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 مقدمه
شاانددهمین اتتاااد برتار دنیاا        2030ها ایران تاا ساا    شود. بر اساس پیش بینیکشورها در تجارت جهانی محسوب می مهمترین از یکی ایران

اضر نید بیشترین تعامالت   ساح   کشورهای چین، هند، آلمان، ر سیه، ژاپن، اند ندی از جمله ده اتتااد برتر دنیا خواهند بود که ایران در حا  ح

 تجاری خود را با این شش کشور برترار نموده است.

بارای شاراکای تجااری ایاران، موضاود تعهاد          شاود، مای  تقویت ایران با سایر کشورها  اتتاادی ر ابط که شود در آینده، همانحورپیش بینی می

های تجارت   تراردادها اساس استانداردهای بین المللی، یکی از مهمترین شاخص های ایرانی به مسئولیت اجتماعی شرکتی خود برپایبندی شرکت

هاا از کشاورهای فار     باشد. رصد   محالعه رفتار کشورهای برتر اتتاادی دنیا در خوصوص مسئولیت اجتماعی شرکتی، بیاانرر آن اسات کاه آن   

نمایناد، خواساتار   ای به صورت مسئوالنه مدیریت میفداینده فور به را ای خودکاره   کسب ها چرونههایی را مبنی بر اینکه آنترارداد خود گدارش

 هستند. 

ایران اتدام  معادن   کشا رزی  ،صنایعبنابراین با توجه به اهمیت موضود، کمیسیون حاکمیت سازمانی   مسئولیت اجتماعی شرکتی اتاق بازرگانی، 

نموده است. این کمیسیون پس از بررسی تعدادی از راهنماهاای مسائولیت اجتمااعی     به تهیه   انتشار ا لین راهنمای مسئولیت اجتماعی شرکتی

هاای چینای را انتخااب نماوده اسات کاه توساط آتاای احمدرضاا برتباانی           کشورهای مختلف، نهایتا راهنمای مسئولیت اجتمااعی بارای شارکت   

 تانون اساسیبا توجه به اتتااد، فرهنگ، مذهب    سپس ه  به زبان فارسی ترجمشرکتی مسئولیت اجتماعی حاکمیت سازمانی   مشا رکمیسیون 

 سازی شده است.بومیکشور جمهوری اسالمی ایران 

 باشد.هایی از زبان مدیران کسب   کارها میفرح کلی این مجموعه به صورت پرسش   پاسخ

آیاد محارح   لیت اجتماعی شرکتی خود، بوجاود مای  هایی که ممکن است برای مالکین کسب   کارها در اجرا   بکارگیری مسئودر هر فال پرسش

 دهد   توانین مرتبط با آن را نید ارائه نموده است. شده   پس از آن به این سواالت پاسخ می

 همچنین در پایان هر فال داستان موفقیت از یک شرکت پیشر  ارائه گردیده است.
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 مسئولیت پذیري اجتماعی شرکتیمروري بر 

اناد   هاا داشاته  گیری آنزیستی )که کسب   کار نقش موثری در شکلهای اجتماعی   حوادث محیطای از بحرانهای گذشته شمار فدایندهدر دهه

اثراتاتتااادی، اجتمااعی     است. امر زه، کساب   کارهاا بارای کااهش      لیت کسب   کارها شدهفعا موجب افدایش نررانی   انتقاد جامعه نسبت به

زیساتی پایادار، اتادام باه ایماای مسائولیت         ایجاد ارزش پایدار در جهت رشد اتتاادی، جامعه همه شامو    محایط   اتدامات خود زیستیمحیط

 کنند. اجتماعی خود می

هاایش، بارای پاساخرویی باه     زیساتی فعالیات  منظور کاهش   جبران اثرات منمی اتتاادی، اجتماعی   محایط به مجموعه اتداماتی که سازمان به 

شرکتی گمتاه   مسئولیت اجتماعی، دهدمینمعان   در راستای اصو  رفتار مسئوالنه   عملکرد پایدار شرکتی به صورت دا فلبانه انجام نیازهای ذی

 شود.می

اعی   پایداری شرکتی کلیدی است   اصوالً مسئولیت اجتماعی به عنوان مکانیسم اصالح سیستم اتتاادی رایا   نمعان در مسئولیت اجتمنقش ذی

 نمعان   نه مرکدیت سهامداران بنا نهاده شده است.که ناعادالنه   غیرپایدار است بر مبنای تئوری ذی

 مسئولیت اجتماعی شارکتی شاامل  »شود. ها محسوب میترین آنشده هنظرات کار   شناخت،   معرفی ابعاد آن در بین تعاریف مسئولیت اجتماعی

. برخال  بعضی تعاریف سنتی، بیش از چناد  1«دارند خاص زمان یک در هاسازمان از جامعه که است اختیاری   اخالتی تانونی، اتتاادی، انتظارات

بلکه باه مسائولیت اجتمااعی باه عناوان یاک       « شودریف نمیهاي خیرخواهانه تعمسئولیت اجتماعی صرفاً در قالب فعالیت»دهه است که 

 . 2) شوداستراتژی مدیریتی   یک چارچوب فکری نراه می

کار با همکااری کارکناان،    کسب   کار برای کمک به توسعه اتتاادی پایدار در تعریف بانک جهانی از مسئولیت پذیری اجتماعی عبارتست از: تعهد

ر ش خوبی  هم برای توسعه   هم برای  تواندمیی   به فور کلی جامعه برای بهبود کیمیت زندگی خود که این ر ش ها، جامعه محلهای آنخانواده

 کسب   کار باشد.

کند های بهبود در جامعه تبدیل میها )به غیر از سهامداران  را به گر ه  مسئولیت اجتماعی شرکتی ممهومی است که شرکت1980) 2از نظر جوند

  مسئولیت اجتماعی شرکتی را به عنوان اصلی که 1992)3  فردریک  3) کندبه  فراتر رفتن از توانین یا تراردادهای اتحادیه، متعهد می   آنها را

 . کندمیهای اجتماعی باید برای اثرات زیست محیحی هر یک از اتداماتشان، در جامعه   محیط زیست پاسخرو باشند معرفی شرکت

 است: گردا ری کرده اجتماعی، مسئولیت هرم به نام هرمی در را شرکتی اجتماعی مسئولیت مختلف دابعا  ،1989) کار  
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 . 4) از نظر کار  ، مسئولیت اجتماعی شرکت دارای این چهار بعد ا لیه است

در جاد   زیار    توانمیبه فور خالصه همچنین پیدایش مماهیم مرتبط با مسئولیت پذیری اجتماعی سازمانی   توسعه دهندگان کلیدی آن را نید 

 بندی کرد:جمع

 نام مفهوم نویسنده اصول و مبانی

، سح  سیستماتیک CSR محتوای سازمان یافته از

 های اجتماعیپذیری شرکتحساسیت

Bowen, 1953 Davis, 

1960 Networks, 

1975 

Carroll, 1979 

Corporate Social Responsibility 

 ی شرکتیمسئولیت پذیری اجتماع

 Ackerman, 1973 ها برای اتدام اجتماعیتوانایی های شرکت

Preston,Post,1975 

Frederick, 1978 

Carroll, 1979 

Corporate Social Responsiveness 

 پاسخرویی اجتماعی شرکتی

 Carroll, 1975 مدلی برای عملکرد اجتماعی شرکت

Vatika, 1979 

Korhogo, 1985 

Wood, 1991 

Corporate Social Performance 

 عملکرد اجتماعی شرکت

تعریف جدیدی از شرکت، که ارتباط آن با سهامداران را 

 کندمیبیان 

Freeman, 1984  

Clarkson, 1985 

Donaldson,Preston, 

1995  

Post, Sachs, 2002 

Corporate Social Performance Management 

(concept) Stakeholders 

 جتماعی شرکت )ممهوم  سهامدارانمدیریت عملکرد ا

نمعانش تشکیل شده مدلی که از ارتباط شرکت ها با ذی

 است

Longsdon Wood, 

2002 

Corporate Citizenship 

 شهر ندی شرکت

رابحه بین مسئولیت اجتماعی   مسائل اجتماعی شرکت با 

 مسائل کالن سازمان

Van Marreviyk, 

2003  

Steuer, 2005 

Corporate Sustainability 

 پایداری سازمانی

 (5) : جد   پیدایش   توسعه دهندگان مماهیم کلیدی مرتبط با مسئولیت پذیری اجتماعی1جد   

 فضای رتابتی را افدایش دهد. تواندمیکه  شود میعال ه برتعاریف ارائه شده، خود مسئولیت اجتماعی نوعی کسب   کار محسوب 

باه   دهیاد مای در شرکت، جدای از اینکه شما یک فعالیت اجتماعی یا زیست محیحی برای بهبود جامعه انجام  در نتیجه اجرای مسئولیت اجتماعی

 .کندمیالمللی کمک شما در مدیریت بهتر ریسک   ساختن شهرت خود در بازارهای داخلی   بین

هاای اجتمااعی کساب    ا توجه به آگاهی هایی که از چاالش ب کنندمیکسب   کارهایی که مسئولیت پذیری اجتماعی را پذیرفته، بکار گرفته   اجرا 

های جامعه مدنی   عموم گذاران، سازمانهایی که برای حا    آینده سهامداران خود ) مشتریان  فادار، کارکنان با انریده، سرمایه  نوآ ری کنندمی

تر عمل کنند   این برای ارتقای کیمی   تحقق چشم انداز کساب  ویهای رتابتی   در دراز مدت، تتا در عرصهشوند میگیرند موجب مردم  بکار می

   کارشان ممید است.

در صنایع مختلاف کشاور       (CSR)مسئولیت اجتماعی شرکتی فرصت   نقحه شر عی برای توسعه بیشتر تواندمیما اعتقاد داریم که این مجموعه 

 المللی باشد.ردادهای بینپرر نق شدن آن به  یژه در امر صادرات    اردات   عقد ترا

باشد. شما چه کسب   کار کوچک، متوسط، بدرگ   یاا حتای چناد    به شما می« راهنمای عملی»هد  اصلی از تهیه   انتشار این راهنما ارائه یک 

 ید از این راهنما استماده کنید.توانمیملیتی باشید، یا یک تامین کننده یا خریدار باشید، 
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 .کندمیبه شما در مورد چرونری اتداماتتان در حوزه مسئولیت اجتماعی شرکتی کمک  به هر حا  این راهنما

که توسط کمیسیون «  مسئولیت اجتماعی به زبان ساده» ید به مجموعه توانمیجهت محالعه تکمیلی در زمینه تعاریف، مدایا   سایر مماهیم مرتبط 

 ..ایع،معادن   کشا رزی ایران تهیه شده است مراجعه فرمائیدمسئولیت اجتماعی   حاکمیت سازمانی اتاق بازرگانی، صن
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 فصل دوم

 چرا این راهنما؟
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 4این راهنمادرباره 

 سازی اتدامات مسئوالنه   پایدار در ایران تهیه   منتشر شده است.این راهنما با هد  توسعه   جاری

 است؟موضوع این راهنما درباره چه چیزي 

پاذیرد   در انتهاای هار فاال     پذیری اجتماعی شرکتی به صورت پرسش   پاسخ صورت مای در این راهنما مر ر کلی بر موضوعات اصلی مسئولیت

 ارائه شده است. زمینههای پیشتاز در آن داستان موفقیت یکی از شرکت

پذیری در محل کار، جامعه   محیط زیسات اسات   موضاوعاتی    ئولیتهای مسپردازی برای شیوهاین راهنما شر عی برای فکر کردن اساسی   ایده

 .دهدمیخواری   فساد، بازیافت   استماده مجدد، انتشار کربن، رانت   سایر موارد را پوشش مانند بهداشت   ایمنی در محیط کار، رشوه

 چرا تهیه و بکارگیري این راهنما مهم است؟

پذیری اجتماعی شرکتی هم در بعد اجتماعی   هم در بعد زیست محیحای بیشاتر   در خاوص رعایت مسئولیتالمللی امر زه انتظارات داخلی   بین

 شده است.

نمایند بلکه بر نحوه عملکرد زنجیره ارزش شرکت خاود باه  یاژه تاامین     های انجام کار مسئوالنه شرکت خود تمرکد میسهامداران نه تنها بر شیوه

 ت دارند.شان نید نظارت   حساسیکنندگان

-مای کاار   آنها حماظت از شهرت خود   افمینان از مثبت بودن تاثیراتشان در جوامعی که در  ها آنکنندگان مسئوالنه    تامین های شرکتبرای 

 همچنین حماظت از محیط زیست   مسائل اجتماعی مهم است. کنند

 ید از این راهنما استفاده کنید؟توانمیچگونه 

هایی در زمینه عملیات   فرایندهای شرکت  جاود داشاته باشاد اماا     ز مسائل مربوط به شرکت شما نسبت به دیرران تما تممکن است در بعضی ا

خحارات کلیادی      پذیری اجتمااعی شارکتی پیادا کنیاد   بتوانیاد     تا یک دید کلی   ر شن از مسئولیت کندمیمحالعه این راهنما به شما کمک 

 ا شناسایی یا پیش بینی کنید   راهکار بهبود تعریف نمائید.منافقی که در آن تمرکد دارید ر

به بهبود تااثیرات زیسات محیحای       تواندمیهایی  جود دارد که حلها   راهبرای شرکت شما چه بدرگ، متوسط   یا کوچک باشد به هر حا  گام

 اجتماعی توسط شما کمک کند.

ناد از آن باه عناوان منباع     توانمای کننادگان شاما   نید محرح   به اشتراک برذارید. تامین زش خودید این راهنما را با شرکا   زنجیره ارتوانمیشما 

 آموزشی نید استماده کنند.

هاای ارائاه   ید از راهنماایی توانمیدست پیدا نمایید. شما شوند میهایی که منجر به بهبود عملیات شرکت شما ید به راهتوانمیاز فریق این راهنما 

 ن هر بخش استماده کنید. شده در پایا

                                                           
4 Guide 



8 
 

خودشاان  دهناد  میه تجارت خود را به مسئولیت اجتماعی   زیست محیحی پیوند کی یهاشرکتراهنما مبتنی بر این با ر است که به همان اندازه 

ازی نقش مثبت در جامعه   ند ریسک کسب   کارشان را مدیریت کنند   به نوبه خود شهرت خود را بر اساس آن ایجاد کنند   در این بتوانمیبهتر 

 دستیابی به بازار جهانی داشته باشند. 

آنهاایی هساتند کاه باه فاور       ،موفق در خارج از کشورشان   در امر صاادرات  های شرکتاند که؛ به این نتیجه رسیده هاشرکتدر  اتع بسیاری از 

 اند.های آنها سودآ ر شدهبه همین دلیل است که فعالیت   کنندمیای از مسئولیت اجتماعی خود آگاه بوده، آن را مدیریت فداینده

ها چقدر به تعهدات منعقد شاده خاود   اند که بهترین راه برای تشخیص اینکه شرکتالمللی به این نتیجه رسیدهخارجی   بین های شرکتاز فرفی 

 ضعیت مسئولیت اجتماعی آنهاا   میادان متعهاد باودن باه آن را       پایبند خواهند بود تا بتوانند با آنها تراردادهای خود را عقد نمایند این است که

 بررسی نمایند.

 ها را بهبود بخشند:ند سودآ ری شرکتتوانمیکه  دهدمیبه فور کلی این راهنما شش حوزه اصلی مسئولیت اجتماعی را مد نظر ترار  

 عملکرد مالی -1

 مدیریت ریسک  -2

 اعتبار   ارزش برند -3

 جذب   نرهداشت کارکنان -4

 سترسی به سرمایهد -5

 نمعانر ابط با ذی -6

 تا شرایط فعلی خود را ارزیابی کرده   شرایط ارتباط خوب با مشتریان خود را شناسایی کنید. کندمیاین راهنما به شما کمک 

 .دهدمیتان در خاوص داشتن یک کسب   کار مسئوالنه پاسخ کنندگانهمچنین به سواالت متدا   شما   تامین

 ؟کندمین راهنما چگونه به کسب و کار من کمک ای(2-1سوال 

ساازی   اجارا   های کسب   کارهای خوب   مسئوالنه را نهادینهنید ر ش آنها کنندگان المللی باید افمینان حاصل کنند که تامینبین های شرکت

 .کنندمی

یاد مشاتریان بیشاتری را جاذب     توانمیهای موفق کسب شده خود نههای ارائه شده در این راهنما   تبلیغ   ارائه نموشما با پیر ی از دستورالعمل

شان داشته   ها ر ابط بهتری نید با کارکنانالبته این تبیل شرکت .شود میهای  ر د به بازارهای جدید برایتان فراهم کنید که از این فریق فرصت

 جذابیت بیشتری دارند. دهندگانگذاران    اممشتریان  فادارتری خواهند داشت   برای سرمایه

 نیازي ندارند؟ CSR ما معتقدند که به نفعانو ذي هابرخی از مشتري(2-2سوال 

المللی رعایت   داشتن اینرونه اساتانداردها در باین تاامین    ها   بازارهای بیننیازی نداشته باشند اما برای شرکت  CSRآنها ممکن است اکنون به 

ند در آینده تبادیل باه تاانون      توانمیارای اهمیت است. لذا با رعایت دا فلبانه این استانداردها در حا  حاضرکه ها  دکنندگان   شبکه نمایندگی

ید ر ابط تجاری امار ز   آیناده شارکت خاود را     توانمی  یا حتی در برخی از موارد نید با رعایت   تعهد به آنها بیشتر از الدامات تانونی،  الدام شوند

 تقویت نمایید.

 نمایند؟آیا مشتریان شما اقدامات شما را در زمینه مسئولیت اجتماعی کنترل و ممیزي می(2-3سوال 
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رسد که فعال این اتدام را انجام دهند. چون یکی از موضوعات اصلی مسئولیت اجتماعی رعایت اخالتیاات کاار   صاداتت    در حالت کلی به نظر نمی

ها ضر رتی برای استقرار، ممیدی   کنتر  آن ندارناد  لای در آیناده    شرکت شود میدا فلبانه انجام باشد   چون مسئولیت اجتماعی به صورت می

 گیرند.کنندگان خود در نظر میالمللی الداماتی را برای تامینبینهای شرکت  مشتریان    کنندمیبسیار نددیک این ر یکردها تغییر 

آیا این اقدام براي نشان دادن کسب و کاار مسائوالنه کاافی     .دهدمییه پول کسب و کار من هر ساله به موسسات خیر(2-4سوال 

 نیست؟

کنید. با این حا  ایان اتادام باه تنهاایی     های خیریه حمایت   پشتیبانی میها   فعالیتباشد که شما از خیریهاین اتدام بسیار عالی   ارزشمند می

ذیر معرفی   محرح نماید زیرا به فور نمونه موضود محیط زیست یا مسائل کارکنان در محال  پشما را به عنوان یک کسب   کار مسئولیت تواندمین

کنندگان جدیدشان است ها   تامینالمللی برای همکاری با شرکتبینهای شرکتباشند که مدنظر کار نید از موضوعات مهم مسئولیت اجتماعی می

 بینی کنند.دها را پیشتا از این فریق بتوانند میدان تعهد شما به تراردا

 آیا مسئولیت اجتماعی براي من سودآور است؟(2-5سوال 

جاویی   کااهش   های تجاری در بلند مدت نیاد موجاب صارفه   های اتتاادی سودآ ر است. از فرفی بهبود شیوهبله, مسئولیت اجتماعی برای بنراه

نرژی، بازیافت   استماده مجدد از ضایعات، کارکنان متعهد   مانادگار   ساایر   جویی در افور نمونه بهبود   صرفه. بهشودمیهای شرکت شما هدینه

ید این توانمیموارد. البته اگر شما به دلیل انجام   رعایت مسئولیت اجتماعی خود اتدام به تولید محاوالت پایدار   د ستدار محیط زیست نمودید 

 ی  دهید   نرخ جدید   پیشنهادی خود را برای مشتریانتان تشری  نمایید.ارزش افد ده شده به محاولتان را برای مشتریان خود توض

 کنم، چرا باید فراتر از قانون و به صورت داوطلبانه اقداماتی را انجام دهم؟من به صورت قانونی کار می(2-6سوال 

ر ر ند بنابراین آنها مجبور خواهند بود این الدامات را باه  المللی تحت فشار ترار دارند تا از تعهدات تانونی خود فراتبین های شرکتمشتریان شما   

ید تاثیر مثبت این اتدام را در فاوالنی مادت بار    توانمی، انتقا  دهند. از فرفی شما شودمیکنندگان   زنجیره ارزش خود که شامل شما نید تامین

 ر ی کسب   کار خود مشاهده کنید.
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 فصل سوم

 اي کسب و کارهابر CSRمنافع و مزایاي 
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 شمامسئولیت اجتماعی شرکتی براي ي و مزایامنافع  (3

مدیریت مسائل اجتماعی   زیست محیحی در زنجیره تامین برای کسب   کارها مناسب  دهند میتحقیقات   شواهد متعددی  جود دارند که نشان 

 است: 

 نامند. می« 5کاری برای مسئولیت اجتماعی شرکتیمحالعه موردی کسب   »این را به اصحالح 

در میاان   6های تجاری جدید   ایجاد اعتمااد به مدیریت ریسک، شناسایی فرصت تواندمیرسیدگی به مسائل مربوط به مسئولیت اجتماعی شرکتی 

 کمک کند. 7سهامداران

 هاای مادیریتی زیار تا ثیر مثبات داشاته باشاد:       رد   سیساتم بار ر ی ماوا   تواناد مای کساب   کارتاان    8بهبود عملکرد اجتماعی   زیست محیحی

 9عملکرد مالی  1

 10مدیریت ریسک 2

 11اعتبار   ارزش برند  3

 12جذب   نرهداشت کارکنان  4

 13دسترسی به سرمایه 5

 14نمعانر ابط با ذی  6

 عملکرد مالی (3.1

مدایاای   ،محیط زیسات به  مربوط 16  مسائل 15بر موضوعات اجتماعیوزشی های آم یژه برنامهبه   شرکت کارخانه مختلفهای برنامه دادنبا تمرکد

 . شودمیحاصل برای شما مالی 

آموزش بازیافت، اساتماده بهیناه از کاغاذ      . خواهند داشت، بیشتر کارآیی دارند   نرخ خحای کمتری شود میها به خوبی رفتار کارکنانی که با آن

 تواندمیپیر ی از تانون کار، ایجاد یک محیط کار ایمن   احترام آمید   مشارکت کارکنان در زنجیره آب،   چاپرر، مار  بهینه انرژی، مار  بهینه

زنادگی ساالم   عاادی     کنناد میهایی که به کارمندان کمک را ایجاد کند. برنامهتابل توجهی  ری را بهبود بخشد   در نتیجه درآمدهای مالی بهره

 ری، کم شدن ر زهاای بیمااری   در   پذیر، ممکن است باعث افدایش بهرهریدی انعحا های کار معقو    برنامهعتخود را حمظ کنند، از جمله سا

 ها ت ثیر مثبتی بر تجارت شما خواهند داشت. نتیجه افدایش نرخ بازدهی شود که همه این

                                                           
5 Business case for CSR 
6 Build trust 
7 Stakeholders 
8 Improved social and environmental performance 
9 Financial performance 
10 Risk management 
11 Reputation and brand value 
12 Staff recruitment and retention 
13 Access to capital 
14 Relationships with stakeholders 
15 Social compliance 
16 Issues 
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 مدیریت ریسک (3.2

 CSR انتظارات    بسیار مهم است. 18هاتر   کمک به مدیریت بدهیی داخلی توی، ساختن فرآیندها17های غیر مالیبرای کاهش خحرات   ریسک

ها باید از این پتانسیل برای تنظیم مقررات آینده در کنندگان نسبت به رفتار بخش خاوصی افدایش یافته است. شرکتتقاضاهای ر  به رشد مار 

  .عملکردهای شرکت محلع باشند

ید به کتاب مسئولیت اجتمااعی بنرااه تاالیف    توانمییریت ریسک   ارتباط آن با مسئولیت اجتماعی شرکتی جهت محالعه تکمیلی در ارتباط با مد

 آتای احمدرضا برتبانی نید مراجعه نمائید.

 اعتبار و ارزش برند  (3.3

تر کارکنان، جذب منابع ماالی، جاذب   بر توانایی کسب   کار برای جذب به تواندمیارتقاء ارزش برند بسیار سخت، پرهدینه   بلند مدت است. برند 

ند به بهبود عملکرد اجتماعی توانمیهای ناچید هم با بودجه شرکتی مشتریان   شرکای تجاری ت ثیر برذارد. بسیاری از اتدامات مسئولیت اجتماعی

 .کمک کنند انیش  فاداری مشتریشرکت تاثیر برذارند   به افدا 19  زیست محیحی شرکت کمک کنند   در نتیجه  بر ر ی نام تجاری   شهرت

 جذب و نگهداشت کارمندان (3.4

انداز خود را محقق سازد. جذب   یا حمظ یاک نیار ی کاار باا     بد ن کارکنانش به فعالیت خود ادامه دهد   ماموریت   چشم تواندمیکسب   کار ن

باه   تواناد مای از شهرت خوب در مورد مسائل زیست محیحی نیاد   گذارد. افمینان ری، کیمیت محاو    نوآ ری تاثیر میکیمیت باال بر ر ی بهره

باشاد،  هاای کاارگران  جاود داشاته    شرکت شما کمک کند تا افراد خوب را جذب کنید. حتی اگر یک منبع افالعاتی بدرگ از رز مه   درخواسات 

ر کم است عرضه آن حتی بیشتر از یک مدیت رتاابتی  . جایی که کاکنندمیها به فور مدا م برای استخدام   آموزش کارمندان جدید هدینه شرکت

منجر به افدایش زمان کار   احتماال از دست دادن کارکنان آماوزش   تواندمیباید در نظر داشت که  عدم رعایت مسائل رفاهی کارکنان  .ممید است

به حمظ   جذب کارکنان خوب کمک  تواندمیی شرکتی های استخدام   آموزش باال باشد. فعالیت در مسیر مسئولیت اجتماعدیده   پیر  آن هدینه

 کند.

 دسترسی به سرمایه(3.5

  CSR   Sustainability /درصد از گدارش دهندگان اخباار مرباوط باه    GRI ،16 هایفبق نظر خوانندگان   خبرنراران   منتشرکنندگان گدارش

که این تعداد به احتما   دهند میهای رتبه بندی  ارائه گذاران )مانند آژانسیهگذاران یا کسانی هستند که این افالعات را برای سرماسرمایهشامل 

های حاکمیتی   مدیریتی شرکت متعهد باه مساائل اجتمااعی      نشان دهد که سیستم تواندمییابد. اگر کسب   کار شما زیاد در آینده افدایش می

ک کند. عال ه بر استانداردهای باالی حاکمیت شرکتی، الدامات موسسات مالی برای به افدایش دسترسی به سرمایه کم تواندمیمحیط زیست است، 

گذارناد.  ها بر هدینه سرمایه مالی ت ثیر مینشان دادن مدیریت صحی  از مسائل اجتماعی   زیست محیحی به احتما  زیاد رشد خواهد کرد. ریسک

 هاای بهتاری باه سارمایه گاذارها   مناابع ماالی       ند با نرختوانمی کنندمیمدیریت های اجتماعی   محیط زیست را ی که ریسکهایشرکتبنابراین 

های خاصی از منابع مالی برای کسب   کارهایی  جود دارد که صاریحا مایال باه کماک باه توساعه پایادار        دسترسی داشته باشند. همچنین ر ش

 .هستند

 نفعانارتباط با ذي(3.6

                                                           
17 Non-financial risks 
18 liabilities 
19 Reputation 
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 21گاذاران   سارمایه  20  در نتیجه توساط جواماع محلای    کندمینه شرکتی، چشم انداز کسب   کار را تقویت اظهار کردن   انتشار اتدامات مسئوال

مجوزهای اجتماعی برای کسب   کار شما را فراهم نمایند، یعنی موجب حمایت ند به عنوان ت مین کننده، توانمی . اغلب این مواردشودمیپشتیبانی 

 . شوندمید ر مجوزهای خرید در فوالنی مدت سهامداران برای فرایندهایی مانند ص

 بندی باالتر  انعحا  پذیرتر کمک کند.  جدید، با رتبههای شرکتجهت شناسایی   ایجاد همکاری با  تواندمینمعان اعتمادسازی برای ذی

ئلی که ممکن است توساط مادیران شناساایی    به شرکت ها کمک کند تا با استماده از سیستم هشدار ا لیه برای مسا تواندمینمعان مشارکت با ذی

ناد  توانمای هاا   مساائل محلای    نمعان با پیوندهای بیشتر باا کاارگران، کارخاناه   های اجتماعی   سایر ذینشوند، ریسک خود را کاهش دهند. گر ه

 ها ممکن است از آنها آگاه نباشند، ارائه دهند. افالعات ارزشمندی را که شرکت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20 Local community 
21 Investors 
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 صل چهارمف

 کمک به جامعه
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 مشارکت در جامعه   کمک و -4

باشد، متوسط یا بدرگ اهمیت زیادی کسب   کار شما کوچک اینکه    کندمیای هستیم که کسب   کار ما در آن محل فعالیت ما متعلق به جامعه

  در این رابحه ندارد.

 گذارد.تاثیر می   محیط زیست بر مردم محلی دهیدمی آنچه که شما انجامترین عامل این است که مهم

-مای ها ترجی  اگر شما در جامعه به عنوان یک کسب   کار خوب شناخته شوید، افراد   کارکنان با استعداد اغلب محل کار شما را به سایر شرکت

 .دهند

  برای کمک به جامعه   بهباود   کنندمیمسئو  این را درک  المللی مهم است. کسب   کارهایداشتن شهرت خوب، هنرام تعامل با خریداران بین

 .کنندمیکمک   محیط زیست خود شهرت خود به جامعه 

. یک دفتر یا تامین کننده مستقر در یاک منحقاه مساکونی،    شودمیبا این حا ، در بسیاری از موارد تاثیرات مستقیم بر جامعه محلی نادیده گرفته 

کساب     .گذارنداستخراج معادن   مدارد جوامع ر ستایی، همه بر جامعه خود تاثیر میهای شرکتهای مسکونی   هیک کارخانه کوچک مجا ر خان

منازعاتی را در جامعه  تواندمی، ارزش تائل شوند   سعی کنند تا هر گونه تاثیر منمی را که کنندمیکارهای مسئو  باید برای جوامعی که در آن کار 

 .دایجاد کند، کاهش دهن

 سواالت متداولی که ممکن است براي شما بوجود آید: •

 چه مزایایی براي من دارد؟ کمک به جامعه(4-1سوال 

 تاثیر بر مدیریت ریسک -

 تاثیر بر نام تجاری   شهرت -

 تاثیر بر جذب نخبران محلی -

 به جامعه کمک کنم؟هایی به چه روش (4-2سوال 

خواهیاد بدانیاد، از جامعاه محلای محلاع      های تجاری خود میفعالیتتاثیر : سعی کنید آنچه را که در مورد با جامعه ارتباط بیشتری برترار کنید -

 شوید.

تبال از   . بایاد کناد میحداتل تاثیر را داشته باشد: شناسایی اثرات منمی کسب   کار شما   به حداتل رساندن آن در جامعه محلی به شما کمک  - 

 .  رفع نمائید کرده های جامعه محلی منشاء آن را شناساییخالمتشر د هر گونه اختال  نظر   م

از باین مای    ر ش صحی    اساتانداردی ها به د   زبالهاننرسبه حداتل میرا ند افمینان حاصل کنند که آلودگی صوتی، هوا   آب توانمیها کارخانه

 ر ند.  

 .شوند میاند   منابع فبیعی محلی آلوده ندر عملیات معادن   کشا رزی، حقوق زمین به رسمیت شناخته شده

محلی از جامعه محلی حمایات   در سح ید با خرید   استخدام توانمیکنندگان شما : شما   تامینرا انجام دهید خرید   استخدام در سح  محلی -

 مند شوند.کرده   از منافع آن بهره
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 .که به نمع همه است کندمیبرنده ایجاد  -برنده    نتیجه  یک مشارکتاتدام این  

هاای  همچنین زمان   هدینه حمل   نقل مواد   مهاجرت کارگران از خارج از جامعه، به  یژه به جواماع ر ساتایی، کاه ممکان اسات باعاث تانش       

  ری برای شما درپی خواهد داشت.  افدایش بهره اجتماعی شود، کاهش می یابد

 مسئوالنه بودن کساب و کاارم  براي آیا دهم. خیریه محلی کمک کرده و اهدایی میي ها نامن یک بار در سال به سازم (4-3سوال 

 چیز بیشتري الزم است؟

، اما کسب   کارهای مسئو  باید فراتر از بشرد ستی بر ند   در مورد اینکاه  دهیدمیهای محلی اهدایی ها خوب است که شما به خیریهاین فعالیت

ناد در ماورد   توانمای هاایی کاه   گذارد محالعه   تاثیرات آن را کاهش دهند   سایر مشارکتمیمنمی ی  تاثیر چرونه کسب   کار آنها بر جامعه محل

 ریدی   اجرا کنند.جامعه محلی انجام دهند، را برنامه

نوع ا باید این ام و این حق قانونی من براي استفاده از زمین است. چربرداري از آن را خریدهمن زمین منطقه و امتیاز بهره (4-4سوال

 دهم؟گوئید انجام که شما می کارها را

موجب درگیر شدن با جامعه محلای شاود   شاما در     تواندمیتوجهی به مسائل جامعه محلی، خود درست است که این حق تانونی شماست، اما بی

رید. مشارکت شما در جامعاه محلای ماانع از تااخیر       ها اهمیت دارد ترار بریها در مورد موضوعاتی که برای آنهای آنمعرض اختالفات   اعتراض

 .دهدمیهای احتمالی آتی را کاهش   درنهایت هدینه شود میاختال  در عملیات شما 

 داشته باشم؟محلی م بر جامعه توانمیدر یک منطقه مسکونی هستم، چه تاثیرمنفی  کوچکدفتر یک من  (4-5سوال

ای کوچک پارک ای که کارکنان شما خودر های خود را در محلها، ممکن است یک چید ساده مانند شیوهبرای شم ها متما ت هستند.اثرات شرکت

باعث ایجاد مداحمت   ناراحتی دیرران شوند. ممکن است این مسئله در نظر شما کوچک باشد اما  هاموارد مشابه این   هایا نحوه دفع زباله کنندمی

  د.ناعتبار کسب   کار شما را از بین ببرهای باالتر ارتباط مسئولین محلی با مسئولین ردهد   نحلی ایجاد کنهایی را با جامعه متنش تواندمی

خاواهیم  بر جامعاه  تاثیرمنفی چه  کنیم، مایمان با هم کار میسایت هاکارگاه ها و من و تامین کنندگان من فقط از طریق (4-6سوال

 داشت؟

ساایت جدیاد هساتید،     کارگاه یا هنرامی که شما در یکان شما در حا  تاثیر گذاشتن بر جامعه خود هستند. سایت   کارگاه شما   تامین کنندگ

انرژی نراهی بیندازید   اثرات بالقوه منمی خود را کشف کنید   سعی کنید آنها را کاهش دهید، مثال اگر در منافقی حضور دارید که مشکل تامین 

   آن را به افالد عموم برسانید.   شود میرژی در سایت هایتان مدیریت دارند افمینان حاصل کنید مار  ان

 (چرا باید فعالیت هاي اجتماعی را با مشارکت تامین کنندگان و شرکا انجام دهم؟4-7سوال

ثیرات کساب   کاار خاود    یک ارزیابی مناسب از تاا  اجرایکنندگان خود را در در جامعه اهمیت دارند. تامینایجاد شده همه تاثیرات منمی   مثبت 

 مشارکت دهید.  

، افالعات دست ا   تری در مورد انتظارات   نیازهای آن جامعه نسبت به شما در اختیاار  کندمیای که فعالیت کننده شما در جامعهاحتماال تامین

کنندگان خود بارای باه حاداتل رسااندن     امینآ ری کنید. سپس به سرعت با کمک تاین افالعات را جمع ،ید با مشارکت دادن آنهاتوانمیدارد که 

 .، با آنها همکاری کنیدکندمیگذاری اجتماعی که به جامعه محلی کمک های سرمایهتاثیرات منمی کسب   کارتان اتدام کنید   با برنامه
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  DHV 22رویالشرکت  مطالعه موردي

 .هاا را دارد ت بهتارین اساتماده از داناش، تخااص   مهاارت     هد  از مشارکت اجتماعی این شرکت تمرکاد بار ر ی آماوزش اسات   ایان شارک      

المللی نید برای حمایت از آموزش در در حا  حاضر در زمینه اهدا  مشارکت اجتماعی خود موفق بوده   اخیرا یک برنامه بین DHVر یا شرکت 

 .آ ری   توسعه پایدار را آغاز کرده استجوامع محلی در زمینه فن

در  هاآ ریبرای توسعه استعدادها، کسب افالعات بیشتر در مورد فن  آموزانبخشی به کودکان   دانشاد انریده، حمایت   الهامهد  این برنامه ایج

برای حمایت از این فرح، شارکت ر یاا ، یاک سیاسات حمایات ماالی را        .باشدهایی برای داشتن یک جامعه بهتر   پایدارتر میحلجهت ارائه راه

های مربوط به مشاارکت اجتمااعی ایان شارکت، از ابتکااراتی اسات کاه شاامل بسایاری از کارکناان             ، فعالیت2012. در سا  تد ین کرده است

 .شود میهای کوچک محلی   افراد مشتاق ر یدادهای بدرگ   فعالیت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22 Royal HaskoningDHV 
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 فصل پنجم

 مراقبت از محیط زیست
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 مراقبت از محیط زیست-5

گذارند. به عنوان یک کسب   کار مسئو ، مهم است که شما تاثیرات خود را بررسی منمی می اتتاثیر  جامعه کارها بر محیط زیست  همه کسب  

هاا      شناسایی کنید   تا آنجا که ممکن است این اثرات را کاهش دهید. با دنبا  کردن این ردپاها   تاثیرات منمی بر محایط زیسات اغلاب ایاده    

هاا   مساائل مختلاف پایش ر ی     تا خحر جریمه کندمیجویی تابل توجه در انرژی   منابع خواهد شد   به شما کمک ا منجر به صرفهاتدامات شم

 .شرکت را  مدیریت کنید

 .بدیاهای تجاری افدایش میتر شدن بوده   انتظارات جامعه از بنراهگیرانهتوانین   مقررات مربوط به محیط زیست دائما در حا  سخت  

 .های ایجاد شده در فرایندهای خود آگاه باشندآنها باید از آلودگی .کنندمیکنندگان مقدار زیادی زباله تولید ها   تولیدکارخانه

 .بی کنندها را ارزیا ری انرژی   زبالهند مواد شیمیایی مورد استماده، فاضالب تخلیه شده، سوخت مورد استماده برای ماشین آالت، بهرهتوانمیآنها 

 های فبیعی دارند. ها، تاثیر زیادی در تبدیل   تخریب زیستراهکشا رزان با استماده از کود   آفت کشدر صنعت کشا رزی، 

ایجاد شده است کاه  های فوالنی مدت المللی برای کمک به صنعت کشا رزی در ایجاد مسئولیتتعدای از استانداردهای پایداری بیندر این زمینه 

 د.ننها استماده کد از آننتوانمین کشا رزا

کوچک ممکن است احساس کنند که آنها تاثیر کمی بر محیط زیست دارند   تامیم باه انجاام کااری در جهات شناساایی        های شرکتبعضی از 

ند توانمیها ند. همه شرکتند تاثیر زیادی بر محیط زیست داشته باشتوانمیکاهش تاثیرات خود نداشته باشند. اما مجمود کسب   کارهای کوچک 

ای مانند کاهش مار  برق، تنظیم دمای تهویه محبود در سحوح معقو ، صرفه جویی در مار  آب، مراتبت از آلودگی   فرساایش  کارهای ساده

 .خاک   هوا   افدایش تالش های بازیافت انجام دهند

 . شود میهای شما ینهجویی در پو    هدکم کردن ت ثیرات شرکت بر محیط زیست موجب صرفه

بندی کمتار یاا کاوچکتر،    هایی مانند بسته  بکارگیری ر ش کنندمیکسب   کارها به فور مستقیم یا غیر مستقیم از منابع   مواد فبیعی استماده 

اد تابال برگشات   تجدیاه پاذیر باه      مواد بازیافتی، استماده از مواد شیمیایی که پس از پایان عمر مضر نباشند، استماده از مو  استماده از خریداری 

 د.ند به بهبود محیط زیست   رفتار مسئوالنه شرکت شما کمک کننتوانمیفراحی سبد    محیط زیست

 

 سواالت متداولی که ممکن است در زمینه محیط زیست براي شما بوجود آید: •

 چه مزایایی براي من دارد؟ اقدامات زیست محیطی( 5-1سوال 

   رفاه کارکنان تاثیر بر ر حیه -

 تاثیر بر بهره  ری بیشتر -

 تاثیر بر مدیت رتابتی -

 تاثیر بر مدیریت ریسک -

 ؟دهدانجام  تواندمیکاري چهزیست  محیطحفاظت از براي ( شرکت من 5-2سوال 
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 ت.اس های زیست محیحی  انجام ارزیابی محالعه   بکارگیری توانین حماظت از محیط زیستا لین   مهمترین کار  

 کشور جمهوری اسالمی ایران، تانون ارزیابی زیست محیحیفبق 

های فبیعی سرزمین   ها   استعدادای   اتتاادی در چهارچوب تابلیتهای توسعهمنظور تنظیم رابحه هماهنگ بین فعالیتهایی که بهکلیه ارزیابی

را ارزیابی زیست محیحی  پذیردم شناختی)اکولوژیکی  آن صورت میبا هد  پیشریری از  ر د صدمات جبران ناپذیر به محیط زیست   خدمات بو

  تانون اساسی جمهوری اسالمی ایران   پیشریری از بر ز خسارات 50هد  از تاویب این تانون، تحقق اهدا  مندرج در اصل پنجاهم) .گویندمی

ای باا مالحظاات   الداماات محایط زیساتی   ساالمت ماردم          هتوساع های برنامهها   ها، فرحسازی برنامههای محیط زیستی   هماهنگ  آسیب

 .دستیابی به اهدا  توسعه اتتاادی، اجتماعی، فرهنری   محیط زیستی   تحقق محلوب ممهوم توسعه پایدار است

در تمامی کسب   کارهاا   ندتوامیهای مدیریت محیط زیست که برای سیستم 14001المللی: استقرار استاندارد اید  استانداردهای بین بکارگیری -

 بد ن توجه به اندازه، محل   درآمد اجرا شود.

ها، عدم دفع ها   بازیافت آنهای کوچک   ساده مانند تمکیک زبالهید از گامتوانمیهای خود: برای شر د بررسی   بازنرری تاثیرات مخرب فعالیت-

 ها   مدارد استماده کنید.ها در ر دخانه  تخلیه آن

نمایناد،  عایت تعمیرات نرهداری ر زانه: صنایعی که سحوح باالی آالیندگی دارند یا تخلیه فاضالب دارند   یا از مواد ا لیه فبیعای اساتماده مای   ر  -

ت باه  آالالزم است تا به صورت ر زانه برنامه تعمیرات   نرهداری ماشین آالت خود را اجرا نمایند   در صورت بار ز نشاتی   یاا خرابای در ماشاین     

 ها را تعمیر   اصالح نمایند.سرعت آن

ای با این  جود، فعالیت شما در منحقه های شما ممکن است به فور مستقیم بر محیط زیست ت ثیر نرذارد. : فعالیت23استماده از مواد خام پایدار - 

  ها را در نظر بریرید. خراج مواد ا لیه، این جنبهام است، ممکن است تاثیر محیحی داشته باشد. هنرکندمیکه منبع مواد خام شما را تولید 

 .ید با کمک مشتریان با هم کار کنید تا اثرات زیست محیحی خود را کاهش دهیدتوانمیبررسی کنید چرونه 

 به محیط زیست کمک کند؟ تواندمیچگونه یک کسب و کار مسئول ( 5-3سوال 

  .های شرکت به فور صحی    مسئوالنهدفع زباله -

بار پسماندها   نیار حمظ محیط زیست کشور از آثار زبه منظو   تانون اساسی  50جهت تحقق اصل پنجاهم )در کشور جمهوری اسالمی ایران در 

م ذکر شمو  تانون بر آنها مستلد ها   مؤسسات   نهادهای د لتی   نهادهای عمومی غیرد لتی کهها   سازمان زارتخانه ها، کلیهمدیریت بهینه آن

 .های مقرر در این تانون را رعایت نمایند  حقوتی موظمند مقررات   سیاست ها   مؤسسات   اشخاص حقیقیباشد   کلیه شرکتنام می

ین ها در محیط   یا فر ش، استماده   بازیافت اآنمخلوط کردن پسماندهای پدشکی با سایر پسماندها   تخلیه   پخشاین تانون،  13ماده بر اساس 

 .نود پسماندها ممنود است

 خواهد داشت؟م عمل نکنم چه جرایم و تهدیداتی براي من در پیکه من به قوانین بازیافت در کشور( درصورتی5-4سوال 

صد ر   تخلیاه پساماندها در محایط برفباق     آ ری، حمل   نقل، خرید   فر ش، دفع،نرهداری، مخلوط کردن، جمعاین تانون،   16ماده بر اساس 

بارای   بود. درغیر این صورت اشخاص متخلف به حکم مراجع تضایی باه جادای نقادی در باار ا       نامه اجرایی آن خواهدمقررات این تانون   آیین

ریاا  تاا    2000000) ریا    برای سایر پساماندها از د  میلیاون    100000000) ریا  تا یکاد میلیون 500000)پسماندهای عادی از پاناد هدار

  به 13متخلمین از حکم ماده ) .شوندماده محکوم می  ریا    درصورت تکرار، هر بار به د  برابر مجازات تبلی در این100 000 000میلیون )یکاد

                                                           
23 Sustainable raw materials 
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درصاورت تکارار    برابر حداکثر مجاازات    ریا    درصورت تکرار به د  100000000) یکاد میلیونریا  تا  2000000) جدای نقدی از د  میلیون

  .شوندجدد هر بار به د  برابر مجازات بار تبل محکوم میم

مذکور، باه یاک تاا ده همتاه توتیاف محکاوم       کننده پسماند در اماکن غیرمجاز، عال ه بر مجازاتهای در های تخلیه خاین تانون،  20ماده بر اساس 

 .شوندحداکثر میدان توتیف محکوم میبه درصورتی که محل تخلیه، معابر عمومی، شهری   بین شهری باشد، .خواهند شد

ند بازیافات  توانمیکارگاه یا کارخانه خود را کنتر  کنید که چه تحعات   محاوالتی هستند که ید توانمیحا  برای اجرای بازیافت در شرکت خود 

  نمود. 24یا ادغام ،  ها را به سایر تحعات متالآن مجدداً توانمیشوند   مجددا به چرخه تولید برگردند   

د   کارمندان را تشویق کنید تا از موادی که تابلیت استماده مجدد را دارند در صورت امکان، مجددا استماده شود. به عناوان مثاا ، چاار در هار     -

 دری فر  کاغذ، استماده کمتر از کاغذ   کارت

  بازیافت در دفتر )کاغذ، مقوا، شیشه، توفی های آلومینیومی   فلد تراضه تمرین -

 رسانندبررسی فرآیندهای تولید برای افمینان از اینکه مواد خام به محیط آسیب نمی -

های حماظت از محیط زیست، اتداماتی که شاما بارای بهباود کاارایی     اجرای یک سیستم مدیریت زیست محیحی، که ممکن است شامل سیاست- 

 .دهیدمیانجام  26ای  کاهش انتشار گازهای گلخانه 25انرژی

 براي شرکت من داشته باشد؟ تواندمیچه مزایایی  کاهش انتشار کربنکنترل و  ( 5-5 سوال

 .شان هستندها در تالش برای کاهش انتشار کربن در فرایندهای خود   زنجیره تامینبسیاری از شرکت

 :تا از مدایای زیر برخوردار شوید به شما کمک کند تواندمیکاهش انتشار کربن 

 داشته باشید خود ی در انرژی ربهبود بهره -

 هایتان را کاهش دهید هدینه -

 شهرت   رهبری را تقویت کنید -

 مدیت رتابتی خود را افدایش دهید -

 خحرات اتدامات تانونی بر علیه شرکت خود را کاهش دهید -

 استفاده کنم؟ براي کاهش انتشار کربن خود هایی( از چه روش5-6سوال 

 ها    سایل نقلیه شما کارآمد هستنداری جامع: افمینان حاصل کنید که ماشینبرنامه تعمیر   نرهد -

 های جدید دارای تکنولوژی کارآمدتر مار  انرژی ر شنایی: استماده از المپ ارتقاء-

 های کاری یا در حین ناهار ها بعد از ساعتخاموش کردن ر شنایی -
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 هافال متناسب باتنظیم تهویه محبود در دمای معتد     -

 م اثرات زیست محیطی خود را کاهش دهم؟توانمیمن یک بنگاه تجاري هستم، آیا ( 5-7سوال  

مثال هدر ندادن برق، بازنرری در مار  کاغذ   تونر  .گذارندبله، تمام مشاغل، صر  نظر از اینکه چقدر بدرگ یا کوچک باشند، بر محیط تاثیر می-

 .د به ت ثیرگذاری بر محیط زیست کمک کندنتوانمی کار فتردر د 27  استماده از کاغذهای پایدار

 م در دفترم انجام دهم؟توانمیاي را چه کارهاي ساده  ( 5-8سوال 

 .برق را در ساعت های ناهار خاموش کنید-

 .تهویه محبود خود را خاموش کنید-

 ید تنظیمات آن را در این حالت تراردهید.توانمی هایی برای چار د  فرفه یا در اندازه بر شور دارند  چاپررهای مدرن گدینه-

 بریزم؟ 28 هاي آبهاي خود را به داخل جوبم فاضالبتوانمیبه عنوان یک تولید کننده، آیا ( 5-9سوال 

  راهکارهاای  های تخااای  ها تادر خواهند بود به شما در این زمینه مشا رهشما باید این موضود را توسط سازمان محیط زیست بررسی کنید. آن

 مناسب ارائه دهند.

ن مثاا ،  با این حا ، تمام کسب   کارها باید میدان تخلیه آب را کاهش دهند، چه در حین اجرای فرایند باشند   چه بعد از فرایند نهایی. باه عناوا  

 .را به حداتل برسانند هاا   ر دخانههها به آبخود    ر د آن های نمت   گاز باید رسوبات مواد نمتی   مواد شیمیاییساخت   ساز   سایت

ولای   دهند میکنندگان من با شرایط نامناسب و احتماال غیر قانونی تخلیه فاضالب و مواد سمی را انجام برخی از تامین( 5-10سوال 

 من یک شرکت خوب هستم؟ آیا ،اینگونه نیست و کامال قانونی می باشدخودم تخلیه من در کارخانه 

پس شاما هناوز محایط زیسات را     شود میاست فبق تانون عمل کنید  لی چون در زنجیره ارزش شما به ر ش غیر تانونی عمل  شما ممکنخیر. 

گذاری در تکنولاوژی  را با سرمایه  زنجیره خود ید تخلیه فاضالب خود توانمیکنید   باید پاسخرو باشید. ببینید   بررسی کنید که چرونه آلوده می

از فریاق   تواناد مای ، کاهش دهید. کاهش میدان آلودگی نید کنندمییا فاضالب کمتری تولید  دهدمیها را کاهش بیشتر آلودگی   یا تجهیداتی که

 .آالت هم به دست آیدتعمیر   نرهداری بهتر ماشین

 هاي باالتر نیست؟استفاده از مواد دوستدار محیط زیست به معناي افزایش هزینه آیا( 5-11سوال 

برای کسب  دهیدمیارائه تولید   ها افالد رسانی کنید موادی را که شما تان صحبت کنید   به آندرست باشد با این حا ، با مشتریان ممکن است

کمی بیشتراز تبل بشوند، اما  تتی مشتریان  ببینند که آنها نید بخشای  بهایی آنها ممکن است مجبور به پرداخت  .  کار   محیط زیست بهتر است

 حل برای ایجاد کسب   کارهای پایدار   رهایی از پاسخرویی به جامعه خواهند بود، آنراه ممکن است این تغییرات را بپذیرند.اهاز ر

 هایم را کاهش دهم؟م هزینهتوانمیچگونه  ،مواد سازگار با محیط زیست گران است( وقتی 5-12سوال 
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دریافت کنید. بررسی کنید   با سایر مشتریان   تولید تهیه   مواد را  ،ترید با تیمت مناسبانتومیاز فریق خرید عمده ها این است که یکی از ر ش

. اگر شما متعلق به یاک انجمان   داشته باشیدای ایجاد کنید که از فریق آن بتوانید خرید عمده با تیمت کمتر کنندگان ارتباط برترار کنید   شبکه

 ؟ید با دیرران به خرید   فر ش منحار به فرد خود بپردازید تا تیمت مواد را کاهش دهیدانتومیید ببینید که آیا توانمیهستید، 

 کنندگان خودتامین 29درگیر کردندادن و مشارکت

 .هاای گاران تیمات نیسات    هاای عظیمای در ارتقااء ماشاین آالت   ساایر هدیناه      گاذاری بهبود عملکرد زیسات محیحای لد ماا نیازمناد سارمایه     

 .ی برای محیط زیست داشته باشید، آنراه شما   تامین کنندگانتان تادر خواهید بود تا در عملکرد زیست محیحی پیشرفت کنیداگر شما فرح کل

ها یک فرح گام باه گاام   مرحلاه باه مرحلاه      اگر تامین کننده شما منابع الزم برای انجام یک ارزیابی کلی یا فرح بهبود را نداشته باشد، برای آن

کنندگان شما هار د   الزم   کنتر  دتیق، افمینان حاصل کنید که تامین یهاا با فی زمان مناسب پیشرفت کنند. با ارائه راهنماییفراحی کنید ت

 .اهدا    اتدامات کوتاه مدت   بلندمدت را برای بهبود دارند

   FrieslandCampina مطالعه موردي: شرکت

 .رآمد   پایدار   بهبود عملکرد زیست محیحی آن نموده استهای کاشرکت خود را متعهد به ایجاد زنجیرهاین 

هاای    با کاهش آن،  کاهش مار  انرژی، آب   فاضاالب در کارخاناه   شود می  خرید مواد خام پایدار آغاز  30این فرآیند با کشا رزی لبنی پایدار

هاای  این اهدا  برای فراحی برناماه  .خود تهیه کرده است CSR ددر رابحه با عملکر 2020یک نقشه راه برای سا   شرکتیابد. تولید آن ادامه می

 .گیرندعملیاتی   ارزیابی عملکرد سالیانه مورد استماده ترار می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
29 Engaging 
30 Sustainable dairy farming 



24 
 

 فصل ششم

 ایمنی در محل کار رفاه و
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 محل کارو ایمنی در رفاه -6

 .ر مهم بوده   بر شهرت شرکت موثر استدر محل کارشان بسیا  تامین امنیت تالش در جهت رفاه کارکنان 

 .شودمینید ای که در محل کار رخ دهد موجب اتال  زمان   پو  هر حادثه

ل   به حداتها  ری، کاهش گردش مالی، جذب   حمظ استعداد اتعی از جمله افدایش بهره هایتالش برای رفاه کارکنان در بسیاری از موارد ارزش 

 آ رد. رکت به ارمغان میرساندن خحر را برای یک ش

 کاار،  ریدی شغلی بد ن در نظر گرفتن اندازه، بخاش یاا مکاان   های برنامهموضوعی است که باید در همه بخش OHS) (31سالمت   ایمنی شغلی  

 مورد توجه ترار گیرد.

ان از جلوگیری از آسیب   یا خحرات بهداشتی سالمت   ایمنی شغلی در حوزه  زنجیره تامین، عمدتاً در مورد اتدامات احتیافی معقو  برای افمین

 .باشدها میدر هنرام انجام کار آن

ارتقاء سح  آگاهی عمومی، ارائه آموزش در مورد عملیات مناسب، تهیه   نرهداری تجهیدات حماظتی   ارزیابی ریساک   تواندمیبرخی از این موارد 

 باشد. ایمنی شغلی های خحرناک

 نمایند. سازی آن میها اتدام به استقرار   جاریای در این خاوص  جود دارد که شرکتانداردهای  یژهدر کشور ما توانین   است

OHSAS 18001  ی که گواهینامههایشرکتالمللی است. ای   ایمنی بیناز سری استانداردهای بهداشت حرفهOHSAS 18001   مای را دریافت-

 .سازی، حمظ   به فور مدا م بهبود بخشندخود را پیاده ایمنی شغلی باید اتدامات کنند

 کارخانه یا شرکتم را باید شناسایی و رفع کنم؟محل خطرات بهداشتی در  (من چه نوع از 6-1سوال  

 آالت   یا برقنوید بیش از حد، گرما، تابش، ارتعاش، فشار، ماشین مانند فیدیکیخحرات -

 سیدها، تلیایی، سم، آئر سل   یا تحریک کنندهنشت گازها، بخارات، ا مانند مواد شیمیایی خحرات-

 هاها   یا سایر میکر  ارگانیسمها، تارچحضور پاتوژن مانند بیولوژیکیخحرات -

 استرس، مشکالت اجتماعی، ترس از شکست   یا کمرنگ شدن مانند ر انشناسیخحرات  -

 دستی   یا فراحی ابدارد بیش از اندازههای کاری، تولیفراحی محل کار، فرح ایستراه مانند ارگونومیک خحرات-

 کارخانه یا شرکتم را باید شناسایی و رفع کنم؟محل در  32خطرات ایمنی(من چه نوع از 6-2سوال 

 ر هاسقوط اشیاء یا داربست غیرایمن در امتداد پیاده شناسایی   رفع احتما  ارتماد: -

 شوند میموجب برق گرفتری   سوختری  پریدهای سست کهشناسایی   رفع مشکالت مرتبط با برق:  -

 ند برش داده شوند، درهم ریدد   یا خرد شوندتوانمیهایی که مکانیکی: شناسایی   رفع موارد غیر ایمن ماشین -

 ند باعث سوختری، صدمات   یا مرگ شوندتوانمیماشین آالت، مواد شیمیایی، گازهایی که شناسایی   رفع مشکالت آتش / انمجار:  -
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 ند منجر به مسمومیت، غرق شدن،   یا در معرض خحر شکستری باشندتوانمیهایی که حوزهشناسایی   رفع فضای محاور:  -

 ؟ وجود دارد که باید آنها را رعایت کنم ،محل کار یمنی و بهداشتدر زمینه ا المللیهاي بینچه قانون(6-3سوال 

  حمایت اجتماعی  که درآمد منامانه، امنیت در محل کار کندمیبه عنوان کار کارآمد توصیف  المللی کار، شغلی را مناسب   معقو   سازمان بین

 .کندمییشان را فراهم هاخانوادهبرای کارکنان   

هی   هاا   مشاکالت خاود، ساازماند    اندازی باشد برای توسعه فردی   یکپارچری اجتماعی، آزادی کارکنان برای ابراز نررانای این ر یکرد باید چشم

 آ ری امکانات درمانی برای همه زنان   مردان در محیط کار.ها   فراهمگذارد   برابری فرصتهایی که بر زندگی آنها ت ثیر میمشارکت در تامیم

خاای    ها در توسعه شهایی که به آنجذب   تامین کارکنان  احدهای ستادی   کارگران خحوط تولید با دسترسی به آموزش، یادگیری   آموزش

  .، برای کسب   کارها بسیار مهم استکندمیای کمک حرفه

ها آگاهی کامال دارناد   از ایان    ای آنهای فنی برای توسعه حرفههای زندگی برای توسعه شخای   مهارتکارکنان   کارفرمایان از اهمیت مهارت

 .ز کارفرمایان انتظار دارندها اجهت کارکنان در خاوص تامین منابع الزم   حمایت از اجرای این مهارت

 ها داشته باشید:ای به آنهای رفاهی برای کارکنان، د  گر ه خاص  جود دارند که ممکن است بخواهید توجه  یژهدر مورد اجرای برنامه

 کارگران نسل جوان کارخانه  .1

 کارگران مهاجر کارخانه .2

-فور نمونه آنتر است. بهها از محل کار با کارگران تدیمی متما تیابی شغلی آنتری دارند   ارزنسل جوان نسبت به نسل تدیمی رفتارهای متما ت

 های مختلف فعا  هستند. ها    ب سایتهای اجتماعی   اپلیکیشن  در رسانه کنندمیها  تت   پو  زیادی را صر  گوشی هوشمند خود 

اما اگر در بسیاری از همین مناافق نیر هاای کاار مهااجر نباشاند       کنندمیدر حا  حاضر بسیاری از منافق کشور بیکاری   کمبود شغل را تجربه 

ها . به همین دلیل درک نیازهای کارگران مهاجر   ارائه خدمات حمایتی از آنشوندمیها با مشکالتی مواجه تعداد زیادی از خدمات شهری   شرکت

  ری خود را تضمین کنند.ود را حمظ   ثبات شاخص بهرهتا نیر ی کار خ کندمیبرای حل مشکالتشان به تامین کنندگان کمک 

 م انجام دهم؟ توانمیاند چه کارهایی که در شرکت من استخدام شده 33کارگران مهاجر( در مورد 6-4سوال 

اد شاغلی، شارایط   هاایی از تبیال نقار تارارد    کارگران مهاجر باید از حقوق مشابه کارگران دیرر برخوردار باشند. همچنین در معرض سوء استماده

 ثمر، ساعات کار فوالنی   ترار گرفتن در معرض خحرات غیر ضر ری نباشند.زندگی نامناسب، عدم پرداخت دستمددها، شرایط کار بی

 با کارگران مهاجر رفتار کنیم؟و تامین کنندگانم باید چگونه  من( 6-5سوال 

باید افمینان حاصل کنید که با کارگران مهاجر مانند کارکنان محلی  تانکنندگان نپذیر، شما   تامیبه عنوان یک کارفرما از یک شرکت مسئولیت

ید از اینکه کارگران مهاجر دارای تراردادهای تانونی هستند نیاد  توانمیهای اساسی در محل کار که تبال ذکر شد،  ه بر خط مشی. عالشودمیرفتار 

 .افمینان حاصل نمایید

 ری گاردد. یاک نمایناده از فار      ها   منافع پر ژه مشارکت دهید تا باعث بهبود ر ابط کاری   افادایش بهاره  م گیریکارگران مهاجر را در تامی

هاا یاا انتقاا     هاای باین آن  شرکت تعیین کنید که به زبان محلی کارگران مهاجر آشنایی داشته باشد تا بتواند در مواتع لد م منازعاات   درگیاری  

   مدیریت کند.شما را درک  امشکالتشان ب
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 . ری   ایمنی الزم ارائه شودبا توجه به تما ت در استانداردها   شیوه های کاری، باید آموزش مناسب برای افمینان از بهره •

ده بهداشتی، تمید، ایمان   مناساب بارای اساتما    شوند میها یا سایر امکانات مسکونی که در آن کارکنان ساکن افمینان حاصل کنید که خوابراه •

 .هستند

 ؟ایجاد کنم تريدهم تا محیط کار مسئوالنه و ایمنانجام م توانمی اقدامات دیگري  چه( 6-6سوال 

 ها:آن الداماتتعهد  اتعی به پیر ی از این استانداردها   جهت المللی: بررسی   اتدام استانداردهای بین استقرار -

تا از ریسک جلوگیری کنند، مشارکت   همکاری با کارکناان بارای ارزیاابی     کنندمیان را تشویق ها که کارفرمایفعا  باشید: یکی از بهترین شیوه -

 .خحرات بهداشت   ایمنی در محل کار   احتما   تود حوادث است

اشاند. ضابط     بسوابق را دتیق نره دارید: حمظ   نرهداشت سوابق خوب   مهم، موجب ابتکار عمل   بکارگیری راهکارهای مناسب در بهبود می -

هاای مربوفاه را   آنها عکس   فیلم تهیه کنید   فارم افتد   چه کسی درگیر است. از ، چندبار اتماق میدهدمیهایی رخ نرهداری کنید که چه اتماق

 .تکمیل کنید

، خریاد تجهیادات جدیاد یاا صاد ر      هاا شامل تغییر نحوه انجام کارها، آموزش سازی تغییرات: یک برنامه زمانی برای تغییرات تهیه کنید کهپیاده -

 .تجهیدات حماظت شخای   سایر موارد مرتبط باشد

ها،  تات صار  شاده از کاار   صاورت      های حوادث در محل کار شامل پرداخت به بیمهگیری ت ثیرات تغییرات: پس از این مراحل پرداختاندازه -

 ا در محل کار را بررسی نمایید.هگیری کنید   ر ند ند لی این هدینههای پدشکی را اندازهحساب

اماا مشاکالت ساالمت را فراماوش      کنندمیها بر ایمنی تمرکد مسائل مربوط به سالمت: یک نیر ی کار سالم، یک نیر ی مولد است. اکثر شرکت -

 . شرکت باید کارمندان را به مراتبت از سالمت خود تشویق کند. کنندمی

های ضر ری به کارکناان   کاارگران   رسایدگی باه ایان      شناسایی نیازها   کمک محل کار از دیدگاه ر انی، فراتر از سالمت فیدیکی: توجه به رفاه

 انجامد.ها به سالمت فیدیکی محل کار   سالمت ر حی   ر انی کارکنان مینیازها   رفع آن

های مربوط به کارکنان   کارگران، پیریری تغییرات   ارزیابی شهای دانشی   ارائه آموزارزیابی   ارائه آموزش: انجام ارزیابی برای شناسایی شکا  -

 های کارکنان   همچنین دسترسی کارگران به افالعات به ر ز صورت پذیرد.اثر بخشی آموزش

رد نیااز باه منظاور    های موها   ارائه آموزشها: گمترو با کارکنان   کارگران شرکت   زنجیره تامین خود برای شناسایی نیازهای آنتوسعه مهارت -

 های فردی در محل کار   زندگی.حمایت از توسعه مهارت

 هاي ریسک مرتبط با سالمتی و ایمنی با تامین کنندگان را انجام دهم؟م ارزیابیتوانمیچگونه ( 6-7سوال 

 :در اینجا برخی از مراحل کلیدی برای ارزیابی ریسک ایمنی   ایمنی در محل کار ارائه شده است

 ها، فر شراه، دفتر، آبدارخانه   ... ی کاری تهیه کنید )به عنوان مثا  فبقات کارخانه، اتاقهاناستی از تمام مکلی -1

 های کاری در هر مکان تهیه فهرست فعالیت -2

 شناسایی هر گونه خحر بالقوه ایمنی   بهداشت -3

 شناسایی افرادی که در معرض خحر ترار دارند-4
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 لقوهتعیین نود خحر با -5

 چه خطرات بهداشتی وجود دارد که باید زنجیره تامین من از آن آگاه باشند؟( 6-8سوال 

 .شوندمیها  جود دارد، مانند استرس، که برفر  این بستری به نود کسب   کار شما دارد. برخی خحرات در همه بخش

 :ای از خحرات بهداشتی ذکر شده استهای گستردهدر اینجا نمونه

   انبار: میدان نور   ر شنایی در بخش اداری یا تهویه هوا مناسب نیست، ارگونومی ضعیف است. در دفتر -

 درصنایع سبک: سر   صدای بیش از حد، استنشاق مواد شیمیایی   بخارات خحرناک  -

 در صنایع سنرین   کارخانجات: ارتعاش   فشار کاری بیش از حد، فضای کاری محد د  -

 هاها   تارچمار  بیش از حد   نادرست مواد شیمیایی، دستکاری دستی مواد، تماس با پاتوژنکشا رزی:  درصنعت -

 ها آگاه باشند؟چه خطرات ایمنی وجود دارد که باید زنجیره تامین من از آن( 6-9سوال 

 :مشترک ذکر شده استای از خحرات ایمنی های گستردهبستری به نود کسب   کار شما دارد. در اینجا نمونهمورد هم این 

 گذاری ضعیف محل خحر، برق گرفتری ناشی از تعمیر ضعیف تجهیدات،در دفتر   انبار بر اساس: انباشتری اشیا، برچسب -

 در صنایع سبک: ماشین کاری بد ن ایمنی، خحر آتش سوزی   انمجار ناشی از نرهداری ضعیف مواد-

های آموزشی، سوختری   صادمه باه   ی فاتد ایمنی، استماده از ماشین آالت بد ن فی کردن د رههانادر صنایع سنرین   کارخانجات: کار در مک -

 علت عدم استماده از تجهیدات حماظت شخای

 در کشا رزی: استماده نادرست از ماشین آالت مدرعه   سوزاندن مواد شیمیایی  -

 ؟انجام دهمم توانمیکاري چه من  .کنندمیناستفاده  PPE)(34 کارگران زنجیره تأمین من از تجهیزات حفاظتی شخصی( 6-10سوال 

تجهیدات  ای نیست. ارائه آموزش در محلی که به علت عدم استماده ازکه موضود ایمنی انتخابی   سلیقه ه شودباید به کارمندان آموزش   افالد داد

یا خیر باید صاورت   کنندمیمناسب برای کار استماده شخای تجهیدات حماظت ارزیابی اینکه آیا آنها از    در معرض خحر هستندحماظت شخای 

 پذیرد.

 ها متعهد باشم؟( چه اقداماتی در قانون ایمنی در محل کار بیان شده است که من باید به آن6-11سوال 

 :مهمترین آنها عبارتند ازکه  کندمیسیستم اساسی   یا اتدامات را تعریف  14تانون ایمنی کار 

هاای تولیادی آن لغاو    دی باید تمام توانین   مقررات مرتبط با صنعت را رعایت کند، در غیر این صورت ممکن است مجوز فعالیات یک  احد تولی -

 شود.

 های ایمنی شرکت باشد.یک شرکت باید فردی را تعیین کند که نماینده   مسئو  تمام جنبه -

 .شرکت باید سیستم  مدیریت ایمنی فردی   شغلی را اجرا کند -

                                                           
34 Personal protective equipment 
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 .را اجرا نماید های ایمنی  یژه مدیران   کارکنانشرکت باید یک سیستم آموزش   ارزیابی دانش   مهارت -

ها اجرا کنند؛ یعنی اتدامات سازمان بهداشت جهانی در مرحله برناماه  را در تمامی مراحل پر ژه (OHS) ها باید سیستم سه اتدام همدمانشرکت -

 انی که تولید در حا  انجام است، باید رعایت کنند.ریدی، در فو  ساخت   ساز   زم

 .العاده خحرناک را با بازرسی ایمنی محلی ثبت کنند احدهای تولید باید عوامل فوق -

 ها باید یک سیستم مدیریت ایمنی را به فور خاص در محیط کار ترار دهند که مواد منمجره، کار در ارتماد   دیرر خحرات را پوشش دهد.شرکت -

 چرا باید یک کمیته ایمنی و بهداشت در زنجیره تامین خود تشکیل دهم؟( 6-12سوال 

 :با اهدا    عملکردهای زیر تشکیل شود تواندمیکمیته ایمنی   بهداشت در محل کار 

 های ایمنی   بهداشت در محل کار؛بررسی پر نده-

 بررسی هرگونه شکایات یا سایر مسائل مرتبط محرح شده.-

 .ی جلسات منظم با کارفرما در مورد مسائل مربوط به ایمنی   بهداشت در محل کاربرگدار-

 را در این زمینه درگیر و کنترل کنم؟ کنندگان خودتامین( آیا الزم است تا 6-13سوال 

 زنجیره تامین خود محمئن شوید. های ایمنی   بهداشت شغلی در سرتاسرای از بکارگیری سیستمهای د رهشما باید از فریق بازرسی   ارزیابیبله. 

 (چه الزاماتی در قانون حفاظت فنی و بهداشت کار براي کارفرمایان تعیین شده است؟6-14سوال 

هائی که از فر  شورای عالی حماظت فنی ) جهت تامین حماظت فنی برای صیانت نیر ی انسانی   منابع مادی کشور رعایت دستورالعمل -85ماده

شود، ای   تامین بهداشت کار   کارگر   محیط کار  تد ین میهای حرفه، درمان   آموزش پدشکی ) جهت جلوگیری از بیماری      زارت بهداشت

 . ت، کارگران   کارآموزان الدامی اسها، کارفرمایانبرای کلیه کارگاه

 .باشندفنی   بهداشت کار می های خانوادگی نید مشمو  مقررات این فال بوده   مکلف به رعایت اصو کارگاه -تباره 

برناماه کاار      "های موجود را توسعه دهند مکلمند باد ا اشخاص حقیقی   حقوتی که بخواهند کارگاه جدیدی احداث نمایند   یا کارگاه -87ماده 

تائید به  زارت کار   امور اجتماعی بینی در امر حماظت   بهداشت کار برای اظهار نظر   های مورد نظر را از لحاظ پیشهای ساختمانی   فرحنقشه

های مدبور منوط به رعایات  برداری از کارگاهارسا  دارند.  زارت کار   امور اجتماعی موظف است نظرات خود را ظر  مدت یکماه اعالم نماید. بهره

 .مقررات حماظتی   بهداشتی خواهد بود

 .باشندپردازند مکلف به رعایت موارد ایمنی   حماظتی مناسب میماشین می اشخاص حقیقی یا حقوتی که به ساخت یا  ر د   عرضه -88ماده

هاای محساوب شاورایعالی    ناماه ها ابدار   لوازمی که آزمایش آنها محاابق آئاین  ها دستراهبرداری از ماشینکارفرمایان مکلمند بیش از بهره -89ماده

ها   مراکد مورد تائید شورایعالی حماظت فنای انجاام داده   مادارک    آزمایشراه های الزم را توسطحماظت فنی ضر ری شناخته شده است آزمایش

 .ها را برای افالد به  زارت کار   امور اجتماعی ارسا  نمایندمربوفه را حمظ   یک نسخه از آن

ساائل را حساب ماورد    اید مشخااات   کلیه اشخاص حقیقی یا حقوتی که بخواهند لوازم حماظت فنی   بهداشتی را  ارد یا تولید کنند، ب -90ماده

های آن به  زارت کار   امور اجتماعی    زارت بهداشت، درمان   آموزش پدشکی ارسا  دارند   پس از تائید به ساخت یا  ارد کاردن  همراه با نمونه

 .این  سائل اتدام نمایند
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مند بر اساس ماوبات شورای عالی حماظت فنی برای تامین حماظت این تانون مکل 85کارفرمایان   مسئوالن کلیه  احد های موضود ماده  -91ماده

الذکر را باه آناان     سالمت   بهداشت کارگران در محیط کار  سایل   امکانات الزم را تهیه   در اختیار آنان ترار داده   چرونری کاربرد  سایل فوق

 .باشندهای مربوفه کارگاه میستورالعملبیاموزند   در خاوص رعایت مقررات حماظتی   بهداشتی فردی   اجرای د

های ناشی از کار ترار دارند، باید ها به اتتضای نود کار در معرض بر ز بیماریاین تانون که شاغلین در آن 85کلیه  احدهای موضود ماده  -92ماده

هاای الزم را بعمال   درمانی از آنها معاینه   آزمایشبرای همه افراد مذکور پر نده پدشکی تشکیل دهند   حداتل سالی یکبار توسط مراکد بهداشتی 

 .آ رند   نتیجه را در پر نده مربوفه ضبط نمایند

ها، به منظور جلب مشارکت کارگران   نظارت بر حسن اجرای مقررات حماظتی   بهداشتی در محیط کار   پیشریری از حوادث   بیماری -93ماده 

جتماعی    زارت بهداشت، درمان   آموزش پدشکی ضر ری تشخیص دهند کمیته حماظت فنی   بهداشت کار هائی که  زارت کار   امور ادر کارگاه

ایان تاانون امکاان  تاود حادثاه یاا        85در مواردی که یک یا چند نمر از کارگران یا کارکنان  احدهای موضود ماده  -94ماده .تشکیل خواهد شد

ند مراتب را به کمیته حماظت فنی   بهداشت کار یا مسئو  حماظت فنی توانمیبینی نمایند بوفه پیشبیماری ناشی از کار را در کارگاه یا  احد مر

 .ثبت گرددشود می  بهداشت کار افالد دهند   این امر نید بایستی توسط فرد محلع شده در دفتری که به همین منظور نرهداری 

ا بیماری ناشی از کار را محقق نداند، موظف است در اسرد  تت موضود را همراه با دالیال    چنانچه کارفرما یا مسئو   احد،  تود حادثه ی -تباره 

ین نظرات خود به نددیکترین  احد کار   امور اجتماعی محل اعالم نماید اداره کار   امور اجتماعی مذکور موظف است در اسرد  تت توساط بازرسا  

 .یدکار به موضود رسیدگی   اتدام الزم را معمو  نما

 (چه جرائم و مجازاتی در قانون حفاظت فنی و بهداشت کار تعیین شده است؟6-15سوال 

ایان تاانون    85مسئولیت اجرای مقررات   ضوابط فنی   بهداشت کار بر عهده کارفرما یا مسئولیت  احدهای موضود ذکار شاده در مااده     -95ماده

ای رخ دهد، شخص کارفرما یا مسائو  ماذکور از نظار    کارفرما یا مسئولیت  احد حادثه خواهد بود هرگاه بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی

 .های مندرج در این تانون مسئو  استکیمری   حقوتی   نید مجازات

از فریق  زارت ای که فرم آن این تانون موظمند کلیه حوادث ناشی از کار را در دفتر  یژه 85کارفرما یا مسئوالن  احدهای موضود ماده  -1تباره 

 .صورت کتبی به افالد اداره کار   امور اجتماعی محل برسانندگردد، ثبت   مراتب را سریعا بهکار   امور اجتماعی اعالم می

 این تانون برای حماظت فنی   بهداشات کاار  ساایل   امکاناات الزم را در اختیاار      85چنانچه کارفرما یا مدیران  احدهای موضود ماده  -2تباره 

 ،هاا اساتماده ننمایاد   های الزم   تذکرات تبلی، بد ن توجه به دستورالعمل   مقاررات موجاود، از آن  کارگر ترار داده باشند   کارگر با  جود آموزش

 .کارفرما مسئولیتی نخواهد داشت درصورت بر ز اختال  رای هیات حل اختال  نافذ خواهد بود

های مشمو  این تانون گردند   یاا ماانع انجاام    ع  ر د بازرسان کار   کارشناسان بهداشت کار به کارگاهکارفرمایان   دیرر کسانیکه مان -104ماده 

 .های مقرر در این تانون محکوم خواهند شد ظیمه ایشان شوند یا از دادن افالعات   مدارک الزم به آنان خودداری نمایند، حسب مورد به مجازات

ای احتما   تود حادثه   یا بر ز خحار در کارگااه داده شاود،    تشخیص بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه هرگاه در حین بازرسی به -105ماده

 .ای مکلف هستند مراتب را فورا   کتبا به کارفرما یا نماینده ا    نید به رئیس مستقیم خود افالد دهندبازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه

ای، از عی    زارت بهداشت، درمان   آموزش پدشکی حسب مورد گدارش بازرسان کار   کارشناسان بهداشت حرفه زارت کار   امور اجتما -1تباره 

ز دادسرای عمومی محل   در صورت عدم تشکیل دادسرا از دادگاه عمومی محل تقاضا خواهند کرد فورا ترار تعحیل   الک   مهر تمام یا تسامتی ا 

فاصله نسبت به صد ر ترار اتدام   ترار مذکور پس از ابالغ تابل اجراست دستور رفع تعحیل توسط مرجع مدبور در کارگاه را صادر نماید دادستان بال

ای   یا کارشناسان ذیربط دادگستری رفع نواتص   معایب موجود را تائید نموده صورتی صادر خواهد شد که بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه

 .باشند
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 .، مدد کارگران کارگاه را بپردازدشودمیلف است در ایامی که به علت فوق کار تعحیل کارفرما مک -2تباره 

 هایی برایم درپی خواهد داشت؟( اگر من به قانون کار کشورم کم توجهی کنم چه جرائم و مجازات6-17سوال 

ها   جرائم زیار در نظار گرفتاه    ن از این تانون مجازاتجمهوری اسالمی ایران هستند   برای متخلماکار  تانون ایرانی موظف به رعایت  هایشرکت

 شده است:

ای گردد که منجر به عوارضی مانند نقص عضو   یا فوت کارگر شود، دادگاه که تخلف از انجام تکالیف تانونی سبب  تود حادثهدر صورتی -171ماده

قرر در این تانون، حسب مورد ، محابق مواد آتی با توجاه باه شارایط      متخلمان از تکالیف م)های مندرج در این فال مکلف است عال ه بر مجازات

نسبت به ایان ماوارد فباق تاانون تعیاین تکلیاف         امکانات خافی   مراتب جرم به مجازات حبس یا جریمه نقدی   یا هر د  محکوم خواهند شد 

 .نماید

است   متخلف عال ه بر پرداخت اجارت المثال کاار انجاام یافتاه   جباران       این تانون به هر شکل ممنود  6کار اجباری با توجه به ماده  -172ماده

برابر حداتل مدد ر زانه  200تا 50ر ز تا یکسا    یا جریمه نقدی معاد   91خسارت با توجه به شرایط   امکانات خافی   مراتب جرم به حبس از 

هاای فاوق   ای را به کار اجباری برمارند، هر یک از متخلمان به مجاازات محکوم خواهد شد. هرگاه چند نمر به اتماق یا از فرفین یک موسسه، شخ

 . مسائو  اسات   المثل خواهند بود مرر آنکه مسبب اتوی از مباشر باشد، که در این صورت مسبب شخاامحکوم   مشترکا مسئو  پرداخت اجرت

متخلمین عال ه بر پرداخت اجارت المثال باا توجاه باه شارایط         متخلف یا  ،چنانچه چند نمر به فور جمعی به کار اجباری گمارده شوند -تباره 

 .امکانات خافی   مراتب جرم به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم خواهند شد

، عال ه بر رفع تخلف در مهلتی کاه  78  تسمت د م ماده  155-154-153-152-151-149متخلمان از هر یک از موارد مذکور در مواد  -173ماده

نمر  100های کمتر از دگاه با کسب نظر نماینده  زارت کار   امور اجتماعی تعیین خواهد کرد، با توجه به تعداد کارگران   حجم کارگاه، در کارگاهدا

م برای هر بار تخلف به پرداخت جریمه نقدی از همتاد تا یکاد   پنجاه برابر حداتل مدد ر زانه رسامی یاک کاارگر در تااریخ صاد ر حکام محکاو       

 .برابر حداتل مدد به حداکثر جریمه مذکور اضافه خواهد شد 10خواهند شد   به ازای هر صد نمر کارگر اضافی در کارگاه، 

برای هر مورد تخلف حسب مورد عال ه بر رفع تخلف باا تادیاه    41  تباره ماده  59-45-38متخلمان از هر یک از موارد مذکور در مواد  -174ماده

هر د  در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده  زارت کار   امور اجتماعی تعیین خواهد کرد، به ازای هر کارگر باه ترتیاب ذیال    حقوق کارگر   با 

 .محکوم خواهند شد

 .برابر حداتل مدد ر زانه یک کارگر 50تا 70نمر  10برای تا -1

 .انه یک کارگربرابر حداتل مدد ر ز 100تا  50نمر  10نمر نسبت به مازاد  100برای تا -2

 .برابر حداتل مدد ر زانه یک کارگر 5تا  2نمر  100نمر نسبت به مازاد  100برای باالتر از -3

برای هر مورد تخلف حسب مورد عال ه بر رفع تخلف باا   92   82-81-80-) تسمت ا    78متخلمان از هر یک از موارد مذکور در مواد  -175ماده

هلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده  زارت کار   امور اجتماعی تعیین خواهد کرد به ازای هر کارگر به ترتیب ذیال  تادیه حقوق کارگر   با هر د  م

 .محکوم خواهند شد

 .برابر حداتل مدد ر زانه یک کارگر 100تا 30نمر، 10برای تا -1

 .گربرابر حداتل مدد ر زانه یک کار 10تا  5نمر،  10نمر نسبت به مازاد  100برای تا -2 
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 5/1تا  1/1برابر حداتل مدد ر زانه یک کارگر. در صورت تکرار تخلف، متخلمان مذکور به  5تا  2 -نمر 100نمر نسبت به مازاد 100برای باالتر از -3 

 .ر ز محکوم خواهند شد 120ر ز تا  91برابر حداکثر جرایم نقدی فوق   یا به حبس از 

برای هر مورد تخلف حسب مورد عال ه بر رفاع تخلاف یاا     91  84-83-79-77-75-61-52ور در مواد متخلمان از هر یک از موارد مذک -176ماده

باه ترتیاب   تادیه حقوق کارگر   یا هر د  در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده  زارت کار   امور اجتماعی تعیین خواهد کرد، به ازای هر کارگر 

 .ذیل محکوم خواهند شد

 .برابر حداتل مدد ر زانه یک کارگر 500تا 200ر، نم 10برای تا  -1 

 .برابر حداتل مدد ر زانه یک کارگر 50تا  20نمر،  10نمر نسبت به مازاد  100برای تا  -2

حبس از در صورت تکرار تخلف، متخلمان مذکور به . برابر حداتل مدد ر زانه یک کارگر 20تا 10نمر،  100نمر نسبت به مازاد  100برای باالتر از  -3

 .ر ز محکوم خواهند شد 180ر ز تا 91

برای هر مورد تخلف حسب مورد عال ه بر رفاع تخلاف باه     90) تسمت ا   ماده     87،89متخلمان از هر یک از موارد مذکور در موارد  -177ماده

 120ر ز تاا   91ی تعیین خواهد کرد، به حابس از  تادیه حقوق کارگر   یا هر د  در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده  زارت کار   امور اجتماع

 .ر ز   یا جریمه نقدی به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد

 .برابر حداتل مدد ر زانه یک کارگر 600تا  300نمر ،  10های تادر کارگاه -1

 .برابر حداتل مدد ر زانه یک کارگر 1000تا 500نمر،  100تا 11های در کارگاه -2

 180ر ز تا 121در صورت تکرار تخلف، متخلمان به حبس از . برابر حداتل مدد ر زانه یک کارگر 1500تا  800نمر به باال،  1000ی هاهدر کارگا -3 

 .ر ز محکوم خواهند شد

هاا  عضویت آن های کارگری یا کارفرمایی نماید. یا مانع ازهر کس، شخص یا اشخاص را با اجبار   تهدید  ادار به تبو  عضویت در تشکل -178ماده

های تانونی   انجام  ظایف تانونی آنها جلوگیری نماید، با توجه به شرائط   امکانات خافی   های مذکور گردد   نید چنانچه از ایجاد تشکلدر تشکل

ر ز   یاا هار د  محکاوم     120ر ز تاا  91کارگر در تاریخ صد ر حکم یا حبس از  برابر حداتل مدد ر زانه 100تا  20مراتب جرم به جریمه نقدی از 

 .خواهد شد

های مشمو  این تانون گردند یاا از دادن  کارفرمایان یا کسانی که مانع  ر د   انجام  ظیمه بازرسان کار   ماموران بهداشت کار به کارگاه -179ماده

برابار   300تاا   100پرداخت جریماه نقادی از    افالعات   مدارک الزم به ایشان خودداری کنند. در هر مورد با توجه به شرایط   امکانات خافی به

 .ر ز محکوم خواهند شد 120ر ز تا 91حداتل مدد ر زانه کارگر پس از تحعیت حکم   در صورت تکرار به حبس از 

ون خاودداری  این تانون از اجرای بموتع آراء تحعی   الزم االجرا مراجع حال اخاتال  ایان تاان     159کارفرمایانی که بر خال  مماد ماده  -180ماده

برابر حداتل مدد ر زانه کارگر محکوم خواهناد   200تا 20نمایند، عال ه بر اجرای آراء مذکور، با توجه به شرایط   امکانات خافی به جریمه نقدی از

 .شد

ه کار گمارند   یا اتبااد بیراناه را   کارفرمایانی که اتباد بیرانه را که فاتد پر انه کارند   یا مدت اعتبار پر انه کارشان منقضی شده است، ب -181ماده

گردد مراتب را به ها تید شده است بپذیرند   یا در مواردی که رابحه استخدامی تبعه بیرانه با کارفرما تحع میدر کاری غیر از آنچه در پر انه کار آن

ر ز محکوم خواهند  180ر ز تا  91م به مجازات حبس از  زارت کار   امور اجتماعی اعالم ننمایند، با توجه به شرایط   امکانات خافی   مراتب جر

 .شد
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این تانون از تسلیم آمار   افالعات مقرر به  زارت کار   امور اجتماعی خودداری نمایند، عاال ه   192کارفرمایانی که بر خال  مماد ماده  -182ماده

، در هر مورد با توجه به شرایط   امکانات خافی   مراتب جرم به جریمه نقادی  بر الدام به ارائه آمار   افالعات مورد نیاز  زارت کار   امور اجتماعی

 .برابر حداتل مدد ر زانه کارگر محکوم خواهند شد 250تا 50از 

ق باه  این تانون از بیمه نمودن کارگران خود خودداری نمایند، عال ه بر تادیه کلیه حقوق متعلا  148کارفرمایانی که بر خال  مماد ماده  -183ماده

 .د شدکارگر )سهم کارفرما  با توجه به شرائط   امکانات خافی   مراتب جرم به جریمه نقدی معاد  د  تا ده برابر حق بیمه مربوفه محکوم خواهن

ی در کلیه مواردی که تخلف از ناحیه اشخاص حقوتی باشد، اجرت المثل کار انجام شده   فلب   خسارت بایاد از اماوا  شاخص حقاوت     -184ماده

پرداخت شود،  لی مسئولیت جدائی اعم از حبس، جریمه نقدی   یا هر د  حالت متوجه مدیر عامل یا مدیر مسائو  شخاایت حقاوتی اسات کاه      

 .تخلف به دستور ا  انجام گرفته است   کیمر درباره مسئولین مذکور اجرا خواهد شد

 مطالعه موردي: تامین رفاه و تندرستی در محل کار شرکت فیلیپس 

که یک رهبر جهانی  شود میمتعهد  ،شود میبخش الکتر نیک اجرا  های شرکتکه در کشور هلند برای  IDH Electronics Programme برنامه 

تا از فریق آن زندگی کارکنان   مردم  شده دار در محیط کار برای کارکنان   مشتریان های معنیدر سالمت   رفاه از فریق ارزش آفرینی   نوآ ری

 .بهبود یابد

است. این یک فرح چند جانبه است که عملکرد کلی کارخانجات تامین کنناده   (IDH) فیلیپس یکی از پیشرامان در برنامه الکتر نیک پایدار هلند

ن کنناده  تاامی  100. فیلیاپس باا بایش از    کناد میجلوگیری  ی غیر ایمنهاهای کنتر  سنتی   صد ر تائیدیهبخشد. فیلیپس از ر شرا بهبود می

نماید. فیلیپس از فریق ایجاد ساختار گمت   سازی میکنندگان خود جاریسح  تامینترین پائین  این برنامه را تا  کندمیالکتر نیک در چین کار 

رنامه شاامل توساعه   نماید. برخی از محتویات این بشنود مدا م بین کارکنان   مدیریت، نیازهای کارکنان را به صورت مستمر   پایدار شناسایی می

 ری خواهد شد   باشد. این کار سبب افدایش بهرهها میای به کارکنان، افدایش گمت   گو مدیریت   کارکنان   افدایش رضایت آنهای حرفهمهارت

 .کندمیبه این ترتیب آن را تبدیل به یک برنامه سودمند د  فرفه 
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 فصل هفتم
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 خواري، رانت و فساد( اجتناب از رشوه7

 (رشوه:1-7

درصد از کل تولید جهان به صورت رشاوه رد     5تا  2دهند که ساالنه ها نشان میبررسی رشوه یکی از ماادیق اصلی فساد اداری   اتتاادی است.

  .1383شود)دادگر   معاومی،بد  می

، رشوه پرداخات کارده اسات.    2006، یک نمر از هر ده نمر مردم جهان در خال  سا  2007الملل در سا  نبر اساس تحقیقات سازمان شمافیت بی

  .2007کند)ت.ی،دهد که پرداخت رشوه بیشترین آسیب را به فقرا  ارد مینتای  نشان می

رصاد درآماد سااالنه خاود را باه ایان امار        د 7دهد پرداخت کنندگان رشوه همچنین تخمین محافظه کارانه پیمایش سنجه جهانی فساد نشان می

  .2010اند)سازمان بازرسی کل کشور،اختااص داده

 . 1371)معین، تعریف رشوه، پاره   بلکمده، یعنی آنچه به کسی دهند برای کار نار ا   غیر مشر د، دادن مالی به کسی برای انجام دادن مقاود خود

گیاری،  شاود تاا در تاامیم   است   منظور از آن مبلغی است که به فرد تامیم گیرنده پرداخت میبه معنای رشوه  Briberyدر زبان انرلیسی  اژه 

  .1371پردازد)فرنچ،منافع پرداخت کننده  جه را در نظر داشته باشد مانند مبلغی که کارگر به کارفرما یا سرپرست خود برای حمظ شغلش می

 داند.انعه میابن اثیر رشوه را راه رفتن به رفع حاجت بوسیله ما

های برفل، سحت، شکم، جعل در زبان عربی باه معنای   گری دانست.  اژهکاری   معاملهکاری، مالحظهتوان معاد  رفیق بازی، سازشماانعه را می

کارچاق کنی، بخشش، اند)فرهنگ ابجدی عربی   فارسی .  اژگان بکاررفته در ممهوم رشوه در زبان فارسی مانند پو  ز ر، انعام، رشوه استماده شده

 &)تاوکلی, تسالیمی,     1387ر ند)عابدی، جعمری   دیرران،العمل، زیرمیدی   باج سبیل عنا ینی هستند که در مورد رشوه بکار میشیرینی، حق

  1391همکاران, 

 رانت:(2-7

 در که پرسود   زحمت است کم فعالیتی جوییرانتکند. مى رشد خوارىرانت   جویىتدری  رانت به نشود گرفته ارتشاء   رشاء شوم پدیده اگرجلوى

 به آن هدینه شدن تمام بهای به یابیدست این یابند، اگرچه دست ای یژه منافع به رشوه به توسل راه از نموذ در صددند صاحب گر هی یا شخص آن

 هافرصت سوءاستماده از نوعی رانت اتتاادی، مولد یهافعالیت عرصه از است خارج درآمدی به دستیابی رانت، که ر ست این از شود، حساب جامعه

 است.  خدمت یا  اتعی محاو  ارزش از بیشتر که است ایبادآ رده هایثر ت رانت .است جامعه امکانات  

 حتی   کار ممید مانجا بد ن که هستند حقوتی یا حقیقی افراد خواران مازاد. رانت درآمدهای به یافتن دست از جستجو برای است عبارت جوییرانت

 دریافت مانند امتیازاتی باشند، انحااری می ای امتیازنامه به دستیابی به تادر بازی پارتی با یا پرداخت رشوه ازای در کشور، اتتااد برای مضر گاهی

 صانایع    منابع سازیتااصیاخ تجاری، صنعتی اصولی  احدهای موافقت فر ش   خرید توزیع، کاال، صد ر های  ارداتی،سهمیه برای موردی مجوز

 بلکه   برگداری مدایده از خارج د لتی امتیازات به دستیابی کاال، تاچاق   زمین، بانکی اعتبارات تیمت ارزان تخایص مالی، افالعات د لتی، فر ش

 زمینه در خاوص به گذاریمقررات سرمایه   توانین تغییرات زمینه در اتتاادی افالعات از آگاهی ز درس رشوه،   تبانی راه از شدن مندبهره صرفاً

   اعظام  بخاش  به تدری  گاه که است شیوه همین سهام. به تیمت  کاهش افدایش از یابی افالد کم،بهره با   بلندمدت کالن های ام اخذ عمرانی،

 عادالت  جاسات کاه   هماین    اسات  تاکثریا  گر ه دست در هاسرمایه بخش اندک   گیردمی ترار اندکی گر ه دست در کشور یک کلیدی سرمایه

 ...  فرهنری   مدیریتی سیاسی، تضایی، اتتاادی، نظر از را جامعه به سودهی   سمت جو، سررشتهرانت اندک گر ه همین   شودمی نقر اجتماعی

 رشاد  افادایش  تولید، انریده آمدن ینپای کار مولد، از بازماندن   رانت کسب به انسانی نیر ی شدن سرگرم این موارد بر گیرند. عال همی دست به را

جامعاه،   شادن  د تحبی   فبقاتی تضاد کار،  جدان حذ  افدایش تورم،  ری،بهره کاهش جامعه، در تکنولوژی رشد توتف گسترش داللی، بیکاری،

 .است ومش پدیده این مهم هاىزیان دیرر از ...  منافع خاص ت مین   توزیع سیستم شدن ناعادالنه مالی، گسترده فساد

 :قرآن در رشوه و رانت زشتی(3-7
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تعلماون     اناتم    باالثم الناس اموا  من فریقا لتاکلوا الحکام الی تدلوابها   بالبافل بینکم اموالکم تاکلو ال )   :که است آمده 188 آیه بقره سوره در 

مای   راآن بحاالن  حالیکه ندهید، در تضات به را آن از تسمتی ه،نشد گناه مرتکب مردم اموا  خوردن برای   نخورید ناحق به را همدیرر اموا  یعنی

 دانید. 

 آب مندله به دهنده، رشوه از نظر ادال مورد حکم حقیقت در   است حاکمان به دادنمنظور، رشوه که اندآ رده فوق آیه ذیل در فبافبایی)ره  عالمه

 با خواهند می آن فی که کندمی نهی را، مرتشی راشی   مذکور آیه صورت هر در   ودشمی کشیده باال رشوه،  سیله دلو به که شده، تلمداد چاه ته

 بخورند. صحی  راه غیر از   ناحق به را مردم اموا    سازش کنند هم

 هدیه از رشوه هاي تشخیصراه(4-7

 جایراه مؤثر   خاص موتعیت لحاظ به شخص که ردیمو دارد. در کننده اتدام انریده   این د  موارد استماده تشخیص به بستری رشوه   هدیه تما ت

 رشاوه  مااداق    حارام  عحیه این شودمی داده چیدی ا  به امری بافل، اتدام انریدة با   شودمی  اتع خاص توجه مورد اجتماعی، کارهای انجام در

 داده ناحقی حکم برای تاضی به که ناحق است تضا ت جهت در اعحای آن محرم تحعی   یقین مورد که شود پرداخت عنوان هدیه به هرچند است.

 اگر که چنان شود،می پرداخت احسان انریده   با تاد صرفاً هدیه دارد. اما را حکم همین ظاهراً بافلی باشد اتدام انریده با عحایا که مواردی شود.می

 عباارت  باه  بخشاید.  ا  می به داشتنمی هم را امر ز ریگرفتا بخشنده اینکه فرض   نداشت نقشی ناحق، در اتدام   نبود خاص موتعیت در شخص

 گمت باید کوتاه کلمه یک در هدیه از رشوه تشخیص برای است.  اساس همین بر آن هم دارد، احسان تاد یا   است انریده شخص، محبت تنها دیرر

 .نیست مشکلی کار چندان   گرددبرمی فرفین   افراد خود تشخیص   به  جدان

ر شنی   کااد    فور چشم همین   است افراد به مسافرین هدیه معموالً شود. سوغات نیدکهمی برده نام تحمه اسم به هدیه از گاهی فارسی، زبان در

 مقابل، در باشند؛می پسندیده   ممد ح امور از شوند  می از هدیه محسوب ماادیقی همه دهند،می یکدیرر به هامناسبت در که بستران   د ستان

 .شودمی پرداخته ناحق مقاصد به یابیدست در راستای   ناپسند   مذموم امور از وهرش

کناد   استماده دهنده هدیه نمع به ا  سمت   پست از که انریده این با   گردد، هدیه پرداخت به نام اندرکاران دست بعضی به گاهی که هاییبخشش

 دیرر دیرران، حقوق تضیع باعث   باشد استماده  سیله سوء اگر شده  اتع ستایش مورد ینکها با شده است. هدیه دانسته ممنود   مذموم احادیث در

) میرحسینی نیری,  نماید هدیه ادعای گیرنده، یا کننده پرداخت چند هر شده. برده اسم آن از رشوه نام به در احادیث   داشت نخواهد هدیه عنوان

1389 . 

هاای باازار را تحریاف    برد   تیمتهای برابر را از بین میعادالنه، بسیار مضر است، زیرا شمافیت   فرصت خواری   رانت برای یک کسب   کاررشوه

 .کندمی

هاای تولیاد را افادایش داده      تواند به کسب   کارهای خوب   به کیمیت   ایمنی محاوالت   خدمات آسیب برسااند، هدیناه  اخاذی همچنین می

 .یا صنعت  ارد کندشهرت   تاویر بدی را به حرفه 

خواری به صورت مستقیم یا غیرمستقیم مباارزه  هایی بر علیه رشوهالمللی با این موضود از فریق تد ین   انتشار سیاستهای بینبسیاری از شرکت

هاا شاما    د کاه آن کنند تا افمیناان حاصال شاو   های چند ملیتی امر ز حتی از پذیرفتن هدیه   اشانتیون خودداری میبرخی از شرکت کنند.می

 .هستند

 ( جلوگیري از پرداخت رشوه، رانت و فساد در شرکت براي من چه مزایایی داره؟7-1سوال 

 تاثیر بر مدیریت ریسک  -

 تاثیر بر شهرت   نام تجاری  -

 تونم انجام بدم؟چه کاري می (7-2سوال 
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ها   سایر  احدهای مرتبط میدان رشوه، فساد  ش، تامین، شبکه نمایندگیهای عملکرد خود: در میان کارمندان ارشد فرها   شیوهبررسی سیاست -

اثیر ترار می   رانت در شرکت   صنعت را ارزیابی کنید. ارزیابی اینکه چرونه این موضوعات را تحت تاثیر ترار داده   یا به صورت بالقوه آن را تحت ت

 .دهد

 .های مبارزه با فساد، رانت   پولشویی را در سازمان خود  ارد کنیدلها   دستورالعمها   برنامهتانون داخلی: سیاست -

کنناد،    ای را که  برای دادن   دریافت کردن تبو  میهای مربوط به ارزش هدیههایی که مستعد ابتال هستند را شناسایی کنید. دستورالعملبخش

 ارتباط آن را با همه کارکنان به فور  اض  تعیین کنید.  

رشوه، فساد اداری   رانت را تجربه کند، پیامدهای شدید منمی آن را هم تجربه خواهاد کارد     خود ر شن کنید که هر کسی که گدارش در شرکت

 .گیرندحوادث ادعا شده   تشری  شده در گدارش فساد اداری به فور کامل مورد بررسی ترار می

ها هستید اتداماتی در جهات مباارزه باا فسااد     های تجاری که متعلق به آنها   انجمنیاتدام جمعی: با سایر شرکای تجاری، رتبا، شبکه نمایندگ -

 ها نید در این خاوص مشورت بریرید.تعریف کنید   از آن

(رشوه دادن در برخی از موارد تنها راه موفقیت کسب کسب و کار است. اگر من این کار را انجام ندهم چگوناه  7-3سوال 

 شرکتم زنده بماند؟

هاای تاوی علیاه پاذیرش هادایای      ها سیاستامر ز، بسیاری از شرکت .های چند ملیتی، تغییر کرده استهنگ، خاوصاً در هنرام کار با شرکتفر

 .شرکتی   رشوه دارند

ماا   دانناد؟ (هدیه دادن ما به سایرین بیشتر در اعیاد و نوروز وجود دارد و در فرهنگ ما این شیوه را رشوه نمی7-4سوال 

 های ما به افراد، بیانرر رفتار فرهنری سازمان ماست نه یک نود پرداخت رشوه ؟کنیم هدایای تبلیغاتی   اشانتیونیفکر م

گیارد، بایاد مقادار   ارزش    درست است. با این حا ، برای اجتناب ازدادن هدایای بیش از حدگران تیمت   نمیس،که رنگ   بوی رشوه به خود می

 د.هدایا توسط شرکت مشخص شو

نمعان بیش از حد بدرگ نباشد   از گیرنده آن توتع جبران کاری غیر تانونی   رانات باازی   از باین    در صورتیکه هدایای شرکتی به مشتریان   ذی

 تواند مقبو  باشد.بردن حق دیرران را نداشته باشید می

 :35شرکتی در مورد رشوه خواري و فساد هایی از یک بیانیه سادهنمونه(5-7

 پذیریمها را نمیشوه: ما رشوهر - 

 .کنیمهای تسهیالت: ما برای تسریع در خدمات عمومی رشوه پرداخت نمیپرداخت - 

 .کنیمدهیم یا دریافت میهدایا: ما فقط هدایای از نود کارت پستا    سوغات محلی را می  -

دهیم، اما گاهی ا تات به موسساات خیریاه   یا کاد ی گران تیمت نمی مشارکت سیاسی   خیریه: ما به هیچ عنوان به افراد   احداب سیاسی پو   -

 .کنیمکمک می

                                                           
35 Corruption 
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ها را به افراد یا برخی از نمایندگان خاود  ما به منظور پیشریری از رانت   سوء استماده از افالعات به هیچ عنوان افالعات فر ش   افدایش تیمت -

 نمائیم.ارائه نمی

 ان شمامشارکت شرکا و تامین کنندگ(6-7

هاا پشاتیبانی   ها را به تامین کنندگان خود انتقاا  دهیاد   از آن  خواری   فساد داشته باشید   آنای برای اجتناب از رشوههای نوشته شدهسیاست

 .کنندکنندگان شما در این مورد با شما کار نکنند، این خحرات، کسب   کار   شهرت شما را تهدید مینمایید. اگر تامین

 (آیا قوانین و مقرراتی درباره رشوه و رانت در قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران وجود دارد؟7-5سوال 

توسط مجلس شورای اسالمی تاویب شده است که متن آن در زیار ارائاه    های اجرایینامه پیشریری   مبارزه با رشوه در دستراهآیینبله. در ایران 

 شود:می

 مصادیق رشوه (7-7

نمایند یا سند پرداخت  جه یا تسلیم مالی را  جه   یا ما  های اجرایی که محابق بندهای ذیل مبادرت به اخذنان   مسؤ الن دستراها کارک  1ماده 

  تاانون  8  ماده )17توجه به بند ) جلب موافقت   مذاکره   یا  صو   ایاا  ما  یا سند پرداخت  جه را فراهم نمایند، با دریافت کنند یا موجبات

 .ارجاد خواهد شد های رسیدگی به تخلمات اداری برای اعما  مجازات مناسبآنان به هی ت ا پر نده 1372اداری ا ماوب یدگی به تخلماترس

 .الف ا گرفتن  جوهی به غیراز آنچه در توانین   مقررات تعیین شده است

 .مقادار فااحش کمتار از تیمات     معماولی    اتعااً باه    اً باه تیمات  ب ا اخذ مالی بالعوض یا به مقدار فاحش ارزانتار از تیمات معماولی یاا ظااهر      

 .رعایاات مقااررات مربااوطرجااود بااد ن ج ا فاار ش مااالی بااه مقاادار فاااحش گرانتاار از تیماات بااه فااور مسااتقیم یااا غیرمسااتقیم بااه ارباااب     

 .پرداخات  جاه از اربااب رجاود     ماا  یاا ساند    د ا فراهم نمودن موجباات ارتشاا از تبیال ماذاکره جلاب موافقات یاا  صاو    ایااا   جاه یاا            

مستقیم یاغیرمستقیم برای انجام دادن یا انجام ندادن امری  اخذ یا تبو   جه یا ما  یا سند پرداخت  جه یا تسلیم ما  از ارباب رجود به فور ها ا 

 .باشداجرایی می که مربوط به دستراه

بد ن رعایات ضاوابط یاا پاذیرفتن تعهاد یاا        یا اعحای  ام ز جمله هرگونه ابراءشود اخواری تلقی می  ا اخذ هرگونه ما  دیرری که در عر  رشوه 

اشاخاص   اعماا       تائل شدن تخمیف   مدیت خاص برای ارایه خدمات باه گرفته باشد   همچنین گرفتن پاداش غیرحق صورتمسؤ لیتی که من

 .دگرد از ضوابط که موجب بخشودگی یا تخمیفهرگونه موافقت یا حمایتی خارج

 هاي اجراییتکالیف و وظایف دستگاه(8-7

 :باید اتدام نمایندانجام موارد ذیل مینامه نسبت بهآیین نامه برای تحقق اهدا  این  این آیین16های موضود ماده )ا کلیه دستراه 2ماده 

گاردد،  انجام خدماتی که به مردم ارایاه مای  هایشنمودن ر  ، اصالح   کوتاهرسانی مناسب به مردم سازی مراحل انجام خدمات افالدالف ا شما  

 هاااایی کاااه از فااار  ساااازمان مااادیریت   دساااتورالعمل بااار اسااااس نظرسااانجی از ماااردم   مراجعاااان ، انجاااامتوساااعه فناااا ری اداری

هاای  هاا   ر ش ح سیستماداری   ماوبات مربوط به اصال رضایت ارباب رجود در نظام گردد، )فرح تکریم مردم   جلبریدی کشور صادر میبرنامه

  اداری

 .محلع شده باشند نامه به فور کاملربط از مماد این آیینب ا آموزش کارکنان به نحوی که کارکنان ذی
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نی ها، مدیران کل  احدهای استاها،رؤسای سازمانعامل شرکت ، مدیرانها، استاندارانج ا انتخاب بازرس یا بازرسان از فر   زرا   رؤسای سازمان 

 .هاااای محولاااه گااادارش در حیحاااه  ظاااایف   م موریااات   باااه فااارق مقتضااای   تهیاااه   ارایاااه    هاااای الزمبااارای انجاااام نظاااارت 

ناماه شاده   صد ر حکم تحعی بر اساس آیینآنان منجر به نامه را گدارش نموده   گدارش  این آیین1د ا تشویق اشخاصی که تخلمات موضود ماده ) 

 .رساادریاادی کشااور بااه تاااویب هیاا ت  زیااران ماای      برنامااه پیشاانهاد سااازمان ماادیریت     بااه ای کااهنامااه باشااد، محااابق آیااین  

ماذکور در ماواردی کاه باه تشاخیص      منظور اعماا  حاق   بینی حق فسخ برای دستراه اجرایی در ترارداد با اشخاص حقیقی   حقوتی بهها ا پیش 

 .نامه شودآیینین  ا1از اعما  بندهای ماده ) دستراه اجرایی فر  ترارداد مرتکب یکی

 تکالیف و وظایف کارکنان(9-7

  نسبت به خاود یاا دیرار کارکناان     1اتدامات مندرج درماده ) نامه مکلمند درصورت افالد از  تودهای موضود آیینا کلیه کارکنان دستراه  3ماده 

دهند تا محابق تانون پیریری  داری   مقامات مافوق افالدرسیدگی به تخلمات اهاییا افراد پیشنهاد کننده به هی ت فرد مراتب را با ذکر مشخاات 

 .شود

اخذ شده باشد یا تالش برای گارفتن رشاوه از    یا رشوه های اجرایی از  ی تقاضای رشوه شده  ا هر شخای که در ارتباط با  ظایف دستراه  4ماده 

مشخاات شخص یا اشخاصی  نامه گدارش کامل موضود    این آیین2  ماده )بند )جمسؤ الن یا بازرسان موضود  ی شده باشد در ا لین فرصت به

 .اند به مسؤ الن مربوط ارایه دهددست آ ردن آن تالش کرده تقاضا نموده یا به دست آ رده یا برای به را که این رشوه را

 هاي اداريگیرندگان و مجازات نحوه رسیدگی به تخلفات رشوه(10-7

 :    اعما  مجازات اتدام خواهند نمود1ماده )تخلمات موضود نامه به ترتیب زیر برای پیریری   رسیدگی بهاین آیینهای مشمو  ا دستراه 5ماده 

  ایان  1 تاود تخلماات موضاود مااده )    بازرسان انتااابی باه     تانون رسیدگی به تخلمات اداری چنانچه از فریق12الف ا مقامات مندرج در ماده ) 

باه اعماا  یکای از     حاصل نمایند مکلمناد حساب اهمیات موضاود نسابت      کارکنان یا مدیران   مسؤ الن مربوط افالد نامه توسط هر یک ازآیین

 .تخلمات اداری اتدام نمایند   تانون رسیدگی به9 ماده )    )ج    )بهای بندهای )الفمجازات

اداری مکلمند با توجاه باه میادان تخلاف       رسیدگی به تخلمات های ت، هیربطب ا در صورت تکرار تخلف با گدارش   ت یید بازرسان یا مدیران ذی 

 .  محکوم نمایندبند فوق   تانون یادشده )به استثنای موارد مذکور در9)های مقرر در مادهرا به یکی از مجازات حساسیت آن کارمندان متخلف

  تانون رسیدگی به تخلماات  9مندرج در ماده )هایمجازات ای اعما  اشدنامه متخلف با تقاض  این آیین1ج ا در صورت تکرار تخلف موضود ماده ) 

 دایاام از خاادمات د لتاای توسااط هیاا ت رساایدگی بااه تخلمااات      ، اخااراج یااا انماااا   بازخریااد خاادمت  هااایاداری بااه یکاای مجااازات  

 .اداری محکوم خواهد شد

الاذکر    باد ن فای مراحال فاوق    9تخلماات اداری درمااده )   سیدگی باه های را مراحل مذکور در این ماده مانع از اعما  اختیارات هی ت  1تباره 

 .نماینااد   را باارای بااار ا   یااا د م اعمااا  هااای بنااد )جمجااازات حسااب درجااه اهمیاات تخلااف موضااود  توانناادهااا ماایباشااد   هیاا تنماای

های رسایدگی باه   که پر نده آنان به هی ت کنانی راتوانند کارمی   تانون رسیدگی به تخلمات اداری13ربط با توجه به ماده )ا مقامات ذی  2تباره 

 .نمایند شود حداکثر به مدت سه ماه آماده به خدمتمی تخلمات اداری ارجاد

توانین   مقررات مربوط به خود با تخلمات  مکلمند بر اساس باشندهای اجرایی که مشمو  تانون رسیدگی به تخلمات اداری نمیا دستراه  3تباره 

 .نمایند ین مقررات برخوردمندرج در ا

هاای    شوند با تقاضای اعما  اشد مجازات1)تخلمات بندهای ماده نامه مرتکب  این آیین2  ماده )ا در صورتی که بازرسان موضود بند )ج  4تباره 

 هاااای مدباااورمعرفی خواهناااد شاااد. چنانچاااه تخلاااف ارتکاااابی باااازرس  باااه تخلماااات اداری باااه هیااا ت  ماااذکور در تاااانون رسااایدگی
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  تانون رسیدگی به تخلمات اداری به مراجع 19مقرر در ماده ) عنوان یکی از جرایم مندرج در توانین جدایی را نیدداشته باشد پر نده آنان به ترتیب

 .شد ارجاد خواهدتضایی صال 

 هی ت ،ماده این  ¨ ، )د    )ه ، )جدهای )ببن ، خاوصاًاست نامه که  اجد جنبه جدایی  این آیین1ا در مورد تخلمات موضود بندهای ماده ) 6ماده 

  تااانون رساایدگی بااه تخلمااات اداری مراتااب را جهاات رساایدگی بااه     19مکلااف اساات بااا رعایاات ماااده )   اداری  تخلمااات بااه رساایدگی

 .مراجع تضایی صال  نید منعکس نماید

ناماه شاوند     آیاین 1از اعما  بنادهای مااده )  مرتکب یکی های اجراییا در صورتی که اشخاص حقیقی   یا حقوتی فر  ترارداد با دستراه  7ماده 

معامالت با اشخاص حقیقی    باشد   این موضود باید در شرایطمدت پن  سا  نمیترارداد جدید با اشخاص یادشده به ربط مجاز به عقددستراه ذی

 .حقوتی درج گردد

ریدی کشور نید را به سازمان مدیریت   برنامه ماده ا حقوتی موضود اینا دستراه اجرایی مربوط موظف است مشخاات اشخاص حقیقی ی  1تباره 

 .اعالم دارد

ریدی کشور موظف اسات  سازمان مدیریت   برنامه گردند ا در صورتی که اشخاص یادشده حداتل د  بار مرتکب تخلف مندرج در این ماده  2تباره 

 از انجااام معاملااه بااا اشااخاص مدبااور را جاادء شاارایط عمااومی        هااای اجرایاای خااودداری  دسااتراه ضاامن اعااالم نااام آنهااا بااه کلیااه     

 .پیمان لحاظ نماید

 36فرهنگ اجتناب از رشوه خواري در شرکت یونیلیور –مطالعه موردي  (11-7 

  لیاور کناد. یونی ها، مواد پاک کننده   محاوالت مراتبت شخاای را تولیاد مای   یونیلور یک شرکت کاالهای مارفی است که مواد غذایی، نوشیدنی

 یونیلیور اصو  کد رفتاری خود را تد ین   منتشر کرده است که در آن استانداردهای عملیاتی الزم را که همه کارکنان باید در هر جای دنیا که در

 :کندخواری بیان میدر اصو  تجارت خود، به  ضوح اصل خود را در اجتناب از رشوه یونیلیور .دهدکنند دنبا  کنند، شرح میفعالیت می

کند. هیچ کارمندی، هایچ هدیاه یاا    یونیلیور به فور مستقیم یا غیرمستقیم، رشوه یا سایر مدایای نامناسب کسب   کار یا سود مالی را دریافت نمی

 کند. پرداختی را که ممکن است رشوه باشد ارائه نکرده   یا آن را دریافت نمی

  .ه   به مدیریت گدارش شودهر گونه تقاضا یا پیشنهاد رشوه باید فوراً رد شد

  اسناد حمایتی باید با دتت توصیف   بازتاب ماهیت معامالت مبنی بر آن باشد. حساب، صند ق یا دارایی نامشخص یاا   یونیلیور سوابق حسابداری

 .غیرتابل ثبت ایجاد نشده یا نرهداری نخواهند شد

 

 

 

 

 

                                                           
36 Unilever 
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 فصل هشتم

 تولید و تحویل مسئوالنه و ایمن کاال
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 (ارائه و تحویل محصوالت ایمن و مسئوالنه به مشتریان 8

 ( محصول و خدمت مسئوالنه1-8

هاا  یافات. اماا امار زه شارکت    کرد، مسئولیت شرکت برای محاو  پایان مای در گذشته، زمانی که محاو  تولید شده انبارهای شرکت را ترک می

 .کنندرات بلندمدت محاوالت خود توجه میها به تاثیپذیرند   آنمسئولیت بیشتری می

 های بازیافت مواد ا لیه به عنوان مواد خام جهت تولید محاوالت جدید در کارخانجات بسیار رای  شده است.  امر زه، پیر ی از ر ش

 :گذاردکنند که بر کارایی آنها ت ثیر میپذیر همچنین پاسخ سواالتی را محرح میهای مسئولیتشرکت

 شود؟ستماده از این محاو  چه موادی استماده میبرای ا

 سازد؟چه کسی این محاو  را می

 شود؟چرونه بسته بندی می

 چرونه از آن استماده شود؟

 چه کسی از آن استماده خواهد کرد؟

 ریدند؟مار  کنندگان چرونه آن را د ر می

 ند.ها با آن مواجه هستباشند که شرکتها فقط برخی از سواالتی میاین

کنند زیرا آنها درک تاثیرات دراز مدت محاوالت خود   یا خحرات احتماالی  کسب   کارهای مسئو ، خحر تولید محاوالت خود را پیش بینی می

 .استانداردهای تولید ضعیف را دارند

صورت پذیرد.  37ا استماده از مواد بازیافتیدهد از منابع کمتری استماده کنید   از این فریق بازآفرینی کارآمدتر   یدرک محاو  به شما امکان می

های کسب   کاار جدیاد را از   تواند فرصتهمچنین ممکن است باعث جذب مشتری، کاهش میدان زباله، بهبود کیمیت   د ام محاو  شود که می

 فریق نوآ ری   محاوالت جدید فراهم نماید.

 من دارد؟ چه مزایایی براي (تحویل مسئوالنه محصوالت و خدمات8-1سوال 

 مدیریت ریسک -

 نام تجاری   شهرت -

 مدیت رتابتی -

  فاداری مشتری -

 توانم بکنم؟چه کاري می من براي تحویل مسئوالنه محصوالت و خدمات (8-2سوال 

                                                           
37 Recycling materials 
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شاان پاس از آن   اثیراتمنمی کسب   کار شما: برای این کار به سه عنار برتر فر ش یا تولیدات خود نراه کنید   برآ ردهایی از ت 38درک تاثیرات- 

 کند؟ها استماده میکنند داشته باشید. بررسی کنید چه کسی از آنکه انبارهای شرکت را ترک می

 کنندگان از آن نیاز به آموزش   یا افالعات اضافی برای اینکه بتوانند با خیا  راحت از محاو  استماده کنند دارند؟ آیا مشتریان   استماده

 افتد؟استماده از آن میچه اتماتی پس از  

 شود؟چرونه   در کجا ترار دارد   پس از استماده از آن چه می

 هاي تحقیقگزینه (2-8

 .رسانند داشته باشاید هایی که تاثیرات آن را به حداتل میکنید، نراهی به جایردینبینید   درک میهنرامی که شما تاثیرات محاو  خود را می  

از آن داشاته   39مواد جایردین یا فراحی مجدد، ایجاد یک فرصت کسب   کار جدید در مورد بازیافت   یا استماده مجادد شر د به جستجو در مورد 

 .باشید

 ترویج استفاده مسئوالنه (3-8

همچناین دفاع   از استماده مناسب   ایمان،     .کنندتحقیق کنید که چرونه مشتریان یا کاربران نهایی محاو  شما را استماده   در نهایت دفع می

 ها محمئن شوید.مسئوالنه زباله

 پذیری هستند را به صورت پی در پی فراحی   مشخص کنید.هایی که نشان دهنده مسئولیتبرای کل چرخه زندگی محاو  فرصت

  .است 40پذیری شما در سراسر چرخه زندگی محاو بکارگیری مواد بازیافتی یک فرصت برای نشان دادن مسئولیت

 : 41یابی مسئوالنهبازار (4-8

 .از ارائه افالعات غلط   یا ادعاهای گمراه کننده در مورد محاو  خود اجتناب کنید

 .ها را بیان کنید   به عنوان یک کسب   کار مسئو  پاسخرو باشید تا تاثیرات خود را به حداتل برسانید اتعیت

 ات من چیست؟مسئولیت خدم.من فقط یک تامین کننده خدمات اداري هستم (8-3سوال 

توانیاد  که بیشتر با محیط زیست سازگار هستند به مشتریان خود آموزش دهید. همچنین می توانید مدایای استماده از کاغذهای بازیافتی راشما می

جاری هم تبدیل شود به تواند به یک فرصت تاین اتدام می .آ ری   بازیافت کاغذ   کارتری  پرینتر کنیدمشتریان را تشویق به استماده کمتر   جمع

 عنوان مثا  با فر ش یا معا ضه آنها کسب درآمد کنید.

بندي هستم، آیا به خاطر محافظت از محیط زیست باید کسب و کاار مان را   من در کسب و کار صنف پالستیک و بسته (8-4سوال 

 تعطیل کرد؟

های تابل بازیافت را که با محیط زیست ساازگارترند نسابت باه    ه بندیهای کسب   کار جدید در زمینه پالستیک   بستتوانید فرصتخیر، شما می

 .های پالستیکی سنتی، توسعه دهیدکیسه

                                                           
38 Impacts 
39 Reuse 
40 Life-cycle of the product 
41 Responsible marketing 



44 
 

 

کنم. من چه کاري می ها را به کشاورزان عرضه میها و حشره کشها و همچنین آفت کش(من مواد شیمیایی را به شرکت8-5سوال 

 توانم انجام دهم؟

افمینان حاصل کنیاد باا    .توانند باعث مشکالت بهداشتی   ایمنی   سالمت فردی شوندشوند، میشتباه استماده میهنرامی که مواد شیمیایی به ا

شوند. گدیناه  کنید کارگران یا مار  کننده نهایی آنها از فریق افالعات ارائه شده به آنها با کیمیت خوب محاو  آشنا میهایی که کار میشرکت

های خاود را باا تاامین    توانید نررانیهایی که کمتر مضر باشند پیدا کنید. میرا بررسی کنید   ممکن است جایردینهای موجود در محاو  فعلی 

 کننده شرکت محرح کنید تا راهکارهایی را پیشنهاد دهند.

 (من فقط یک قطعه ساز خودرو هستم، مسئولیت محصول من چیست؟8-6سوال 

های الزم صورت گرفته است. از بکارگیری مواد شایمیایی  های محاو  از نراه مسئولیت اجتماعی بررسیافمینان حاصل کنید در ارتباط با  یژگی

 آ ر باشند پرهید کنید.سمی که ممکن است در پایان عمر محاو  زیان

  عوارض احتمالی آن را به  سعی کنید در فراحی   بازنرری فرایند تولید خود نیاز به منابع جدید را کاهش دهید. نحوه استماده صحی  از محاو 

 رسانی کنید.مشتریان افالد

 42محصوالت مسئوالنه شرکت رویال -مطالعه موردي  (5-8

کنند از مواد   فراینادهایی  کنند. اخیرا آنها تالش میها استماده میدر سراسر جهان، تولید کنندگان پوشاک کار، از مواد شیمیایی برای انواد لباس

 .ثیرات کمتری بر محیط زیست داشته باشنداستماده کنند که تا

ها، ر غن   آب مقاا م  اند. این ترکیبات مواد را در برابر لکهمتمرکد شده 43در حا  حاضر، تولیدکنندگان بر اجتناب از استماده از ترکیبات پرفور ئید

  .مانندر باتی میهای آلی پایداترکیبات پرفور ئید پس از دفع، در محیط زیست به عنوان آالینده .کندمی

این شرکت از فریق همکاری استراتژیک با یک شریک محلی در چاین،   .یک شرکت دانش بنیان در زمینه بهداشتی شیمیایی   غذایی است ر یا 

برابار  ابداد کرده است. این ر کش یک غشای ضاد آب، مقاا م در    Easy TexTMهای کار به نام یک ر کش جدید سبد   تابل بازیافت برای لباس

این شرکت توانسته است با محاوالتی کاه   .نموذ باد   سرما   تابل بازیافت برای استماده در انواد لباس، کمش، لوازم جانبی   کاربردهای فنی است

 باا ماواد باد ن   های کار را دارند، باالترین کیمیت را در محاوالت خود برای مشتریانش فراهم کند   ایان کاار را   های مهم برای لباستمام  یژگی

تابل بازیافت انجام داده است تا به محیط زیست آسیب کمتری برسد   به مسئولیت اجتمااعی شارکتی خاود متعهاد      ٪100   ترکیبات پرفور ئید

 باشد.
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 فصل نهم

 حقوق انسانی کارکنان و حقوق شهروندي در کسب و کار مسئوالنه
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 ن و حقوق شهروندي در کسب و کار مسئوالنه( حقوق انسانی کارکنا9

 ( حقوق انسانی1-9

تواند   باید دارای ارزش باشد. بدین معنا که انسان به ماهوی انسانی دارای ارزش احترام   حرمت است   این ارزش ا  باید تضمین حیات انسانی می

د محترم شمرده   تکریم شود. دفاد از حقاوق بشار در  اتاع دفااد از     شود. از سوی دیرر انسان دارای حق تعیین سرنوشت است که باید این حق نی

 حیثیت انسانی است. 

 کند، حق داشتن یک زندگی آزاد   بد ن تبعیر را داراست.این امر بدان معناست که هر کس که در این جهان زندگی می

آغاز گردید   در  1948ع عمومی سازمان ملل متحد در سا  ها برای شناخت اصولی حقوق بشر با تاویب اعالمیه جهانی حقوق بشر در مجمتالش

هاای متعاددی جهات رعایات حقاوق بشار در میاان        ها   تحع ناماه فو  سالیان متمادی این اعالمیه توانست بستری مناسب برای تد ین اعالمیه

های بهداشتی، دان شغل، آموزش، ایمنی، مراتبتخواهد که از مردم خود در برابر فقکشورهای جهان باشد. منشور حقوق بشر از کشورهای عضو می

 تامین اجتماعی   تغذیه مناسب، محافظت کنند. 

بهاا در راه  . در این چشم انداز عدالت،  االترین ارزش انسانی   گاوهری گاران   1383)کمالی,  اندهای سازمان ملل دانستهحقوق بشر را تلب فعالیت

های مسئولیت اجتماعی خود به  یژه در حوزه کارکنان های با مسئولیت اجتماعی باال در برنامهشرکت که  1386)کاتوزیان,  تحقق حقوق بشر است

 ای به آن دارند. توجه  یژه

شاود.  ها محسوب مای کنند که احترام به حقوق بشر، بخشی از استانداردهای رفتار جهانی برای شرکتبیان می OECD هایهمچنین دستورالعمل

 .کنند احترام برذارندصر  نظر از اندازه، بخش، زمینه عملیاتی، مالکیت   ساختار، باید به حقوق بشر در هر کجا که کار میها، تمام شرکت

المللی حقوق بشری، حماظت از حقوق بشر شهر ندان خود ها برای پیر ی از تعهدات بینمهم است که به یاد داشته باشید که مسئولیت اصلی د لت

هاا نقار شاده اسات. اماا  ظیماه         کنند حقوق بشر در ماوردآن های مناسب برای جبران خسارت شهر ندانی است که احساس می  ارائه راه حل

 مسئولیت کسب   کار برای انجام اتدامات تانونی جهت کاهش ت ثیرات سوء خود، ارزیابی اثرات احتمالی بر  مناافع حقاوق بشار ناشای از عملیاات     

 المللی ارزیابی کند.باشد   کسب   کار باید به فور مستقل این امر را با توانین بینها   کشورها میاز  ظایف د لتشرکت است. این امر مستقل 

 ( تعهد2-9

 متعهد بودن برای احترام به حقوق بشر   تعهد در کسب   کار خود. 

 در آن موارد زیر رعایت شده باشد:ای از سیاست شرکت بیان کرد که توان از فریق تد ین   انتشار بیانیهتعهد را می 

 الف  توسط باالترین سح  شرکت ت یید شده باشد.

 نمعان مربوفه داخلی   یا خارجی رسیده شود.ب  به افالد کلیه کارکنان   ذی

مات آن ارتبااط دارد،  ها که مستقیما با عملیات، محاوالت یا خدانتظارات حقوق بشری سازمان را درمورد پرسنل، شرکای تجاری   سایر گر ه ج  

 های مرتبط باشد.تعیین کند   در دسترس همه پرسنل داخلی یا خارجی، شرکای تجاری   سایر گر ه
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 .سازی آن در سرتاسر شرکت منعکس شده باشدهای الزم برای جاریهای عملیاتی   ر یهد  در خط مشی 

های مساتقیم یاا غیار مساتقیم     های تجاری شرکت، از فریق فعالیتدر فعالیت شناسایی خحرات حقوق بشر   ارزیابی تاثیرات بالقوه حقوق بشر •

 .ر ابط تجاری با اشخاص دیرر صورت پذیرفته باشد

 باشند. 45انجام شده   یا فراموش شده 44های صورت گرفته می تواند شامل اتداماتنتیجه ارزیابی   فعالیت 

ها را انجام دهید. کسب   کار باید اتدامات الزم را برای متوتاف کاردن یاا    شده   رفع آن اتدامات الزم جهت جلوگیری از  تود خحرات شناسایی •

جلوگیری از اثرات نامحلوب حقوق بشر کسب   کار خود انجام دهد. جایی که یک کسب   کار )به فور غیر مستقیم  به چنین تااثیری کماک مای    

ها برای کاهش هرگونه تاثیر باتیمانده با تمام توان از گسترش آن انجام دهد   از همه اهرم کند، باید اتدامات الزم را برای متوتف کردن یا جلوگیری

 .خود استماده کند

گیرناد، اتادام باه جباران     گذارید، باید برای کسانی که تحت تا ثیر تارار مای   در صورتی که مستقیما بر ر ی حقوق بشر ت ثیر منمی   مخرب می •

هاای دریافات   بررسای شاکایات در ساح  عملیااتی یاا باا         توان در تالب مکانیسم. جبران خسارت )درمان  را میخسارت   اتدامات درمانی کنید

 .های تضایی یا د لتی شناسایی   پیریری کردهمکاری سازمان

حقوق بشار تارار مای    پیریری   ارزیابی پیشرفت شما مهم است. پیریری کنید که چرونه کسب   کار شما در معرض اثرات  اتعی   منمی نقر  •

 .های خود به این تاثیرات، بلکه برای همراه کردن سایر سهامداران برای ارزیابی عملکرد شماگیرد، نه تنها برای افمینان از مدیریت مناسب پاسخ

یت کلید اصلی محسوب آید، شمافپیش می CSR های شما  منتشر کنید.  تتی که بحث رسانی   گدارشدهید افالددر مورد آنچه که انجام می •

 شود.می

گاذارد. لد مای نادارد کاه تماام      توانید بر این موضود تمرکد نمائید که کسب   کار شما به حقوق بشر احتارام مای  ، شما می CSR در متن گدارش

 م را برای پاسخرویی داشته باشید.خحرات یا تاثیرات شناخته شده   نحوه برخورد با آنها را افشا کنید، اما در صورت سوا  از شما، باید آمادگی الز

  مدیریت ریسک سازمانی است. حقوق بشار نبایاد باه     CSR های دیررسعی   کوشش در مورد حقوق بشر به فور کامل مرتبط با بسیاری از جنبه

ری محیحای همبساتری   جداگانه دیده شود. بین موضوعاتی مانند حقوق بشر، شرایط محیط کاری، ایمنی محاو    پایدا CSR عنوان یک موضود

 . جود دارد   شما باید این همبستری را در کسب   کار خود ایجاد کنید

هاای خاود   هام    ها باید هم فعالیتهای رفتاری زنجیره تامین نید تابل بررسی است. شرکتهای آسیب پذیر در شیوهمسائلی مانند تبعیر   گر ه

تواند شامل، تبعیر ناژادی،  ها میمینان حاصل شود که تبعیر مستقیم  جود ندارد. تبعیرشرکای تجاری زیر مجموعه خود را بررسی کنند تا اف

هاای  های اتتاادی، معلولیت، بارداری یا هر  ضعیت دیرری باشد. توجه  یژه نید باید به گر هجنسیت، سن، ملیت، محل اتامت، زبان، اموا ، زمینه

 ومی، مهاجران، زنان سرپرست خانواده   کارگران مهاجر صورت پذیرد.پذیر مانند کودکان، افراد معلو ، افراد بآسیب

 تواند از کشوری به کشور یا از شهری به شهر دیرر متما ت باشد   باید به توانین کشور احترام گذاشت. البته عوامل   موارد تبعیر می

 (توجه به حقوق بشر چه نتایج و دستاوردهایی براي شرکت خواهد داشت؟9-1سوال 

 بیشتر 46 ریبهره- 
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 47ایجاد مدیت رتابتی- 

 48مدیریت ریسک- 

 کارکنان50  رفاه  49ر حیه- 

 های مناسبی را داشته باشید: سیاست -

 توانم انجام بدهم؟(براي حقوق بشر در محیط کار، من چه کاري می9-1سوال 

کند، اما لد ماً محمئن نیستید که تامین کنندگان نقر نمی های شما حقوق بشر رادر چارچوب تانون ممکن است افمینان حاصل شود که فعالیت 

های مناسب برای به حداتل رساندن خحارات نقار حقاوق بشار     کنند. بنابراین، داشتن سیاستشما نید مسائل مربوط به حقوق بشر را رعایت می

های مربوط به شرکای تجااری، از جملاه تاامین    العملها بلکه انتظارات   دستورهای خود شرکتهای مناسب نه تنها فعالیتضر ری است. سیاست

 شود.کنندگان را هم شامل می

کنناد کاه باه درساتی     ها تنها زمانی کار میسیاست کاری خود تباد  نظر کنید   آنها را با عملیات ر زانه ادغام کنید: 51هایسیاست در ارتباط با -

رتباط با شرکای تجاری بسیار با اهمیت است   سیاست ها در اغلب موارد نادیده گرفتاه مای   افالد رسانی   اجرا شوند. ارتبافات داخلی در هنرام ا

 شوند.

برای افمینان از احتارام   اجارای حقاوق بشار      الزم است به تامین کنندگان خود توضی  دهید که چرا حقوق بشر برای کسب   کار اهمیت دارد؟ 

 ن زمینه تمرکد کنید.الزم است تا بر چرونری همکاری با یکدیرر در ای

 پیگیري عملکرد (3-9

هاا  الزم است تا مستندات عملکرد حقوق بشری شرکت را نرهداری   حمظ نمود تا شما را تادر به بررسی   تجدیه   تحلیال تااثیرات ایان فعالیات     

 دهد.نماید   همچنین امکان تهیه گدارشات مختلف در زمینه حقوق بشر را به شما می

 اثرات منفیارزیابی  ( 4-9

کنندگان خود را در این زمینه ارزیابی کنید   خحرات موجود را شناسایی   تبل از انتقا  این اثارات منمای   های شرکت   تامینالزم است تا فعالیت

 به جامعه   یا کسب   کار اتداماتی در جهت حذ  یا اصالح آنها صورت دهید.

 ها نیست؟بشر بر عهده سازمان ملل و دولت هاي مرتبط با تضمین حقوق(آیا برنامه9-1سوال 

هاا  ها   فرایندهای الزم را برای جلوگیری از نقار آن بله، اما کسب   کار نید به نوبه خود مسئولیت احترام به حقوق بشر را بر عهده دارد   سیاست

 در نظر گرفته است.

 ام نمود.هرگد نباید به کودکانی که مشمو  تانون هستند برای کار در شرکت اتد
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گذاران خارجی مهم است که افمینان حاصل کنند که کارگران در خاوص شکایت از محل کار خاود از یاک ر ش کارآماد    برای بسیاری از سرمایه

 شود.ها در محیط کار به خوبی محافظت میشود   از حقوق   شان انسانی آنها به موتع رسیدگی   اجرا میبرخوردارند   شکایات آن

 کنندگان خود را در زمینه رعایت حقوق بشر در محیط کار درگیر کنم؟(چگونه تامین9-1سوال 

 .های بهبود مسائل حقوق بشر نداشته باشندکنندگان شما ممکن است دانش   منابع کافی برای ارزیابی عملکرد   برنامهتامین

 توانید داشته باشید. هایی میها   حمایتبا آنها ارتباط برترار کنید   ببینید که در این زمینه شما چه راهنمایی

نقص باودن   صاحت اجارای آن افمیناان حاصال      های زیر مجموعه خود از بیبا نظارت   ارزیابی منظم از  ضعیت رعایت حقوق بشری در شرکت

 کنید.

 «  حقوق بشر»با موضوع  52مطالعه موردي( 5-9

 شود.اجرا میKLM و ایر فرانس  احترام کامل به حقوق بشر در سراسر زنجیره ارزش گر ه

  در صنایع هاوایی   های مسئولیت اجتماعی شرکتی خودبرنامه این است که استانداردهای حقوق بشری را در  Air France - KLMهد  شرکت 

ق بشار   مخالمات باا تماام     متعهد به احترام به حقو  Air France - KLMبکار گیرد. به عنوان یکی از امضاکنندگان ترارداد جهانی سازمان ملل، 

ایان شارکت   CSR اشکا  کار کودکان   کار اجباری است. این تعهد توسط منشور حقوق اجتماعی   اخالتی شرکت برای کارکنان آن   در بیانیاه  

 .ت یید   تاکید شده است

Air France  و KLM  .بخشی از استراتژی تدارکات گار ه، امضاای   در تالش هستند حقوق بشر را در تمام زنجیره ارزش خود برترار   حمظ کنند

  بکارگیری بهتارین شایوه بارای     CSR کنندگان   استماده از یک فرایند ممیدی برای شناخت بهتر عملکردیک منشور توسعه پایدار توسط تامین

 .کنندگان استمجموعه  سیعی از تامین

ر همکاری با ده شرکت چند ملیتی هلندی، بارای اساتقرار حقاوق بشار در     در ابتکار سازمان تجارت جهانی   حقوق بشر، د KLM، 2008در سا  

 .محیط کار با استماده از اصو  راهنمایی آن، مشارکت کرد

های مختلف از جمله تامین، منابع انسانی   خادمات  برگدار شد   ارزیابی تاثیر حقوق بشر در بخش KLM های مختلف شرکتها در بخشمااحبه

 ت.امنیتی صورت پذیرف
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 فصل دهم

 احترام به قانون و رعایت مسئوالنه استانداردها
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 ( احترام به قانون و رعایت مسئوالنه استانداردها10

ها را نباشد. درک این انتظارت توسط شرکت آپذیری اجتماعی خود میانتظار مشتریان   جامعه محلی از شما، رعایت پایداری   عمل به مسئولیت

 سازد تا در فضای رتابتی بهتر از رتبا   همتایان خود عمل نمایند. تادر می

 نفعان از شما( انتظارات مشتریان و ذي1-10

   54، محیط زیست53پذیری اجتماعی به معنای افمینان از تاثیرات مثبت عملکرد شرکت، به فور آگاهانه بر سه بعد جامعهبرای مشتری، مسئولیت

   57مختلف را بار اسااس شامافیت    56نمعانکند، ارتباط با ذیپذیر به ر نق بلند مدت جامعه کمک میست. بنابراین، شرکت مسئولیتا 55سودآ ری

 دهد.های تانونی جامعه پاسخ میکند   به خواستهحمظ می 58گمترو

ساازمان همکااری اتتااادی      هاا در  عضویت آنها   کشورهای دارای تاثیرات مثبت بر جامعه   محیط زیست، های شناسایی شرکتیکی از ر ش

نمایناد  ها   توانین آن را پذیرفته   اجرا میعضو این سازمان نیستند  لی دستورالعمل ها   کشورهاباشد. البته برخی از شرکتمی 59OECDتوسعه

 توان به عنوان یک منبع استماده کرد.ها نید میکه از آن

 توسعهسازمان همکاري اقتصادي و  (1-1-10

هاای  سازمان همکاری اتتاادی   توسعه به عنوان یکی از تاثیرگذارترین نهادهای اتتااد جهانی به منظور بحث   بررسی، ایجاد   پاالیش سیاسات 

 هاای الادام آ ر حقاوتی همچاون    اتتاادی   توسعه باه اعضاا در شاکل موافقتناماه     هایهای سازمان همکاریتوصیهباشد. میاتتاادی   اجتماعی 

البتاه ایان    .گیارد تانون جریان آزاد سرمایه   خدمات از فریق ساز   کارهای غیرالادام آ ر صاورت مای   یا  های مربوط به مبارزه با رشوهموافقتنامه

 از عضاو  غیار  کشاور  100 ها   تراردادهای آن بپیوندند که در این خااوص اکناون  سازمان از کشورهای غیرعضو نید خواسته است تا به موافقتنامه

  . 1387)ر زنامه همشهری,  کنندمی همکاری OECD با آفریقایی کشورهای از تعدادی   ر سیه   چین برزیل، جمله

د پژ هشی، موسسه نظارتی   دانشراه غیر است به عنوان باشراه کشورهای ثر تمند، مرک پاریسکه مقر آن در  سازمان همکاری اتتاادی   توسعهاز 

، اتریشای توسط کشورهای ماده 21با امضای یک کنوانسیون  1960دسامبر سا   14سازمان همکاری اتتاادی   توسعه در  .شودآکادمیک یاد می

 آمریکاا    انرلایس ، ترکیاه ، ساوئیس ، سوئد، اسپانیا، پرتغا  نر ژ،، هلند، لوکدامبورگ، ایرلند، ایسلند، یونان، آلمان، فرانسه، دانمارک، کانادا، بلژیک

جمهوری    لهستان، کره جنوبی، مکدیک  ،جمهوری چک، مجارستان، استرالیا، فنالند، نیوزیلند، ژاپن، الیاایتبعدا با پیوستن کشورهای  .تاسیس شد

 .کشور افدایش یافت 30تعداد اعضای این سازمان به اسلواکی 

یک ضمیمه  OECDاند. به اعالمیه ر   به ر ز رسانی کردهاند   چندین بار آن را تجدید نظتاویب شده 1976های این مجمع در سا  دستورالعمل

، منافع مار  65، درخواست رشوه   اخاذی64، مبارزه با رشوه خواری63، استخدام    ر ابط صنعتی62، حقوق بشر61، افشا60در خاوص محیط زیست

 اضافه شده است. 69  مالیات 68، جبران خسارت67، دانش   فنا ری66کننده
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-نمایناد. شارکت  جهت تولید   حضور در فضای رتابتی جهانی فراهم می 71را برای رفتارتجاری مسئوالنه 70  اصو  دا فلبانه این موارد، استانداردها

 دانند تا تجارت خود را در عرصه جهانی بهبود بخشند. اند، خود را موظف به پیر ی از آن میشان به این دستورالعمل متعهد شدههایهایی که د لت

هاي اقتصادي و توسعه هستند بایاد باه موضاوع    ها یا کشورهایی که عضو سازمان همکاريراي عقد قرارداد با شرکتبنابراین شما ب

 مسئولیت جتماعی شرکتی خود توجه ویژه داشته، استانداردهاي مربوطه را استقرار داده باشید.

در مورد اثرات رفتار تجاری خود بر ر ی مردم،  72تحلیل خحر ها تجدیه  به این معنی است که شرکت OECD هایدر عمل، پیر ی از دستورالعمل

 کنند.دهند   کاهش اثرات نامحلوب  اتعی   بالقوه خود را شناسایی   پیشریری میشان را انجام می 73سیاره   زنجیره تامین

  د لت  76، مراکد دانش75، جامعه مدنی74غیر د لتی هایتواند برای این تبیل از کسب   کارها  برای ایجاد شرایط همکاری با سازماناین فرایند، می

 ممید باشد. 77ها

تارین کشاورها     ریساک کام  2   1های شوند؛ به این ترتیب که گر هبندی میگر ه تقسیم 7کشورها از نظر ریسک به ، OECDبندی فبق تقسیم

 باشد.می 6گر ه  دراری ایران رتبه اعتب درحا  حاضر گیرند.ترین کشورها را در بر میپرریسک 7   6های گر ه

دهند به کشاوری  ارد  گذاران ترجی  میفوری که سرمایهگذاران را دارد؛ بهنما برای سرمایهشاخص ریسک   درجه اعتبار در حکم دماسن    جهت

هاای خاارجی اسات.    فاینانس کننده سقف جذب سرمایه، هدینه بیمه اعتبار  شوند که ریسک کمتری دارد. در مجمود گر ه ریسک کشورها تعیین

زنی برای بهبود رتبه اعتباری شود که با چانهمیلیارد دالر اعتبارات بلندمدت )فاینانس  از فر  کشورهای اعتباردهنده اعحا می 200ساالنه کمتر از 

 . 1396)دنیای اتتااد, ایران، باید تالش شود سهم بیشتری از این رتم به ایران تخایص یابد 

هاای  شاان   انتشاار گادارش   های بخش خاوصی   د لتی به تعهدات اجتماعی   زیست محیحای ها   سازمانوجه   اهمیت دادن شرکتبنابراین ت

 گذاران بیانجامد.تواند به بهبود رتبه اعتباری ایران   ایجاد نررش مثبت در سرمایهپذیری میمسئولیت

عنوان یک استاندارد ممید برای بکارگیری مسائولیت پاذیری اجتمااعی شارکتی انتخااب        را به  26000برخی دیرر از کشورها هم استاندارد اید  

هاایی دربااره رفتاار اجتمااعی       اندازی شد تا راهنماایی راه 2010المللی استانداردسازی در سا  کنند. این استاندارد توسط سازمان بینمعرفی می

هاا در امار اعتمادساازی      تواند به شرکتهای مبتنی بر آن نید میاین استاندارد   تهیه گدارش اتدامات احتمالی مرتبط ارائه دهد. بنابراین استقرار

های بعدی در مورد این استاندارد توضیحات بیشاتری  گری در بخش صادرات کشور کمک کند. در  فالعقد تراردادهای خارجی   درنتیجه تسهیل

 ارائه شده است.

 عه از شما:انتظارات سایر اعضاء جام ( 2-10

                                                                                                                                                                                                 
64 Combating bribery 
65 Bribe solicitation and Extortion 
66 Consumer interests 
67 Science and technology 
68 Compensation 
69 taxation 
70 Voluntary principles 
71 Responsible business conduct 
72 Risk analyses 
73 Supply chain 
74 NGOs, 
75 Civil society 
76 Knowledge centres 
77 Governments 



53 
 

ها   مردم را در کشورها به خود جلب کرده است.  انتظار از امر زه رفتار تجاری مسئوالنه توجه تعداد زیادی از کسب   کارها، رهبران سیاسی، رسانه

 ن انتظارات را کاهش دهند. رسد که عواملی بتوانند این رشد را متوتف کرده یا ایمسئوالنه بودن کسب   کارها ر  به افدایش است   بعید به نظر می

 تواند انتظارات جامعه را در این زمینه پوشش دهد. انتشار گدارش مسئولیت اجتماعی شرکتی   ارائه عملکرد اجتماعی   زیست محیحی شرکت می

 کنند. دهی می  گدارش ها  اتدام به انتشارها نید به منظور افدایش ارزش نام   شهرت تجاری خود   یا کاهش ریسکبسیاری دیرر از شرکت

نمعاانش  ها   یاا ساایر ذی  های غیر انتماعی   سمنها، سازمانبه عنوان مثا  یک برند تجاری پوشاک ممکن است خود را در معرض انتقاد از رسانه

رای کارکناان خاود بارآ رده    ها در شرایحی تولید شده است که حداتل استانداردهای کار را با ترار دهد. مثال اگر کشف شود که پوشاک تولیدی آن

 نکرده است. 

شوند   مورد ها هستند که محاوالتشان در کشورهای فقیر آسیایی   توسط کودکان کار تولید میشرکت نایک   یا شرکت کپ از جمله این شرکت

 مین   در سایر کشورها شدند.های تامین خود در سرتاسر زنجیره تاتحریم مشتریان سرتاسر جهان ترار گرفتند که مجبور به بازنرری ر ش

های حداتلی را برای عمل کردن باه حکمرانای ساازمانی خاوب، مسائولیت      ها در حا  حاضر موظف هستند دستورالعملدر کشور هلند نید شرکت

ر سایر کشورها  از های هلندی باید بررسی کنند که تامین کنندگان آنها چه در داخل هلند   چه دزیست محیحی   اجتماعی تد ین نمایند. شرکت

کنند، محیط ایمن   بهداشتی در محیط کار بارای کارگرانشاان را فاراهم    ها   کارخانجات پرهید میبکارگیری کودکان جهت کار اجباری در کارگاه

ور شما     اض  تشری  کنند اند   به فها   استانداردها   کدهای رفتاری را تد ین کردهکنند، بیانیهاند، مقررات زیست محیحی را رعایت مینموده

مای  که شرکت   کارگاه آنها چرونه تاد دارد تا در این مسیر حرکت کند   به آنها عمل نماید   چرونه انتظارات شرکای تجااری خاود را بارآ رده    

 کنند.

هوری اسالمی ایران محابقت دهید   اتدام توانید توانین ارائه شده در استانداردهای مختلف بین المللی   تجاری را با توانین ماوب کشورجمشما می

 به گدارش دهی نمائید.

ا ال دارای ر ادید  ر د با حاق کاار مشاخص باوده   ثانیاا محاابق       ، اتباد خارجی در صورتیکه 120در کشور جمهوری اسالمی ایران بر اساس ماده 

اتباد بیراناه کاه    به کارگیری181ران مشغو  به کار شوند   بر اساس ماده توانند در ایمی های مربوفه ، پر انه کار دریافت دارندتوانین   آئین نامه

اتباد بیرانه در کاری غیراز آنچه در پر انه کار آنها تید شاده اسات   پذیرش فاتد پر انه کارند   یا مدت اعتبار پر انه کارشان منقضی شده است   یا 

مراتاب را باه   کارفرمایاان بایاد   گاردد  ابحه استخدامی تبعه بیرانه با کارفرما تحع میرباشد. همچنین بر اساس همین تانون در صورتیکه ممنود می

 . 1397)اداره کل اشتغا  اتباد خارجی ,   زارت کار امور اجتماعی اعالم نمایند

 توانند در زمینه مسئولیت اجتماعی شرکتی در ایران مطرح شوند:( برخی از قوانین که می3-10

 انون اساسی جمهوري اسالمی ایران( اصل پنجاهم ق1-3-10

  ظیماه  باشاند،  داشاته  رشادی  باه  ر  اجتماعی حیات آن در باید بعد هاینسل   امر ز نسل که زیست محیط حماظت اسالمی ایران، جمهوری در

 ممناود  کند، پیدا مالزمه آن جبران تابل غیر تخریب یا زیست محیط آلودگی با که آن غیر   اتتاادی هایفعالیت ر  این گردد. ازمی تلقی عمومی

 . است
 

 «منابع طبیعی» هاي کلی نظام جمهوري اسالمی ایران درموردسیاست(2-3-10

 ری مناسب   سرعت بخشیدن به ر ناد  بهره افدایش   حماظت برای گیاهی پوشش توسعة   شوندهتجدید فبیعی منابع احیای بر ملی عدم ایجاد -

 ن به فرهنگ عمومی   جلب مشارکت مردم در این زمینه.تولید این منابع   ارتقاء بخشید

برداری بهینه بر اسااس اساتعداد   ها   بهرهشناسایی   حماظت منابع آب   خاک   ذخایر ژنتیکی گیاهی ا جانوری   باال بردن غنای حیاتی خاک  -

 گذاری در آن.منابع   حمایت مؤثر از سرمایه
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 یعی   مهار عوامل ناپایداری این منابع   تالش برای حمظ   توسعة آن.برداری از منابع فباصالح نظام بهره -

های گیاهی   حیوانی متناسب با شرایط محیحی ایران   ایجااد  محیحی   ژنتیکی   اصالح گونههای زیستآ ریگسترش تحقیقات کاربردی   فن -

 رسانی.های افالعاتی   تقویت آموزش   نظام افالدپایراه

 

 کودک(حقوق 4-10

 گذرانناد، کودکاان  پایین مای  رده مشاغل به بدرگساالن نظارت   سرپرستی بد ن را خود  تت عمده که سا 18زیر  کودکان یونیسف، تعریف فبق

 باشند:شوند   در چهار گر ه میمی خوانده خیابانی

 .کنندمی زندگی هاخیابان در   باشدمی پناه   بقا آنها نررانی تنها که کودکانی-1

 .کنندمی زندگی د ستان با یا متر که های  ساختمان هاکانون مثل مختلف اماکن در شده، جدا خود خانواده از که کودکانی-2

 در را هاشب بعضی   ر زها بیشتر عوامل، سایر   خانواده عائله زیاد   فقر بدلیل  لی اند،نموده حمظ هایشانخانواده با را خود ارتباط که کودکانی-3

 .گذرانندمی بانخیا

 بازداشات  اصاالحی  هاای کانون در جرایمی ارتکاب علت یا به انددرآمده خانمانیبی  ضعیت از   هستند هاییمؤسسه مراتبت تحت که کودکانی-4

 هستند.

 از کاه  هساتند  دکانکو گر ه ترینمحر م خیابانی از کودکان   هستند سا  10 تا 8 بین کودکان جهان، یک پنجم جمعیت  جهانی، آمارهای فبق

 از حق برخورداری پر رش،   آموزش از مندیبهره حق مناسب، مسکن بهداشت، پوشاک، از تغذیه، برخورداری اند. حقبهرهبی خود حقوق بیشترین

 .است شده سلب آنان از انسانی   سالم زندگی حق نهایت در   ت مین اجتماعی از برخورداری حق فراغت، ا تات از استماده حق مادر،   پدر با زندگی

 ایان  هساتند. در  مشغو  بردگی   اجباری کار به جهان کودک در هدار 700   میلیون 5 از بیش که کرده اعالم گدارشی در کار المللی بین سازمان

   جنسی سوءاستماده کاال،   مخدر مواد تاچاق آ ر، الدام کار نظیر کار شرایط نود بدترین در هم اکنون جهان کودکان کارگر %73 شده نقل گدارش

 .کنندمی فعالیت مخافره انرید کارهای نید

تحایالت  از کودکان از اتلیتی فقط   ر ندنمی مدرسه به کشور این در کودک میلیون  82زیرا  داراست؛ را کودک کار نرخ باالترین هند ستان کشور

 برخوردارند. کیمی

 خود جان آنها از نمر 150 ر زانه که رسدمی شاغل هدار کودک 20 از به بیش تهران گوناگون نقاط رد خیابانی کودکان ها، آمارفبق برخی از گدارش

 دارند. ا می   غیرتانونی اخالتی غیر مشاغل به نموده   جذب را آنها محتاج، کودکان از حمایت چتر با دهند. باندهای سودجومی دست از را

تانون کارجمهوری اسالمی ایران که بر عدم اشتغا  کودکان زیر پاندده ساا  تاکیاد    72ا   ماده  ونی داریم.ما در رابحه با کودکان کار چند ماده تان

این پیمان ناماه صاراحتا اعاالم     32پیمان نامه جهانی حقوق کودک را پذیرفت. ماده  73دارد   اشتغا  این کودکان ممنود است. کشور ما در سا  

سازمان جهانی کار که عنوانش  182مقا له نامه  1380عال ه بر این د  ماده، کشور ما در سا   دکان ممنود است.کشی از کوکند که هرگونه بهرهمی

 متعهد به اجارای آن در کشاور شاده اسات     است را پذیرفته   "محو بدترین اشکا  اشتغا  کودکان منع اشتغا  کودکان  تالش برای شناسایی  "

(humanrights-iran.ir, 1391 .  

 

 

 استانداردهاي بین المللی مرتبط با مسئولیت اجتماعی شرکتی برخی دیگر از (5-10

یک ابتکار سیاستی استراتژیک برای کسب   کارهایی است که متعهد به هماهنگ کاردن عملیاات      78ترارداد جهانی سازمان ملل متحد (1-5-10

 یست، حقوق بشر، کار،   مبارزه با رشوه   فساد هستند. اصل پذیرفته شده جهانی در زمینه محیط ز 10های خود با استراتژی

 آینده شامل موارد زیر می باشند: دهه چند برای  پایدار آرمان توسعه 17

 آن اشکا  درهمه فقر به دادن پایان :1 آرمان

 پایدار کشا رزی تر ی    تغذیه بهبود   غذایی امنیت به دستیابی گرسنری، به دادن پایان :2 آرمان

 سنین همه در همه برای رفاه ت مین   تر ی    سالم های زندگی ت مین :3 نآرما

 همه برای العمر مادام یادگیری هایفرصت تر ی    برابر   جامع آموزش ت مین :4 آرمان
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 دختران   زنان همه کردن توانمند   جنسی برابری ت مین :5 آرمان

 همه برای بهداشت   آب به درسترسی تابلیت   پایدار مدیریت ت مین :6آرمان

 همه برای مدرن   پیشرفته   تهیه تابل پایدار؛محمئن، انرژی به دسترسی : ت مین7 آرمان

 همه برای شایسته   مولد   مدا م   کامل شغل   پایدار؛   جامع محکم، اتتاادی رشد : تر ی 8 آرمان

 هانوآ ری پر رش   پایدار سازی صنعتی تر ی  احیا، تابل هایزیرساخت : ایجاد9 آرمان

 کشورها بین ما   در ن نابرابری : کاهش10 آرمان

 پایدار   احیاء تابل ایمن، جامع، انسانی هایگاه سکونت   شهرها : ساخت11 آرمان

 مار    تولید پایدار الروهای : ت مین12 آرمان

 آن اثرات   اتلیمی تغییرات با نبرد برای فوری اتدام : انجام13 آرمان

 پایدار توسعه برای دریایی منابع   دریاها، ها،اتیانوس از پایدار استماده   : نرهدای14 آرمان

 تخریاب  سااختن  متوتاف    زاییبیابان با مبارزه جنرل، پایدار مدیریت زمینی، هایاکوسیستم از پایدار استماده تر ی    اعاده : محافظت،15 آرمان

 زیستی تنود دادن دست از ساختن   متوتف آنها احیاء   هازمین

   اتکاء تابل جامع، نهادهای ایجاد   همه برای عدالت به دسترسی نمودن فراهم   پایدار توسعه برای فلب صل     آرام کامل جوامع : ارتقاء16 آرمان

 سحوح همه در موثر

 پایدار توسعه برای جهانی مشارکت احیاء   اجرا اهدا  : تقویت17 آرمان

، (CNOOC)   شرکت ملی نمت چاین  (Sinopec) ، شرکت نمت چین   شیمیGridعضو چینی ، از جمله شرکت د لتی  296، 2012در دسامبر 

 .در این ترارداد جهانی عضویت   حضور داشتند

در  سازمانی است مساتقل کاه   GRIباشد. می GRIها، استاندارد یکی از استانداردهای ارائه گدارش برای سازمان  :79GRI   استاندارد2-5-10

هاا ت سایس گردیاد. در ایان گادارش      دهی شما  در زمینه پایداری شرکتبا هد  ایجاد یک فرمت استاندارد جهانی به منظور گدارش 1997سا  

محیحی، شرایط کار، حقوق بشر، جامعه    محاو  در مقافع زماانی   در تالاب   های عملکردی سازمان از تبیل اتتاادی، زیستتعدادی از شاخص

ها به صورت شاما   باشد تا سازمانبه دنبا  ایجاد ر شی استاندارد می GRI باشد. گردد. این گدارش به صورت دا فلبانه میندارد ارائه مییک استا

 . 1390)برتبانی,  الملل گدارش نمایندعملکردهای خود را به جامعه بین

هاای پایاداری   سازی بارای تهیاه گادارش     یک کتابچه راهنمای پیاده 81د، افشاگری های استاندار80این دستورالعمل ارائه دهنده اصو  گدارشرری

مناد باه افشاای    هایی است که عالتاه المللی برای همه شرکتیک مرجع بین GRIها است. ها، صر  نظر از اندازه، بخش یا مکان آنتوسط سازمان

 باشد. یرات سازمان خود هستند، می  عملکرد سازمانی، محیط زیستی، اجتماعی، اتتاادی   ت ث 82ر یکرد حاکمیتی

  یاا ارجااد    GRI هایبا استماده از دستورالعمل  CSR / Sustainability شرکت در چین گدارش خود را در مورد GRI  ،148 بر اساس افالعات 

 در چین دائما در حا  افدایش هستند.  GRI اند   گدارش دهندگانارائه کرده 2011به آنها تا سا  

هاای بادرگ چینای مانناد     منتشر شده است. شارکت  2013در ماه مه سا   G4های گدارشرری پایداری با نام اختااری رم دستورالعملنسل چها

China Mobile ،China Ocean Shipping Group (COSCO)   China Minmetals Corporation عضو GRI اند تاا عملکارد خاود را    شده

 این استاندارد گدارش نمایند. در زمینه مسئولیت اجتماعی بر اساس

-های چند ملیتی را تاویب کرده است، که شامل تمام جنبههای شرکتدستورالعمل (OECD) های اتتاادی   توسعهسازمان همکاری  3-5-10

 شود.های رفتار مسئوالنه تجاری می
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پاذیری ایان   نیازمند رعایت اصاو    اساتانداردهای مسائولیت   باشند ها عضو این سازمان میهایی که کشورآنبنابراین تجارت   همکاری با شرکت

 باشد.سازمان می

ای توانناد باه شایوه   هاا مای  ها   دیرر ساازمان هایی در مورد اینکه چرونه شرکتاندازی شد   راهنماییراه 2010در سا   26000اید    (4-5-10

کند   باه ساالمت   رفااه جامعاه     هد شرکت به نحوی اخالتی   شما  عمل میدهد. این بدان معنی است که نشان داجتماعی عمل کنند، ارائه می

 کند.کمک می

 

 

 

 

 

 

 

 

 26000: حوزه های استاندارد اید  1شکل 

دارای 26000کند. بنابراین، بر خاال  برخای از اساتانداردهای شاناخته شاده ایاد ، ایاد         ها را به جای الدامات ارائه میفقط راهنمایی 26000اید  

 گذارد.های مربوط به مسئولیت اجتماعی شرکتی را در سح  جهانی به اشتراک میاتدامات موثر   بهترین شیوه 26000باشد. اید  اهینامه نمیگو

د هم برای این استاندارهای لدامات   راهنماییباشد. اها تابل بکارگیری میها صر  نظر از فعالیت، اندازه یا مکان آناین هد  در همه انواد سازمان

  برداری می باشد:بخش خاوصی   هم برای بخش د لتی تابل استماده   بهره

 83سازمانی حاکمیت .1

 84مسائل مربوط به مار  کننده .2

 85توسعه جامعه  .3

 86حقوق بشر .4

 87های کار )رفتار اخالتی شیوه .5

 88محیط زیست .6

  89رفتار عملی عادالنه .7

                                                           
83 Organizational Governance  
84 Consumer issues 
85 Community involvement and development 
86 Human rights 
87 Labour practices 
88 The environment 
89 Fair operating practices 

 حاکمیت سازمانی

 ارتباط

ه مسائل مربوط ب

 مصرف کننده

توسعه جامعه   حقوق بشر 

ر شیوه های کا

ی)رفتار اخالق  

نهعادال رفتار عملی محیط زیست  

امعرویکرد ج  



57 
 

 
کناد   بسایاری از   اشااره مای   ILO) (91المللای کاار  های مرکدی سازمان بینوانسیوندر حا  حاضر به کن 90 کدهای رفتاری مسئولیت اجتماعی •

 های چند ملیتی معتقدند که این استاندارد باید مبنای عملکرد غیر مالی شرکای تجاری در زمینه مسائل مربوط به کار   محل کار باشد.شرکت

 EFQMهاي تعالی سازمانی مانند مدل (5-5-10
توانیاد  باشاند. شاما مای   پذیری اجتماعی شرکتی مای هایی برای مسئولیتنید دارای معیارها   دستورالعمل EFQMزمانی مانند های تعالی سامد 

 های اجتماعی خود منتشر کنید. معیارها   زیرمعیارهای مربوط در این مد  را انتخاب   همراه با معیار نتای  جامعه به صورت یک گدارش از فعالیت

 ماداری،  اجتمااعی   اخاالق   هایمسو لیت به بندیپایمعیار گسترش داده است.  9باشد که آنها را در ی تعدادی ارزش بنیادین میاین مد  دارا

توانید از معیارهاا    باشد. این د  ارزش در تمامی معیار گسترش یافته است   شما میشمافیت د  ارزش بنیادین مهم در این مد  می   پاسخرویی

 برداری نمائید.  نکات راهنمای این مد  برای تهیه گدارش مسئولیت اجتماعی شرکتی خود بهره زیر معیارها

توسط بنیاد مدیریت کیمیت ار پا بنیان نهاده شد. این مد  توسط جایده تعالی سازمانی ایران ترجمه   باومی ساازی    EFQMمد  تعالی سازمانی 

 ل مربوط به مد  را دریافت کنید   گدارش خود را تهیه نمائید.توانید از سایت این جایده فایشده است. شما می

امتیاز آن مربوط به نتای  است. ایان ناود تقسایم بنادی      500امتیاز آن مربوط به توانمند سازها    500امتیاز می باشد که  1000این مد  دارای 

ای اعما  نمائید که بین توانمندساازها   نتاای    ت خود را به گونهبیانرر این موضود مهم است که شما باید نحوه مدیریت   حاکمیت سازمانی شرک

های گسترده   متنوعی هستند  لی نتای  این اتدامات کام رناگ   از اثربخشای    ها دارای اتدامات   فعالیتشرکت توازن برترار باشد. معموال شرکت

باشد که شما باید نتای  کسب شاده  عی از آن جهت کاربردی   موثر میپائینی برخوردار است. بکارگیری این مد  در تهیه گدارش مسئولیت اجتما

شاود تاا ساح  تعاالی     های مسئولیت اجتماعی شرکت خود را در معیار نتای  جامعه این مد  گدارش نمائید. ایان موجاب مای   از اتدامات   فعالیت

 های بد ن نتای  نشود.تبدیل به اتال    هدینه هاریدیها   برنامهگذاریسازمانی   تعالی اجتماعی ارتقاء یابد   سرمایه

بود که کمترین امتیااز را در باین معیارهاای ایان ماد  باه خاود         1000از  60تعالی سازمانی ار پا معیار نتای  جامعه دارای امتیاز  2003در مد  

شرکتی خود نسبت به سایر معیارها   موضوعات ها، توجه   اهمیت کمتری به موضود مسئولیت اجتماعی اختااص داده بود به همین دلیل شرکت

باشاد ، ماد  جدیاد تعاالی     میالدی آتای احمدرضا برتبانی که یکی از ارزیابان جایده تعالی ساازمانی ایاران مای    2009دادند. در سا  مدیریتی می

باه   60یافت   امتیاز آن از یار جامعه تخایص میسازمانی را با تغییراتی در امتیازهای مد  پیشنهاد نمود که در آن ارزش   اهمیت بیشتری به مع

 .شودمیبکارگرفته  2010ار پا تائید   در مد  جدید تعالی سازمانی  EFQMتوسط جایده  2010کرد. این پیشنهاد افدایش پیدا می 100

 شفافیت:  و پاسخگویی مداري، اخالق

   سالمت مالی که کنند فراهم را فضایی موثر، نظارت   کنتر  اعما  ا شمافیت،ب تا کوشندمی خوب، حکمرانی نظام فریق از متعالی، هایسازمان

 نمعان، اعتمادذی همه حقوق احقاق عمومی، اموا  حمظ امانت، رعایت اصو  اخالتی،   هابا ارزش مغایر رفتارهای هرگونه از پیشریری اداری،

 .یابد تسری ایحرفه رفتار   متقابل

 اجتماعی: يهامسوولیت به بنديپاي

  دهندمی بهبود گرابر ن   زادر ن نراهی با را خود جوامع   اجتماعی محیحی زیست اتتاادی، شرایط همدمان، متعالی هایسازمان

رفع  برای کرده، پرهید رسانی زیان   فلبیزیاده تباهی، اسرا ، از هرگونه زیست، محیط از اندیشمندانه گیریبهره با متعالی، هایسازمان

 .دارند همکاری مرتبط المللیبین   ملّی نهادهای محلی، با   کنند می تالش فرهنری   اجتماعی اتتاادی، مشکالت

 

 

                                                           
90 CSR codes of conduct 
91 International Labour Organisation’s (ILO) 

%50توانمندسازها = %50نتای  =   

 یادگیری   نوآ ری
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 EFQM: مدل تعالی سازمانی 2شکل 

 اخالق   هاارزش برای الرو عنوان به همواره   دسازنمحقق می کشیده، تاویر به را آینده که دارند رهبرانی متعالی هایسازمانرهبري :  معیار

 می سازمان، گستره در آن گذاشتن میان در     اخالتیات هاارزش انداز، چشم ماموریت، تعریف با را سازمان آینده .کنندمی ایمای نقش سازمانی،

 بعد د  در رفتار اخالتی،   درستی اجتماعی، هایولیتمسئ مقررات،   به توانین بندیپای در   کنندمی حمایت سازمانی هایارزش از .سازند

 .افدایندمی سازمان خوشنامی بر ترتیب   بدین هستند دیرران الروی بیر نی،   در نی

 کنندمی تشویق امور این در مشارکت را به آنان داده، ارتقا اجتماعی هایمسئولیت از را کارکنان آگاهی. 

 کنندایجاد می ارزش زنجیره سرتاسر در را گشودگی   اعتماد   فرهنگ شمافیت سخرویی،پا مداری،اخالق مشترک، هایارزش. 

 مسئوالنه مدارانه، شان اخالقکارکنان که یابندمی افمینان   هستند پاسخرو شما    جامعه، گستره   نمعانذی مقابل در خود عملکرد برای 

 .کنندمی عمل درستی با  

 کنندمی حاصل افمینان مرتبط حاکمیتی نهادهای مشتمل بر نمعانذی به غیرمالی   مالی دهیگدارش شمافیت از. 

 کنندمی حمایت مرتبط اجتماعی نهادهای سایر   هانهاد، اتحادیه مردم هایسازمان ها،انجمن با تعامل   همکاری توسعه از. 

 کنندمی تشویق دربردارد، جامعه را منافع که هاییفعالیت در مشارکت به را خود نمعانذی. 

 منظور برای این را نیاز مورد منابع کرده، لحاظ سازمان ارزش زنجیره استراتژی   در را محیحی زیست   اجتماعی اتتاادی، پایداری 

 .دهندمی تخایص

 .کنندمی ویقتش امور این در مشارکت را به آنان داده، ارتقا اجتماعی هایمسئولیت از را کارکنان سازمان آگاهی معیار کارکنان:

 ها باید در معیار نتای  جامعه مورد پایش ترار داده   گدارش نمایند در د  بخش برداشتی   عملکردی شامل:هایی که شرکتشاخص معیار جامعه:

 هاي برداشتیالف( شاخص-8

 سازمان  شهرت   تاویر 

 درستکار   مدار تانون گرا،اخالق سازمان 

 مردم خدمتردار   پاسخرو پذیر، مسؤ لیت شهر ند 

 کشور اتتدار   ش ن اعتالی   ملی منافع رعایت 

 برابر هایفرصت ایجاد   عدالت رعایت 

 هارسانه   عمومی افکار در مناسب جایراه 

 پاسخرویی   شمافیت 

 آینده هاینسل   مردم حق به احترام 

 محیحی زیست پیامدهای 

 اجتماعی پیامدهای 

 محاو  عمر چرخه   کار محیط پیامدهای 

 نهاد مردم هایسازمان   خیریه بنیادهای از مایتح 

 ایحرفه هایتشکل در عضویت 

 پژ هشی   علمی مراکد   مجامع با همکاری 

 کارکنان

100 

 

PEOPLE 

 

خط مشی و 

100استراتژي  

 

POLICY 

& 

STRATE

GY 

 

شراکتها و 

100منابع   

 

PARTNE

RSHIPS 

& 

RESOUR

CES 

اننتایج کارکن  

100 
 

 

 

PEOPLE 

RESULTS 

 

نتایج 

150مشتري  

 

 

CUSTOMER 

RESULTS 

 

100نتایج جامعه  

 

  

 

SOCIETY 

RESULTS 

 

 فرآیندها

100 

 

 

 

 

 

 

PROCE

SSES 

 

نتایج 

کلیدي 

 عملکرد

150  

 

 

 

 

 

KEY 

PERFO

MANCE 

RESUTL

S 

 رهبري

100 

 

 

 

 

 

LEADE

RSHIP 

%50نتای  =  
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 اخالتی هایارزش رعایت 

 ،ایرسانه پوشش   هاتقدیرنامه جواید 

 جهانی یا ایمنحقه ملّی، محلّی، اتتااد بر تاثیرگذاری 

  عملکردي هاي شاخص ب( -8

 محیحی زیست عملکرد 

 اجتماعی عملکرد 

 سالمت   ایمنی عملکرد 

 مقررات   توانین از فراتر اتدامات   مداری تانون 

 مالی غیر   مالی پاسخرویی   شمافیت 

 مسئوالنه خرید   یابیمنبع 

 نهاد مردم هایسازمان   خیریه بنیادهای از حمایت 

 ایحرفه هایتشکل در عضویت 

 هشیپژ    علمی مراکد   مجامع با همکاری 

 د لتی   محلی مسئولین با ارتباط 

 1396)جایده ملی تعالی سازمانی,  جهانی یا ایمنحقه ملّی، محلّی، اتتااد بر تاثیرگذاری  

 

 :14001(استاندارد بین المللی سیستم مدیریت زیست محیطی ایزو 6-10
زیستی در تعاد  زیست   پاسخرویی به تغییر شرایط محیطیطها جهت حماظت از محالمللی  ایجاد چارچوبی برای سازمانهد  این استاندارد بین

سازد که به نتای  مورد نظر خود که برای سیساتم مادیریت زیسات محیحای     اتتاادی است. این استاندارد سازمان را تادر می-با نیازهای اجتماعی

آ رد که سابب موفقیات بلناد مادت       ارشد فراهم میر یکرد سیستماتیک به مدیریت زیست محیحی برای مدیریت  تعیین کرده است، دست یابد.

 شود:هایی برای کمک به توسعه پایدار از فریق موارد زیر میایجاد گدینه

 حماظت از محیط زیست با پیشریری یا کاهش پیامدهای نامحلوب زیست محیحی-

 کاهش اثرات نامحلوب بالقوه شرایط محیط زیستی بر سازمان -

 ل التدام به انحباق افدایش عملکرد زیست محیحیکمک به سازمان در تکمی-

کنتر    تحت تاثیر ترار دادن ر ش فراحی، ساخت، توزیع، مار     ارهایی محاوالت   خدمات سازمان با به کارگیری د رنمای چرخه عمر که -

 تواند مانع انتقا  سهوی پیامدهای زیست محیحی به جای دیرر در فی چرخه عمر شود.می

های ژر  زیست محیحی بوده   جایراه سازمان را در بازیافت تقویات مای   تواند ناشی از اجرای جایردینبه منافع مالی   عملیاتی که میدستیابی -

 کند

 نمع مرتبط های ذیانتقا  افالعات زیست محیحی به فر  -

د سیستم مدیریت زیست محیحی خود تعیین کند. ساازمان  های زیست محیحی را در دامنه کاربربر اساس این استاندارد الزم است تا سازمان جنبه

 تواند موارد زیر را در نظر بریرد:های زیست محیحی خود میهنرام تعیین جنبه

 ها به هواالف  انتشار آالینده

 ها به آبب تخلیه آالینده

 ج  مار  مواد خام   منابع فبیعی

 د  مار  انرژی

 تابش، ارتعاش   نور ه  انرژی آزاد شده، به فور مثا  گرما،

    استماده از فضا

 ز تولید ضایعات   یا محاوالت جانبی

های مارتبط باا کاالهاا      تواند بر آن تاثیر برذارد نید مد نظر ترار دهد، به فور مثا  جنبههایی را که میعال ه بر موارد فوق سازمان باید سایر جنبه

شوند شاامل ماوارد   های مرتبط با محاوالت   خدماتی که از فر  سازمان ارائه مییرند   جنبهگخدماتی که توسط سازمان مورد استماده ترار می

 مرتبط با فرایندهای بر ن سپاری شده.

 کنند:ها، محاوالت   خدمات سازمان مانند موارد زیر، موضوعیت پیدا میهایی مد نظر ترار گیرند که در ارتباط با فعالیتهمچنین بایستی جنبه
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   تکوین تاسیسات، فرایندها، محاوالت   خدمات فراحی-

 گرفتن مواد ا لیه شامل استخراج-

 فرایندهای عملیاتی یا ساخت شامل انبارداری-

 های سازمانیها   زیرساختعملیات   نرهداری تاسیسات، دارایی-

 های تامین کنندگان بر ن سازمانیعملکرد زیست محیحی   ر ا -

 بندیل خدمات شامل بستهحمل   نقل محاو    تحوی-

 انبارش، کاربرد   نحوه برخورد با محاوالت در پایان د ره عمر-

 . 74, ص. 1394رضایی,  &)الماسیه, نادعلی,  مدیریت پسماند، شامل استماده  مجدد، نوسازی، بازیافت    ارهایی-

 

 

 

 :(OHSAS18001(سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی)7-10

های ایمنای   بهداشات   مند به دستیابی   اثبات عملکرد صحی  ایمنی   بهداشت شغلی از فریق کنتر  ریسکود که باشند عالتهها از هر نسازمان

هاای  های اتتاادی   دیرر اتداماتی که ر ا شوند، توسعه خط مشیتر میها این کار را در تالب توانینی که مدام سختریرانهشغلی خود هستند. آن

نماع در ماورد موضاوعات ایمنای   بهداشات      های ذیهای ر زافد نی که از سوی فر نمایند   نررانیبهداشت شغلی را تر ی  می محلوب ایمنی  

 دهند.گردد، انجام میشغلی ابراز می

ا در نظار گارفتن   کند تا یک ساازمان را تاادر ساازد کاه با     این استاندارد الداماتی را برای یک سیستم مدیریت ایمنی   بهداشت شغلی مشخص می

های ایمنی   بهداشت شغلی، به ایجاد   اجرا خط مشی   اهدا  بپردازد. مدنظر آن است که این استاندارد الدامات تانونی افالعات مربوط به ریسک

ر باشد. مبنای این ر یکارد در  ها، از هر نود   اندازه، به کار گرفته شود   با شرایط گوناگون جغرافیایی، فرهنری   اجتماعی سازگادر تمامی سازمان

)الماسایه,  های سازمان، به  یاژه مادیریت ارشاد بساتری دارد     شکل زیر نشان داده شده است. موفقیت یک سیستم به تعهد تمامی سحوح   بخش

 . 138, ص. 1394رضایی,  &نادعلی, 

 این استاندارد در هر سازمانی که مایل به انجام موارد زیر باشد، کاربرد دارد:

نماع  های ذیهای مربوط به کارکنان   دیرر فر لف: ایجاد یک سیستم مدیریت ایمنی   بهداشت شغلی جهت حذ  یا به حداتل رساندن ریسکا

 های سازمان باشند.توانند در معرض خحرات ایمنی   بهداشت شغلی مرتبط با فعالیتکه می

 ی   بهداشت شغلیب: استقرار، نرهداری   بهبود مدا م یک سیستم مدیریت ایمن

 ج: حاو  افمینان خود سازمان از انحباق با خط مشی ایمنی   بهداشت شغلی که خود بیان کرده است

 :بوسیله  OHSASد: اثبات انحباق توسط استاندارد 

 بهبود مداوم

خط مشی ایمنی   

 بهداشت شغلی 

 فرح ریدی

 اجرا   عملیات

 بازنرری مدیریت

دامات کنتر    ات

 اصالحی

  OHSASمد  سیستم مدیریت ایمنی   بهداشت شغلی برای استاندارد : 3شکل 
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 تعیین  ضعیت خود   خود اظهاری، یا  .1

 نمع سازمان مانند مشتریان، یا های ذیدرخواست تائید انحباق از فر  .2

 ت تائید خود اظهاری توسط یک فر  بیر ن سازمانی، یا درخواس .3

 درخواست صد ر گواهینامه / ثبت سیستم مدیریت ایمنی   بهداشت شغلی خود از یک سازمان بیر نی. .4

 

 (مدیریت انرژي8-10

   "انرژی"مورد  ان درایر اسالمی جمهوری نظام  کلی  هایسیاست* برخی از 

 رژی. سازی مار    کاهش شدت انبهینه -

 های نمت   گاز   پتر شیمی به جای صد ر نمت خام   گاز فبیعی.جایردینی صادرات فرآ رده -

های تجدیدپذیر با ا لویت محیحی   تالش برای افدایش سهم انرژیایجاد تنود در منابع انرژی کشور   استماده از آن با رعایت مسائل زیست -

 های آبی.انرژی

ای باه منظاور تا مین ساهمی از انارژی کشاور   تربیات نیر هاای         های هساته ای   ایجاد نیر گاه  دانش هسته آ ریتالش برای کسب فن -

 متخاص.

 ای   مشارکت   همکاری علمی   تخاای در این زمینه.های گداخت هستههای پژ هشی   تحقیقاتی در امور انرژیگسترش فعالیت -

های ساوختی   زماین گرماایی در    ها از تبیل بادی   خورشیدی   پیلهای نو   ایجاد نیر گاهآ ری   دانش فنی انرژیتالش برای کسب فن -

 کشور.
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 انتشار و اطالع رسانی عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکت
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 انتشارگزارش و بحث درباره عملکرد شرکت( 11

 دهی و مباحثه( گزارش1-11

های د لتای   تاامین   نمعانتان از جمله مشتریان، سازمانفریق انتشار گدارش مسئولیت اجتماعی   پایداری   بحث   گمترو با ذی توانید ازشما می

 ها   اتدامات مسئولیت اجتماعی خود ارزش آفرینی بیشتری ایجاد نمایید.کنندگان برای تالش

دهای مسائولیت اجتمااعی    ها به اشتراک برذاریاد. گادارش    اجتماعی خود را با آن ها، اتدامات   اهدا  زیست محیحیها، برنامهشما باید سیاست

 کنید   به آنها متعهد هستید.های شخص ثالث را برآ رده میدهد که شما استانداردهای مشتریان   گواهینامهشرکتی همچنین نشان می

ریدی برای بهبود   رشد کسب   کار شما را برای آینده فاراهم  چرونری برنامهدهید   ای از آنچه شما انجام مینمعان با شما سابقهگمترو کردن ذی

 شود. ها میها ارتقاء داده   موجب حمایت بیشتر آنکند. همچنین درک کارکنان را در جهت مشارکت در برنامهمی

 .ین شماستدهی یک راه موثر برای برتراری ارتباط  با زنجیره تامعال ه بر موارد فوق؛ فرآیند گدارش

گیری عملکردتان، سیاست   موتعیت خود را در مورد مسائل مهم باه آنهاا تاکیاد    کنندگان خود برای اندازهها   افالعات از تامینآ ری دادهبا جمع

 کنندگان خود خواهید داشت.های کلیدی برای تامیننموده   درک بهتری از چالش

 .است GRI92 لعمل گدارشرری بین المللیترین چارچوب گدارشرری، دستورایکی از محبوب

 براي من چه مزایایی دارد؟ دهی(گزارش11-1سوال  

 گیری عملکردتاثیر بر اندازه-

 تاثیر بر شهرت   نام تجاری  -

 تاثیر بر مدیت رتابتی -

 توانم بکنم؟چه کاري می (11-2سوال 

ایاد  جاود   هایی که برای مسئولیت اجتماعی انجام دادهبرای نشان دادن تالشگیری کنید: محمئن شوید که سوابق خوبی مسئولیت خود را اندازه -

توانناد مهام   های ارائه شده   حوادث، مای گیری هستند، مانند بهداشت   ایمنی، آموزشهایی که تابل اندازهدارند. نرهداری   مستندسازی شاخص

 باشند.

ر بازدید برگدار کنید یا اسناد مسئولیت اجتماعی خود را باه آنهاا نماایش دهیاد تاا باه       های خود را نشان دهید: برای مشتریان خود یک توتالش -

 ببرند.پذیری تائل هستید پیاهمیتی که شما برای مسئولیت

ک با سایرین در مورد آن صحبت کنید: یک برگه ساده را تهیه کنید یا افالعاتی را در  ب سایت خود در مورد نحاوه عملکارد شاما باه عناوان یا       -

های بهبود یافتاه  اید   زمینههایی را که انجام دادهاید را مشخص کنید، پیشرفتکسب   کار مسئو  ارائه دهید. مواردی را که در آن شما انجام داده

 .را نید مشخص کنید

 من براي تدوین گزارش مسئولیت اجتماعی شرکت خود چه کاري باید انجام بدهم؟ (11-3سوال 
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که برای کسب   کار شما مرتبط   مهم هستند تمرکد کنید، نه اینکه همه چید را گدارش دهیاد. بارای انتخااب محتاوا، مای       بهتر است به مسائلی

 توانید با مسائلی که در این راهنما محرح شده است، شر د کنید   با مدیریت ارشد خود صحبت کنید.

 بیشتر محالب، باید مربوط به کسب   کار شما باشد. 

تا حد امکان جامع باشد. سعی کنید در هار   GRIرا بررسی   نهایی کنید، سعی کنید گدارش GRI توانید شرایط گدارش دادن با میشما همچنین 

 مند شوید.زمینه، از مشا ران متخخص   مجرب آن حوزه بهره

ریدی آنیات ر زانه خود   همچنین نحوه برنامهها را در عملهنرامی که مسائل مرتبط با کسب   کار خود را شناسایی کردید، باید چرونری رفع آن

 .کندتر میها در مورد آینده را بیشتر توضی  دهید. نره داشتن سوابق خوب، گدارش دهی را آسان

کنم پس چرا باید نقااط  خواهم در گزارشم این موضوع را انتقال دهم که دارم کارم را درست و بی نقص ارائه میمن می  (11-4سوال 

 دهی اعالم کنم؟ د را هم در گزارشضعف خو

باشاد.   ها میدهی خوب شامل شناسایی نقاط ضعف   داشتن برنامه زمانی برای بهبود آندهی بر مبنای صداتت   شمافیت است. یگ گدارشگدارش

 .، شمافیت استCSR های مهم برای عملکردبنابراین یکی از  شاخص

توانید در گدارش سنوات بعد آن را اعالم کنیاد   آن را تبادیل باه یاک نقحاه تاوت       بود دهید آنراه میشما پس از آنکه توانستید نقاط ضعف را به

 شرکتی کنید.

 و تامین کنندگان شما 94شرکا 93مشارکت ( 2-11

ت دارد، جلاب  هاا بارای شاما اهمیا    توانید مشارکت شرکا   تامین کنندگان خود را در گدارش دهی مسائل با توضی  اینکه چرا عملکرد آنشما می

کننادگان خاود را   توانید ت میندهی به آنها نیاز دارید فراهم کنید. شما همچنین میهای مشخای از آنچه که شما برای گدارشدستورالعمل نمایید.

 CSR عملکرد فعلیها بتوانند دهی این است که آنیا گدارش پایداری برای خودشان تشویق کنید. فرایند گدارش CSR برای تهیه   انتشار گدارش

 .توانند بهبود پیدا کنند شناسایی کنندهایی را که میخود را بررسی کرده   شکا 

 AkzoNobelرسانی توسط شرکت هاي اطالعروش -مطالعه موردي ( 3-11

رد پایداری به صورت ساالنه های خود را در توسعه، مدیریت   عملک، پیشرفت2004باشد   از سا  این شرکت تولید کننده عمده مواد شیمیایی می

 .دهدگدارش می

  اجرای ده  (CDP) کربن کاهش ، فرح(GRI) دهی جهانیهای گدارشدر کنار انتشار گدارش پایداری، افالعات تکمیلی بیشتری، از جمله شاخص

 اصل جهانی سازمان ملل متحد را نید منتشر کرده   در صمحه  ب این شرکت در دسترس هستند.

ها را باا فراینادهای خاود    نمعانش ارزیابی دتیقی کرده   آناندازی   توسعه داده است که از ذیین، این شرکت یک  ب سایت پایداری راهعال ه بر ا

 دهد.انحباق می

 دهد. ها را مورد توجه جدی ترار میکند   نظرات آننمعان استقبا  میاین شرکت از گمتروهای فعا  با ذی
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 نتیجه گیري
گاردد کاه شارکت بار اسااس ناود       مختلمی را شاامل مای  های باشد بلکه حوزهاجتماعی شرکتی تنها اتدامات خیریه   بشر د ستانه نمیمسئولیت 

 به موارد ذیل متعهد می گردد: 26000استاندارد اید   مثال بر اساس انتخاب شود.کند به آن متعهد میاستانداردهایی که انتخاب می /استاندارد

 نیسازما حاکمیت .1

 مسائل مربوط به مار  کننده .2

 توسعه جامعه  .3

 حقوق بشر .4

 های کار )رفتار اخالتی شیوه .5

 محیط زیست .6

 رفتار عملی عادالنه  .7

 

توانند در فضای رتابتی هایی میباشد که در آینده تنها شرکتای میمسئولیت اجتماعی شرکتی در حا  حاضر دا فلبانه است  لی ر ند آن به گونه

 .  در آینده تبدیل به یک الدام می گردد کرده باشند عملپذیری اجتماعی خود به صورت کامال تخاای به مسئولیتباتی بمانند که 

بایاد پاساخروی رفتاار   تعهاد     المللای  یک شارکت باین   باشد بلکهشرکت نمیتعهدها   اتدامات خود مسئولیت اجتماعی شرکتی تنها مختص به 

 خود نید باشد.ان نمعتمامی ذیهای زیر مجموعه   شرکت

 :مسئولیت اجتماعی شرکتی دارای مدایایی متعددی از تبیل

   افدایش کارایی   اثر بخشی کارکنان از فریق ایجاد احساس تعلق1

 نمعان  بهبود تاویر برند کسب   کارها در نظر مشتریان   سایر ذی2

 ی ایجاد ارزش مشترک )خلق ارزش اتتاادی   اجتماعی زیستی کسب  کارها   حرکت به سو  کاهش اثرات منمی اجتماعی   محیط3

   افدایش سهم بازار  95ها  ایجاد مدیت رتابتی، بهبود سح  رتابت پذیری شرکت4

   افدایش شمافیت   پاسخرویی کسب   کارها5

 المللی  کاهش ریسک   افدایش رتبه   اعتبار کسب   کار در عرصه بین6

 .می باشد  غیره  96ر های ناشی از کنتکاهش هدینه  7 

در این کتاب به سواالتی که ممکن است برای شما به عنوان مدیر کسب   کار، در زمینه مسئولیت اجتماعی شرکتی محرح شود پاسخ داده شده 

 است. 
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