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تعاریف، جهت گیری ها و چارچوب های مبحث 
مسئولیت اجتماعی در ایران و جهان

سیدامیر طالبیان

 

تشــکر می کنــم از مدیریــت محتــرم کنگــره نفــت و نیــرو کــه ایــن فرصــت را در اختیــار مــا قــرار دادنــد. بــا توجــه بــه 

یکــی دو محــور کنگــره بــا موضــوع مدیریــت پــروژه و تغییــر فضــای کســب وکار و الزامــات محیطــی توســعه، ضــرورت 

ــد. ــدا می کن ــان گرامی کنگــره قطعیــت پی ــرای میهمان ــل ب ــن پن وجــود ای

مفهــوم CSR یــا Corporate Social Responsibility یکــی از واژگان مهــم و عمــده در فضای کســب وکار شرکت هاســت 

و شــما عزیزانــی کــه در رده هــای مختلــف شــرکت های صنعتــی حضــور داریــد حتمــا بــه ایــن مفهــوم توجــه کرده ایــد 

ــا کمــک اســاتید محترمی  کــه دعــوت شــده اند، بتوانیــم گامــی در جهــت توســعه  ــن پنــل ب ــم مــا هــم در ای و امیدواری

فرهنــگ CSR و اســتقرار مســئولیت اجتماعــی و تغییــر فضــای کســب وکار شــرکتی برداریــم. 

 مطالبــی بــه عنــوان مقدمــه ورود بــه بحــث CSR آمــاده کــرده، خدمتتــان ارایــه می دهــم. موضــوع ایــن پنــل نقــش 

ــف  ــع مختل ــر فضــای کســب وکار در حــوزه صنعــت اعــم از صنای ــم کــه CSR در تغیی ــم ببینی CSR اســت. می خواهی

ــا چــه مکانیســمی ؟  ــر باشــد؟ ب ــد مؤث ــه می توان چگون

 Corporate Social Responsibility و CSR بــرای ایــن کــه بتوانیــم ایــن موضــوع را بحــث کنیــم، تعریــف خیلــی کلــی از

ــرات و  ــال تأثی ــازمانی در قب ــر س ــر شــرکتی و ه ــه ه ــرد ک ــف ک ــه تعری ــوان CSR را این گون ــاال می ت ــم. اجم الزم داری

پیامدهــای تصمیم هــا و فعالیت هایــش بــر جامعــه و محیــط زیســت مســئولیت دارد و بایــد بررســی کنــد ایــن تأثیــرات 

در چــه ابعــادی بوجــود آمــده  اســت و بــرای در نظــر گرفتــن انتظــارات ذینفعــان بــه مدیریــت ایــن تأثیــرات کمــک کنــد. 

در دهه هــای 80 و 90، برخــاف نظریــه ای کــه مســئولیت شــرکت را فقــط خلــق ثــروت و ســود و الغیــر می دانســت، 

ــرای ســودآوری و خلــق ثــروت، مجــاز نیســتند از  ــر ایــن کــه شــرکت ها و ســازمان ها ب نظریاتــی مطــرح شــد مبنــی ب

روش هایــی اســتفاده کننــد کــه حیــات انســان ها و محیــط را بــه مخاطــره بینــدازد. 
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عوامـل قانونـی هـم بـه تدریـج تاثیرگـذار شـد. قوانیـن و مقرراتـی کـه شـرکت ها را ملزم بـه رعایت بعضـی از اسـتانداردها 

می کـرد، بیشـتر از عوامـل اقتصـادی بـه توجـه بـه ایـن امر کمـک کـرد. بحـث صرفه جویی ها، بحث حـوادث، کـم توجهی 

بـه کارکنـان و ... هـم می توانسـت حتـی منافـع مـادی شـرکت و سـازمان را بـه مخاطـره بینـدازد. عوامل نوع دوسـتی هم 

دخیـل بـود. عـاوه بر این هـا امروزه در دنیـا ماحظه می فرماییـد که جهت گیری های مسـئولیت اجتماعی در سـطح کان 

دولت هـا و حاکمیت هـا مطـرح اسـت کـه البتـه باید توسـط شـرکت ها مـورد اجرا قـرار گیرد. 

v

شركت  عوامل محرك و الزام آور عمل به مسئوليت اجتماعي 

  اخالقي عوامل
  بهره زيست محيط و انسانها حيات تهديدكننده روشهاي از نيستند مجاز خود، كار و كسب توسعه و سودآوري بخاطر سازمانها
.بگيرند

قانوني عوامل
  جمله از و المللي بين و داخلي قانوني الزامات با را خود بايد سازمانها قانوني، هاي جريمه و قانون اعمال از پيشگيري  براي

. نمايند منطبق پايدار توسعه برنامه الزامات

اقتصادي عوامل
 به )...و  گاز و نفت صنايع پيرامون جوامع و آنان خانواده كاركنان، به توجهي كم حوادث، :غيرمستقيم و مستقيم( ساز هزينه عوامل
.سازمانهاست و شركتها كار و كسب تداوم و پذيري رقابت براي مانعي عنوان

دوستي نوع عوامل
...و كودكان كار عليه اقدام ،)... و زنان( اقشار سازي توانمند اجتماعي، رفاه به كمك بشر، حقوق از حمايت

  )فرآيندها خدمات، محصوالت،(فعاليتهايش و تصميمات پيامدهاي و تاثيرات قبال در سازمان يك مسئوليت
:گيرد دربرمي را ذيل موارد كه اخالقي و شفاف بطور زيست، محيط و جامعه بر
جامعه رفاه و بهداشت شامل پايدار، توسعه در مشاركت-
ذينفعان انتظارات گرفتن نظر در-
المللي بين رفتاري هنجارهاي با سازگاري و قوانين با تطابق-
.)نفوذ حوزه در( خود روابط در آن از استفاده و سازمان سراسر در اجتماعي مسئوليت سازي يكپارچه-

تعريف مسئوليت اجتماعي شركت
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ماحظـه می فرماییـد در آمریـکا نگاه به مسـئولیت اجتماعی از منظر تعهـد اخاقی و فعالیت هایش داوطلبانه اسـت ولی در 

نـروژ بـه عنوان حاکمیت جهانی به مسـئولیت اجتماعی نگاه می شـود. در هند برخاف این دو صرفـا بحث دولت رفاه را دارد 

و حتی شـرکت ها در هند موظف هسـتند قانونا بخشـی از سودشـان را صرف رفاه اجتماعی کنند. این قانون و الزام اسـت و 

رعایت هم می شـود. ولی در دانمارک نگاه به مسـئولیت اجتماعی به عنوان یک اسـتراتژی مزیت رقابتی مطرح اسـت، آن ها 

ایـن را بـرای رقابـت انتخـاب کردند. در هلند برعکس، مسـئولیت اجتماعی به عنـوان مبنای تحقق پایداری اسـت و در آنجا 

پایداری شـرکت و پایداری کسـب وکار را در اجرای مسـئولیت اجتماعی می دانند که باید توسـط شـرکت ها هم رعایت شود.

كالن توسعه پايدار آنها است و شركتها مجري اين سياستها از سياست گذاري ناپذير  جدايي بخشي بعضي كشورها اهميت مسئوليت اجتماعي در 
:هستند از جمله

:آمريكا
اخالقي تعهدي عنوان به شركت اجتماعي مسئوليت  
  

 فعاليت هاي بر كشور اين در شركت اجتماعي مسئوليت سياست گذاري چارچوب
است داشته تمركز داوطلبانه

  
  :نروژ

جهاني حاكميت  عنوان به شركت اجتماعي مسئوليت

  

 قصد و مي بيند جهاني حاكميت اشكال از يكي عنوان به را شركت اجتماعي مسئوليت
.شود تبديل »دوستانه انسان ابرقدرت« يك به دارد

  
 :هند

رفاهي دولت  عنوان به شركت اجتماعي مسئوليت

  

رفاه دولت هاي مصداق از يكي شركت اجتماعي مسئوليت
  

  :دانمارك
 ملي رقابتي مزيت استراتژي  عنوان به شركت اجتماعي مسئوليت

  

 ملي رقابتي مزيت استراتژي مثابه به شركت اجتماعي مسئوليت ترويج
  

 :هلند
پايداري تحقق مبناي عنوان به شركت اجتماعي مسئوليت

  
  

 و كار و كسب در پايداري به توجه و كشورها ديگر در CSR ترويج در پيشرو
)منابع از خالقانه استفاده( اجتماعي رفاه

گيري هاي مسئوليت اجتماعي شركت در دنياجهت

حال صرفا به چهارچوب های کلی اشـاره می کنم. امروز در دنیا اسـتانداردهای جهانی برای مسـئولیت اجتماعی پیدا شـده مثل 

ایزو 26000، سـازمان توسـعه و تجارت جهانی )ای سـی دی(، و اهداف توسعه پایدار، اما دقت بفرمایید که مقتضیات CSR در 

هر برنامه ای و در هر شـرکتی متفاوت اسـت. هر شـرکتی برای خودش باید مقتضیات CSR را تعریف کند. حتی ممکن اسـت 

در برهه هایی از زمان فعالیت شـرکت و جهت گیری CSR با برهه دیگر متفاوت باشـد. اما همه دنبال این هسـتند که تأثیرات 

مثبت شـان را افزایـش داده و بـه حداکثـر رسـانده و تأثیـرات منفی را به حداقل برسـانند. شـرکت ها نیز تعهد کامـل دارند که 

پروژه های بهبود را اجرا کنند. نهایتا شرکت ها خود را ملزم می دانند رفتار مثبتی داشته باشند که به توسعه پایدار منتهی شود. 
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ISO :نظير CSR با مرتبط جهاني استانداردهاي به عمل و توجه -1 26000, OECD, IFC, FAO

پروژه برنامه، فعاليت، هر در CSR متفاوت مقتضيات -2

منفي تاثيرات رساندن حداقل به و مثبت تاثيرات كردن حداكثر -3

موجود قرمز خطوط و سازمان/شركت تاثيرات  داشتن نظر در با بهبود هايپروژه طريق از كار به )درصدي صد( كامل تعهد -4

)پايدار توسعه به منتهي(  ها شركت اثرگذار مثبت رفتار -5

  2017/2018چارچوب هاي كلي در مسئوليت اجتماعي شركت 

تصویـر زیـر را کـه ماحظـه می کنیـد، از منابع التیـن برداشـتم. همانگونه که ماحظـه می فرمایید مـدار زرد رنگ پروژه اسـت. 

بـه محـض ایـن کـه پـروژه ای حتـی در مرحلـه طراحی شـروع می شـود، اتفاقاتـی در داخل پـروژه واقع می شـود. حتـی انتخاب 

تکنولـوژی می توانـد در پـروژه تغییرات ایجاد کنـد. ما مفهومی به نـام Project Transaction داریم یعنـی اقداماتی که به محض 

 Project Environmental شـروع پـروژه انجـام می شـود و اتفاقاتی هم در بیرون پروژه خواسـته یا ناخواسـته می افتد کـه بـه آن

می گوییـم. دو دسـته ریسـک اینجـا بـه وجـود می آیـد؛ یکـی Project Risk اسـت که شـما بـه خوبی بـا آن آشـنایی دارید مثل 

ریسـک های اقتصـادی، مالـی، تکنولوژیـک؛ امـا حـرف مـا در ایـن پنـل بحـث Contextual Risk اسـت کـه بـه محـض شـروع 

یـک پـروژه در شـرکت های شـما عـاوه بـر ریسـک های اقتصـادی و تکنولوژیـک، »ریسـک اجتماعـی« هـم اتفـاق می افتـد.

 

Project 
Environmental

Project

Transaction

Contextual
Risks

Project 
Risks
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ــروژه  ــر می شــوند از پ ــه معنــای کســانی کــه متأث ــر ماحظــه می نماییــد یــک گــروه ذینفعــان هســتند ب در شــکل زی

ــردم. ــی م ــردن زندگ ــا، پســاب ها، محــدود ک ــل آلودگی ه ــد مث ــروز می کن ــا ب ــد. بعضــی چالش ه ــری می گذارن ــا تأثی ی

 اهرم هــای اجتماعــی در پــروژه گاهــی کامــا پــروژه شــما را متأثــر می کنــد. مثــل انتظــارات و توقعــات و مطالباتــی کــه 

جامعــه محلــی و مســئوالن محلــی دارنــد و معمــوال فشــار می آورنــد. بــرای مدیریــت ریســک ناشــی از اهرم هــای اجتماعی 

مــا صرفــا می توانیــم و بایــد بــه مــردم پنــاه ببریــم، بــا مــردم مســأله پــروژه و فرآینــد تاثیــرات پــروژه را در میــان بگذاریــم. 

از مجموعــه اطاعاتــی کــه از پــروژه شــما تولیــد می شــود، اطاعــات رســمی  و غیررســمی،  گاهــی ذهنیــت منفــی نســبت 

ــروژه  ــع در مســیر پیشــرفت پ ــاد مان ــی موجــب ایج ــن درک منف ــن اســت همی ــه ممک ــود ک ــاد می ش ــروژه ایج ــه پ ب

مطابــق زمان بنــدی مقــرر گــردد. ایــن مجموعــه ریســکی اســت تحــت عنــوان ریســک اجتماعــی کــه اتفــاق می افتــد. 

 

ريسك 
اجتماعي

چالش

ذينفع

درك منفي

اهرمهاي  
اجتماعي

شناسايي ريسك ها و تاثيرات

در تصویــر صفحــه بعــد کــه بــاز از منابــع خارجــی گرفتــه شــده، ماحظــه می فرماییــد کــه در ادوار مختلــف تاریخــی 

ــه  ــرکت ها ب ــا ش ــر در دوره اول صرف ــت. اگ ــته  اس ــش گذاش ــه افزای ــب رو ب ــان مرت ــت ذینفع ــاری اهمی ــرن ج در ق

ــام ذینفعــان  ــه ن ــه چیــزی بیشــتر، در مرحلــه بعــدی مفهومــی  ب عملکــرد مالــی و اجتماعــی خــود می پرداختنــد و ن

ــاق  ــه اتف ــی ک ــول بزرگ ــد تح ــه بع ــرد. در مرحل ــرار می گی ــرکت ها ق ــای ش ــز فعالیت ه ــان در مرک ــه ذینفع ــا نظری ی
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ــری  ــه صــورت فیلت ــی CSR ب ــه CSR در حــوزه اســتراتژی شــرکت ها مطــرح می شــود. یعن ــن اســت ک ــد ای می افت

ــا  ــده ی ــیت های CSR را دی ــود حساس ــوم ش ــا معل ــد ت ــور کن ــد از آن عب ــرکت ها بای ــتراتژی ش ــه اس ــد ک درمی آی

ــهامداران  ــا س ــرکت ها صرف ــان در ش ــر ذینفع ــروز دیگ ــر ام ــه آخ ــه در مرحل ــد ک ــه می فرمایی ــت. ماحظ ــده اس ندی

نیســتند بلکــه مشــتریان هســتند، دولت هــا هســتند، کارکنــان هســتند، و حتــی شــرکای تجــاری کــه جهت گیــری 

فعالیت هــای CSR را موجــب می شــوند.

 

افزايش اهميت ذينفعان

بعضــی مراجــع جهانــی ناظــر و کنترل کننــده هــم بــه وجــود آمده انــد مثــل ایــزو 26000 کــه اســتانداردهای مختلفــی 

ــه انجــام فعالیت هایشــان در چارچــوب ایــن اســتانداردها مقیــد می داننــد. را مطــرح کــرده و شــرکت ها خودشــان را ب
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پايدار توسعه اهداف
Sustainable 

Development Goals

  پرداخت منصفانه، تجارت انجام پاسخگويي، و شفافيت درآمد، كم توليدكنندگان براي آفريني فرصت
 و جنسيت برابري تبعيض، عدم به تعهد اجباري، كار و كودك كار استفاده عدم منصفانه، قيمت

 گسترش ظرفيت سازي، از پشتيباني خوب، كار شرايط انجمن ها، آزادي و زنان اقتصاد توانمندسازي
.محيط زيست رعايت منصفانه، تجارت

برخي مراجع جهاني ناظر
و كنترل كننده 

The world's largest corporate sustainability initiative

ــرم  ــان محت ــه و معاون ــدس زنگن ــای مهن ــاب آق ــت جن ــا پشــتیبانی و حمای ــت ب ــی وزارت نف در حــوزه مشــاور اجتماع

ــی  ــود کســب وکار و توســعه مل ــا توســعه و بهب ــری CSR در دنی ــه جهت گی ــی ک ــم در حال بررســی هایی داشــته، دیدی

اســت، مــا در صنعــت نفــت تاکنــون بیشــتر فعالیت هایــی داشــتیم کــه بــدون تعــارف بیشــتر وجــه باج  دهــی داشــته، 

عمدتــاً کمــک و خدمــت مســتقیم بــه ذینفعــان ذینفــوذ داشــتیم نــه آن ذینفعانــی کــه از اقدامــات پــروژه متاثر می شــوند. 

بنابرایــن از چنــد ســال گذشــته شــروع کردیــم در ایــن جهــت کــه بــه طــرف شناســایی، تنظیــم و بهبــود روابطمــان بــا 

ذینفعــان رفتــه و از ایــن طریــق بــه تدریــج از پروســه خدمات رســانی بــه ســوی تنظیــم روابــط منطقــی بــا ذینفعــان و 

کمــک بــه توانمندســازی ذینفعــان واقعــی شــیفت کنیــم کــه تنهــا ایــن جهت گیــری می توانــد اهــداف توســعه پایــدار 

را در مناطــق نفتــی محقــق ســازد. 
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CSR براي:
نفوذ ذي ذينفعان به خدمات و كمك ارائه-
اي توسعه جهتگيري و هدفمندي فاقد-

CSR براي:
شركتها كار و بهبودكسب و توسعه -  
ذينفعان رفاه و ملي توسعه -  

        
             

در دنيا

:  نقطه عطف در سالهاي اخير
ذينفعان با روابط بهبود و تنظيم شناسايي، -
منطقه در پايدار توسعه اهداف تحقق به كمك-

در صنعت نفت ايران

مسئوليت اجتماعي شركت در دنيا و صنعت نفت ايرانجهت گيري 

بــا توجــه بــه تصویــر زیــر ســعی کردیــم شــرکت هایمان در صنعــت نفــت بتواننــد خــود را ارزیابــی کننــد کــه در کجــای 

فرآینــد بلــوغ CSR هســتند، بتواننــد خــود را ارزیابــی کننــد و بــرای توســعه و بهبــود تصمیــم بگیرنــد. 

 
و نوع مديريت ها CSRشركت ها از لحاظ سطح بلوغ سازماني در 
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ــم بلکــه  ــه نکردی ــرای CSR اضاف ــچ واحــدی ب ــر در خصــوص ســاختار ســازمانی در وزارت نفــت هی ــق شــکل زی مطاب

ــر، عــاوه  ــای وزی ــاب آق ــا موافقــت جن ــون ب ــم. هم اکن ــا کرده ای ــه مســئولیت اجتماعــی اکتف ــه ایجــاد دبیرخان ــا ب صرف

بــر اینجانــب کــه مشــاور اجتماعــی وزیــر هســتم، مدیــران عامــل چهــار شــرکت اصلــی هــم مشــاوران اجتماعــی بــه کار 

ــد.  ــال می کن ــات و اســتقرار CSR در وزارت نفــت را دنب ــج فرهنــگ و ادبی ــره کار تروی ــج نف ــن هســته پن ــد. ای گرفته ان

ــل ذکــر اســت.  ــه عنــوان یــک الگــو قاب تصــور می کنــم ب

راهبريشوراي 

شوراهاي هماهنگي  مسئوليت  
اجتماعي شركت  در مناطق

كميته هاي مسئوليت اجتماعي 
شركت ها و سازمان هاي نفتي

اجتماعي مديران عامل مشاوران 
شركت هاي اصلي

 

دبيرخانه مسئوليت اجتماعي 
نفتصنعت 
 
 

سياستگذاري شوراي 
CSR)شوراي معاونين  (

ساختار مسئوليت اجتماعي صنعت نفت

راهبريشوراي 

شوراهاي هماهنگي  مسئوليت  
اجتماعي شركت  در مناطق

كميته هاي مسئوليت اجتماعي 
شركت ها و سازمان هاي نفتي

اجتماعي مديران عامل مشاوران 
شركت هاي اصلي

 

دبيرخانه مسئوليت اجتماعي 
نفتصنعت 
 
 

سياستگذاري شوراي 
CSR)شوراي معاونين  (

ساختار مسئوليت اجتماعي صنعت نفت

ــن  ــا همی ــن همایش ه ــت ای ــم در فرص ــعی کردی ــم و س ــزار کردی ــز برگ ــی را نی ــته همایش های ــال های گذش ــی س ط

جهت گیری هــا را ترویــج نماییــم.
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ترويج و بخشي آگاهي رساني، اطالع -
شركت اجتماعي مسئوليت

رساني اطالع -
نگرش تغيير -  
CSR فعاليتهاي ساماندهي -  

سياستگذاري -
موثر اقدام -  
پايدار دهي گزارش -  

همايش هاي مسئوليت اجتماعي در صنعت نفت

)چند نمونه(گزارش هاي پايداري شركتها 
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رویکردهــا، اصــول و راهکارهــای تحقق مســئولیت اجتماعی 
ــت نفت در صنع

محمد فاضلی 

آنچــه مــن خواهــم گفــت حاصــل تقریبــا پانــزده ســالی اســت کــه در یــک مقاطعــی از نزدیــک بــا وزارت نفــت همــکاری 

کــرده ام و در مقاطعــی هــم از دور بــه صــورت پژوهشــی همــکاری داشــته ام. اگــر بخواهیــم بــه مســئولیت اجتماعــی و 

نســبتش بــا صنعــت نفــت نــگاه کنیــم، مواجهــه مــا بــا مــردم در صنعــت نفــت کــه در صنایــع دیگــر هــم هســت، ســه 

دوره دارد کــه احتمــاال در وزارت نیــرو و جاهــای دیگــر هــم تکــرار شــده  اســت.

ــم در  ــان می روی ــم خودم ــی کا تصــور می کردی ــی اســت. یعن ــات محل ــردم و اجتماع ــن م ــده گرفت دوره اول، دوره نادی

اجتماعــات میزبــان صنعتــی برپــا می کنیــم و ایــن صنعــت مواهبــی دارد و مــردم هــم خیلــی بایــد شــکرگزار مــا باشــند 

ــن اتفــاق هــم  ــم و وضع شــان خــوب می شــود. وقتــی توســعه اتفــاق می افتــد ای کــه ایــن کار را برای شــان انجــام دادی

ــه اش، وضعیتــی کــه در خوزســتان داریــم. گرچــه چــون یــک دوره ای در خوزســتان جنــگ شــده،  خواهــد افتــاد. نمون

شــاید مثــال خوبــی نباشــد ولــی آنچــه کــه در عســلویه و بقیــه جاهــای کشــور داریــم حاکــی از ایــن اســت کــه ایــن 

دیــدگاه، دیــدگاه درســتی نیســت. در دوره دوم بــه ســمتی رفتیــم کــه بــاج دادن بــه مــردم بــود و بــه تعبیــر دیگــر بــاج 

دادن بــه ذینفعــان ذی نفــوذ، یعنــی هرکســی زورش می رســید از صنعــت نفــت چیــزی بگیــرد. مصداق هــای متعــددش 

را مــن در ســه چهــار تــا پژوهشــی کــه بــرای نفــت انجــام دادم توضیــح دادم. 

اکنــون وارد دوران ســومی از مواجهــه بــا مــردم در توســعه صنعتــی اعــم از نفــت یــا هــر چیــز دیگــری شــده ایم کــه بــه 

شــکل گســترده ای مــردم را تحــت تأثیــر قــرار می دهــد. باالخــص در حوزه هایــی کــه مناطــق نفــت و گاز توســعه پیــدا 

می کننــد. مــن ســال گذشــته در همایــش مســئولیت اجتماعــی کــه توســط وزارت نفــت برگــزار  شــد، گفتــم: مــا امــروز 

در دوران ســوم وقتــی می خواهیــم بــا مــردم مواجــه شــویم، بــرای توســعه و بــرای توســعه اجتماعــی چهــار اصــل را بایــد 

هــدف یــا مبنــای کارمــان قــرار بدهیــم. اصــل اول ایــن اســت کــه صنعــت بــرای پیشــبرد اهــداف خــود در مناطــق نفتــی 

جایگزیــن کارکردهــای حاکمیتــی و کارکردهــای بقیــه صنایــع نشــود. صنعــت نفــت زمانــی رفتــه و در اجتماعــات میزبــان 

هواپیمــای چارتــر راه انداختــه، بیمارســتان و آمــوزش و پــرورش درســت کــرده، بــه بقیــه غــذا هــم می دهــد، دوچرخــه 

هــم تأمیــن می کــرده  اســت. صنعــت نفــت بــرای ایــن کــه کار توســعه صنعتــی ســرعتی بگیــرد و کارهایــش پیــش بــرود، 

همــه کارهــا را می کــرده  اســت؛ امــا بعــد همــه این هــا بــر عهــده اش قــرار گرفتــه و بــه وظایفــش تبدیــل شــده  اســت. 
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کار بــه جایــی رســیده کــه در جاهایــی صنعــت نفــت مثــا هزینــه یــا تجهیــزات حمــل زبالــه را هــم تأمیــن کــرده  اســت. 

ایــن  را در جزیــره خــارک می توانیــم ببینیــم.

اصــل دوم ایــن اســت کــه صنعــت نفــت از طریــق مطالعــات ارزیابــی اجتماعــی و محیط زیســتی کــه تــا بــه ایــن لحظــه 

در ایــن کشــور هرگــز جــدی گرفتــه نشــده اســت، ملزومــات توســعه محلــی پایــدار را بشناســد و در تقویــت ســازمان 

محلــی تــاش کنــد. ایــن افســانه را بــه فراموشــی بســپارید که بشــود در دل یــک اجتمــاع توســعه نیافته صنعت پیشــرفته 

داشــت؛ ایــن توهــم اســت. بیــن نظــام اجتماعــی و چیــزی کــه تحــت عنــوان صنعــت در جایــی رشــد می کنــد پیونــدی 

ــد صنعــت چنــد میلیــارد دالری را اداره کنــد  ــا کســی کــه بتوان ارگانیــک برقــرار اســت. مدیــر دارای آرامــش خاطــر ی

ــر فرآیندهــای اجتماعــی  ــرد کــه دائمــاً تنش زاســت و دائمــا درگی ــرار بگی ــد در بســتر اجتماعــی و محیطــی ق نمی توان

بســیار فرسایشــی اســت.

اصــل ســوم ایــن کــه اجتماعــات محلــی را از طریــق زنجیــره تأمیــن محلــی بــه صنعــت پیونــد بدهیــم. اگــر می خواهیــم 

پنــج هــزار غــذا بــرای کارکنــان صنعــت تأمیــن کنیــم، اجــازه بدهیــم از طریــق ســازمان محلــی تأمیــن شــود. در جزیــره 

خــارک کــه خــودش صیــادی داشــت، مشــاهده کــردم کــه پیمانــکاران تأمیــن غــذا، ماهی شــان را از تهــران می خریدنــد. 

ســراغ پیمانــکاران هــم کــه می رفتیــم هــزار مشــکل قانونــی و مشــکل بهداشــتی آزمایشــگاه مرجــع را مطــرح می کردنــد. 

ــت  ــه صنع ــد. می شــد ب ــم نمی کن ــت ک ــا صنع ــی ب ــاع محل ــد دادن اجتم ــا در پیون ــدی م ــزی از ناکارآم ــن چی ــی ای ول

صیــادی محلــی کمــک کــرد کــه توانمنــدی الزم بــرای تأمیــن ماهــی صنعــت نفــت را بــه دســت آورد. 

ــت  ــد. صنع ــزی نمای ــی برنامه ری ــی و غیرمال ــرریزهای مال ــت س ــرای هدای ــه ای ب ــه گون ــت ب ــت نف ــارم، صنع ــل چه اص

ســرریز مالــی دارد، ســرریز غیرمالــی هــم دارد. ســرریز غیرمالــی اش مدرنیزاســیون، فنــاوری، فرهنــگ کار، نظــم و تــوان 

برنامه ریــزی اســت کــه در شــکل دادن بــه هســته مدنــی زندگــی در مناطــق میزبــان توســعه صنعتــی، کمــک می کنــد 

تــا توســعه یابــد. تقریبــاً تمــام مناطــق مــا کــه در آن هــا صنعــت نفــت و گاز توســعه پیــدا کــرده، فاقــد هســته مدنــی 

هســتند. وقتــی می گویــم هســته مدنــی نمی خواهــم خیلــی بحــث جامعه شــناختی کنــم. یعنــی جایــی کــه مهنــدس 

صنعــت نفــت احســاس کنــد خانــواده اش را می توانــد ببــرد و راحــت زندگــی کنــد. بــه همیــن دلیــل اســت کــه مشــاهده 

ــا  ــد و ب ــران باش ــان در ته ــد خانواده ش ــح می دهن ــد، ترجی ــران ارش ــص در رده مدی ــان، باالخ ــد کارمندهای ت می کنی

ــات  ــی و ملزوم ــه هســته مدن ــزرگ شــوند ک ــد بچه های شــان در محیطــی ب ــد. چــون نمی خواهن ــد و بیاین ــر برون چارت

ــدارد.  ــعه یافته را ن ــبتاً توس ــای نس ــی در محیط ه زندگ

اگــر قــرار اســت ایــن اتفــاق بیفتــد، یعنــی بــر مبنــای ایــن چهــار اصــل عمــل کنیــم کــه پانــزده ســال پیــش مــن وقتــی 

ــدا  ــا پی ــق آن ه ــرای تحق ــک راهــی ب ــد ی ــرد، بای ــا توجــه نمی ک ــه آن ه ــت ب ــت نف ــم کســی در صنع ــا را می گفت این ه
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ــه عنــوان کســی کــه ســال ها در حــوزه مســئولیت اجتماعــی در نفــت تحقیــق کــرده ام، در حــوزه وزارت  کــرد. مــن ب

نیــرو هــم دربــاره اثــرات ســدها کار مطالعــات اجتماعــی انجــام داده ام، االن هــم مســئول مرکــز امــور اجتماعــی منابــع 

ــد  ــی می توان ــم مســئولیت اجتماعــی صنعــت نفــت در حــوزه مناطــق عملیات ــرژی وزارت نیــرو هســتم، می گوی آب و ان

بــه شــرح زیــر باشــد:

کمــک کنیــد بــه تولیــد داده هایــی کــه قابلیــت برنامه ریــزی ایجــاد کننــد. بــه جــای ایــن کــه پــول بدهیــد آشــغال جمــع 

کننــد یــا پــول بدهیــد کــه فــان نماینــده بتوانــد رأی بخــرد، پــول بدهیــد کــه مســجد بســازند یــا کارهــای دیگــر انجــام 

دهنــد. اکنــون پــول بدهیــد و کمــک کنیــد ایــن گونــه داده هــا تولیــد شــود؛ داده ای کــه بتــوان بــر مبنــای آن توســعه را 

برنامه ریــزی کــرد. امــروز ایــن داده هــا دربــاره مناطــق عملیاتــی وجــود نــدارد: 1- داده هایــی دربــاره ســاخت و ترکیــب 

جمعیــت ســکونت گاه ها. شــما در مناطــق عملیاتــی کــه کار می کنیــد، ســاخت و ترکیــب جمعیــت را دقیــق نمی دانیــد. 

ــرای جایــی برنامه ریــزی توســعه انجــام بدهیــد کــه حتــی نمی دانیــد کیفیــت و کمیــت نیــروی انســانی  می خواهیــد ب

ــه  ــن، ب ــاهدات م ــق مش ــد. طب ــم نمی دانن ــی ه ــای محل ــد، نهاده ــت نمی دان ــا صنع ــه تنه ــت. ن ــود در آن چیس موج

ــا قــدرت در مناطــق وارد شــده، پــس از چهل-پنجــاه ســال طــور دقیــق مشــخص نیســت کــه چــون صنعــت نفــت ب

ــار  ــده اند و انتظ ــت ش ــت نف ــوار صنع ــته و جیره خ ــی وابس ــازمان های محل ــا س ــده اند ی ــود ش ــی ناب ــازمان های محل س

ــی  ــت و بعض ــت اس ــت نف ــم از صنع ــان ه ــوق کارشناس ش ــی گاه حق ــا حت ــد. این ه ــن کن ــا را تأمی ــت آن ه ــد نف دارن

ــی  ــردم اتاق ــی کار می ک ــای نفت ــی از حوزه ه ــن در یک ــد. م ــن می کنن ــت تأمی ــت نف ــم از صنع ــان را ه ــا اتاق ش وقت ه

کــه دادگســتری قاضــی خــود را در آن مســتقر کــرده بــود مــال صنعــت نفــت بــود و بعــد قــرار بــود مــردم بــه آن دادســرا 

علیــه نفــت شــکایت کننــد. نهادهــای محلــی کــه نمی رونــد داده جمــع کننــد چــون اصــا ظرفیــت اش را ندارنــد. صنعــت 

نفــت کمــک کنــد بــه تولیــد داده هایــی دربــاره ترکیــب مهارت هــا، مشــاغل و توانمندی هــای جامعــه محلــی. آیــا صنعــت 

نفــت بانــک اطاعاتــی دارد کــه نشــان دهــد محلی هــا، ایــن ده دوازده هــزار نفــر، ایــن ســی هــزار نفــر، چنــد نفرشــان 

ماهــر هســتند و چــه رده هــای شــغلی در آن جــا هســت؟

صنعــت نفــت کمــک کنــد بــه تولیــد داده هایــی دربــاره دارایی هــای محلــی و شــناخت این کــه مــردم چــه دارایی هایــی 

ــرار بگیــرد  ــد در خدمــت توســعه ق ــد. میــراث فرهنگــی شــان، میــراث طبیعی شــان و هــر آن چیــزی کــه می توان دارن

چیســت. خلیــج نایبنــد یــک دارایــی محلــی در منطقــه پــارس جنوبــی و خلیــج فــارس اســت. ایــن دارایــی کجــای نظــام 

برنامه ریــزی توســعه در مناطــق نفت خیــز و تمرکــز صنایــع اســتخراج و پاالیــش گاز اســت؟ چنــد دارایــی دیگــر مثــل 

ایــن وجــود دارد؟ صنعــت نفــت بــه تولیــد داده هایــی دیگــر دربــاره کیفیــت ذهنــی و عینــی جامعــه کمــک کنــد. مــا 

بانــک اطاعاتــی بــرای توســعه مناطــق نفتی مــان نداریــم کــه نشــان بدهــد ایــن مــردم کیفیــت زندگی شــان بــه لحــاظ 
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ــرای ســاختن  شــاخص های مختلــف چیســت و مــا بایــد کجــا را هــدف قــرار بدهیــم. الزم نیســت میلیاردهــا تومــان ب

مســجد و مدرســه و دادن ماشــین جمــع کــردن زبالــه خــرج کنیــم، فقــط چنــد صــد میلیــون تومــان خــرج کنیــم بــرای 

تولیــد داده هایــی کــه محقق هــا، ســازمان محلــی و گروه هــا و ســمن ها بتواننــد بــر مبنــای آن برنامه ریــزی توســعه انجــام 

ــا  ــوام و اقلیت ه ــوالن، اق ــودکان، معل ــان، ک ــد زن ــای خــاص مانن ــت گروه ه ــاره ســنجش وضعی ــی درب ــد و داده های بدهن

داشــته باشــیم. ایــن را خــرد توســعه می گویــم. خــرد توســعه بــر مبنــای داده قابــل برنامه ریــزی، حاصــل می شــود. مــا 

دربــاره توســعه اجتماعــی حــرف می زنیــم کــه داده اش را نداریــم. تولیــد داده دربــاره زیرســاخت های محلــی الزم اســت. 

مــن پانــزده ســال درگیــر بــودم، می گویــم مراجعــه کنیــد بــه ســازمان برنامــه اســتان هایی کــه در آنجــا توســعه نفتــی 

صــورت گرفتــه و دربــاره جامعــه محلــی بپرســیم کــه دقــت بانک هــای اطاعاتی شــان بــرای ارائــه داده هایــی کــه ظرفیــت 

برنامه ریــزی بدهنــد چقــدر اســت؛ بانــک اطاعاتــی کــه کلیــات نباشــد بلکــه داده هــای دقیــق تولیــد اجتماعــی فرهنگــی 

دربــاره نــوآوری، دربــاره ســطح توســعه اجتماعــی، دربــاره اقلیت هــای آســیب پذیر و صداهــای ناشــنیده، دربــاره وضعیــت 

آســیب های اجتماعــی و موضوعــات دیگــری کــه مــا بــرای برنامه ریــزی توســعه در ایــن مناطــق بــه آن هــا نیازمندیــم.

ــی مبــارزه  ــودم، مشــاهده کــردم کــه ســازمان متول ــروژه ای کــه در یکــی از مناطــق نفتــی درگیــر ب مــن در آخریــن پ

ــد داده  ــری کار می کن ــا بخــش کارگ ــه ب ــادی ک ــد و آن نه ــهر را نمی دان ــادان ش ــداد معت ــی تع ــا آســیب های اجتماع ب

غربالگــری اعتیــاد بیــن کارگــران را هــم نداشــت. مــا دربــاره جامعــه ای کــه حتــی نمی دانیــم تعــداد معتادهایــش چقــدر 

اســت، چــه برنامه ریــزی انجــام می دهیــم؟ مــا بــا کــدام آســیب و بــر مبنــای کــدام داده مقابلــه می کنیــم؟ بــه عنــوان 

ــن  ــی و هم چنی ــای محل ــی، نیازه ــای محل ــامت، توانمندی ه ــاره س ــی درب ــی داده های ــئولیت اجتماع ــی از مس بخش

ــی،  ــوان بخشــی از مســئولیت اجتماع ــه عن ــی ب ــن گام اول یعن ــم. ای ــد کنی ــت مشــاغل در محــل تولی ســنجش کیفی

بــرای صنعــت نفــت ارزان تــر و مفیدتــر اســت درحالیکــه اگــر میلیاردهــا تومــان بــه همــه نماینده هــای مجلــس مناطــق 

نفت خیــز و ذی نفوذهــای قدرتمنــد محلــی بدهیــد، چیــزی حــل نخواهــد شــد. امــا می توانیــد داده هایــی تولیــد کنیــد 

ــا یــک جــای دیگــر کــودکان بی ســواد و  کــه اگــر یــک ســمن )ســازمان مــردم نهــاد( خواســت در منطقــه عســلویه ی

بازمانــده از تحصیــل را توانمنــد کنــد بدانــد چنــد کــودک، کجــا هســتند و بــه چــه کمکــی نیــاز دارنــد. او خــودش می رود 

ــب  ــد کجــا خــرج کنــد. امــا شــما می آییــد در قال ــد می دان ــه او تزریــق کردی ــی هــم ب انجــام می دهــد و بعــد اگــر پول

ــا یــک جــای دیگــر کــه  ــه یــک اســتانداری ی ــداری، ب ــه یــک فرمان ســازوکارهای باج دهــی و دادن میلیاردهــا تومــان ب

ــد.  ــدام ســمن ها خــرج می کن ــرای ک ــوم نیســت در چــه مکانیســمی  ب معل

ــع  ــه صنای ــاره هم ــن درب ــت. ای ــز اس ــق نفت خی ــان مناط ــا بومی ــل ب ــرای تعام ــی ب ــدان مدل ــر فق ــت درگی ــت نف صنع

ــه محــل  ــی هســتیم کــه تعامــل بیــن بومیــان و انســان های غیربومــی  وارد شــده ب ــد مدل ــا فاق مــا صــدق می کنــد. م
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ــران  ــر ارشــد در ای ــد. یــک مدی ــد کن ــات کاری و سیاســی تولی ــران ارشــد ثب ــرای مدی ــی کــه ب ــد؛ مدل ــت کن را مدیری

نمی توانــد کل کارخانــه اش، پتروشــیمی اش یــا پاالیشــگاهش را در اختیــار بومی هــا قــرار بدهــد. چــون ابــزار قدرتــش را از 

دســت می دهــد. اولیــن جایــی کــه مدیــر بخواهــد حتــی یــک انبــار را جا به جــا کنــد بومی هــا دســت از کار می کشــند 

ــم  ــا ه ــت غیربومی ه ــان کل کار را دس ــد هم زم ــما نمی توانی ــت. ش ــاده  اس ــاق افت ــن اتف ــد. ای ــدش را می خوابانن و واح

بدهیــد و تــوازن قــدرت را برقــرار نکنیــد. صنعــت نفــت بــرای حــل شــدن معضاتــش در مناطــق بومــی  احتیــاج بــه ایجاد 

مدلــی دارد کــه روابــط بیــن بومی هــا و غیربومی هــا را تنظیــم کنــد و راهنمــای کار مدیــران ارشــد صنعــت نفــت باشــد. 

ایــن مــدل از دل همــان داده هایــی کــه گفتــم درمی آیــد، از دل داده هایــی دربــاره ایــن کــه چگونــه بــا اجتمــاع محلــی 

تعامــل کنیــم.

ــران در مجموعــه وزارت نفــت دنبــال کننــد. مــا  نکتــه آخــر، مــن تقاضــا می کنــم یــک همــکاری بین ســازمانی را مدی

در ایــن کشــور باالخــره بعــد از صــد ســال جریــان توســعه موفــق شــدیم بانــک اطاعاتــی درســت کنیــم. وزارت تعــاون، 

کار و رفــاه اجتماعــی پایگاهــی تحــت عنــوان »پایــگاه رفاهــی ایرانیــان« درســت کــرده اســت. پایــگاه رفاهــی ایرانیــان 

بانــک اطاعاتــی اســت کــه توضیــح می دهــد هــر ایرانــی ماشــین دارد، خانــه دارد، حســاب بانکــی دارد و خاصــه همــه 

مشــخصات رفاهــی هشــتاد میلیــون ایرانــی در ایــن بانــک اطاعات شناســایی شــده اســت. ایــن بانــک اطاعــات در وزارت 

رفــاه اســت. شــما می توانیــد از ایــن کمــک بگیریــد و در تعامــل بــا آن در مناطــق نفت خیــز کــه اغلــب جمعیــت کمــی 

 دارنــد، افــرادی را کــه بایــد توانمنــد شــوند، هدف گیــری کنیــد. کســانی کــه نیازمنــد حمایــت هســتند. امــروز در دنیــا 

ــه  ــرود، مســتقیم ب ــات وارد خــون می شــود ب ــا رب ــا داروی هوشــمند می ســازند کــه وقتــی آن دارو ی ــات می ســازند ی رب

فــان ســلول ســرطانی تزریــق شــود. یعنــی دیگــر دارو را نمی خورنــد بــه امیــد ایــن کــه بــرود حــاال خــودش در گــردش 

خــون بچرخــد یــک مولکولــش هــم بــه آن ســلول هدفمنــد برســد. تزریــق می کننــد. صنعــت نفــت بــه شــدت نیازمنــد 

تعامــل بــا سیســتم رفاهــی کشــور اســت بــرای ایــن کــه بتوانــد فقــر و آســیب دیدگی مزمنــی را کــه در مناطــق نفت خیــز 

پدیــد آمــده، ابتــدا از طریــق حمایــت اجتماعــی و بعــد از طریــق توانمندســازی بــه نقطــه ای برســاند کــه توســعه محلــی 

بــا سیســتم فنــاوری پیچیــده و پیشــرفته بتوانــد کنــار هــم قــرار بگیــرد.

60

 کــنـگره راهـبـردی نـفت و نیــرو



محمدرضا مهدی زاده 
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مسئولیت اجتماعی از نگاهی دیگر: مهندسی و مدیریت مسئوالنه 
محمدرضا مهدی زاده 

بحــث را بــا تصویــر ســد گتونــد شــروع می کنــم. ایــن ســد بــا دو چالــش تکنولوژیــک فــرار آب و شــوری روبــرو اســت. 

ــروز پیــدا کــرده  ــد ب ــی اســت کــه در ســد گتون ــن چالش های ــن یکــی از بزرگتری ــی، ای در پروســه  سدســازی های داخل

و در ســدهای دیگــر ماننــد ســد 15 خــرداد هــم وجــود داشــت. مــا هزینــه بســیار کانــی را بــرای طراحــی و مهندســی 

پرداخــت کرده ایــم ولــی نتیجــه ای کــه می خواســتیم نگرفتیــم درحالیکــه تبعــات اجتماعــی و مباحــث بســیار زیــادی 

برانگیختــه اســت. 

 

تصویــر صفحــه بعــد نیــز مربــوط بــه نفــت اســت. اگــر 20 - 25 ســال قبــل بــه جزیــره خــارک یــا الوان رفتــه باشــید، 

تعــدادی گــودال  نفتــی در آنجــا وجــود داشــت کــه توســط خارجی هــا طراحــی شــده بــود. ایــن گودال هــا بــا جمــع آوری 

ــی اش  ــاز نفت ــت و ف ــا می رف ــه دری ــی آن ب ــاز آب ــه ف ــرد ک ــاز می ک ــا را دو ف ــی از مخــازن و کشــتی ها،  آنه ــات نفت ضایع

ــن گودال هــا دیگــر نباشــد.  جمــع آوری می شــد. شــاید ای

همینطــور کــه ســایت محیــط زیســت هــم ایــن گونــه بــه مــا می گویــد. یعنــی تغییراتــی در طــول ایــن مــدت پدیــد 

آمــده و ایــن چالــش بــه گونــه ای دیگــر بایــد حــل شــود. حتــی مــا بــه ایــن ســمت رفتیــم کــه بــرای فاضــاب کمپ هــای 

..تپه نمكي، فرار آب و شوري و چالش
)1395مهر11كالنتري در گفتگو با رويترز: فاجعه ملي(ميلياردي گتوند  4000سد  

..تپه نمكي، فرار آب و شوري و چالش
)1395مهر11كالنتري در گفتگو با رويترز: فاجعه ملي(ميلياردي گتوند  4000سد  
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ــره  ــه فاضــاب و Water Treatment و غی ــد، واحــد تصفی ــی کــم و محدودن ــداد خیل ــه تع ــره ب ــه در جزی مســکونی ک

طراحــی کنیــم. این هــا هزینــه می بــرد. ایــن بــه نظــر مــن یــک نــوع تغییــر در نگــرش مهندســی ماســت. ایــن اهمیــت 

بخشــی ولــو انــدک و تغییــرات حاصلــه، ناشــی از فشــار موضوعــات اجتماعــی بــر روی مهندســی و صنایــع و مهــم شــدن 

مســئولیت اجتماعــی در نــزد جامعــه و نیــز نهادهــا اســت.

 
پيت يا گودال هاي نفتي

.پروژه پسابهاي بهداشتي منطقه الوان، پس از راه اندازي پروژه مشابه در مناطق   خارك، سيري و بهرگان، به بهره برداري رسيد 
1395خارك تصفيه منازل سازماني /1393الوان

از اینجــا می توانیــم بــه دو نــوع گفتمــان در خصــوص مســئولیت اجتماعــی، در حــوزه تکنولــوژی و مهندســی برســیم. 

شــاید کل موضــوع پیدایــش و برانگیختــن مســئولیت اجتماعــی، ناشــی از عنصــر اقتصــاد ســرمایه داری و ســود و تولیــدی 

بــود کــه بــرای آن محــوری بــود و بایــد بــه یــک نحــوی مبــاح می شــد تــا عارضه هایــی کــه در کنــار ایــن ســود پدیــد 

ــرود. ــن ب ــد از بی می آمدن

مثــا بیل گیتــس  آمــد ســازمان بشــر دوســتانه ای درســت  کــرد کــه کار خیریــه می کــرد ولــی در کنــار ایــن ســازمان، 

کســب ســود محــور اساســی بــود. آگاهــی ملــی ایــن گفتمــان رایــج را پشــتیبانی می کنــد کــه مــا اولویــت را بــه پیشــرفت 
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ــه اســت. مدیریــت تصمیــم می گیــرد کــه برخــی از عــوارض  ــده آن هــم مدیریــت آمران ملی مــان می دهیــم. پیــش برن

جانبــی ناشــی از اســتراتژی و فعالیــت و تولیــد  محــوری خــودش را بــه نحــوی حــل کنــد. مباحثــی در ایــن کنگــره مطــرح 

ــه جوامــع  ــه نحــوی ب ــه  انجــام دهــد و ب ــاج بدهــد، هزینه هایــی بکنــد، کارهــای خیری شــد کــه مثــا ممکــن اســت ب

محلــی کمــک کنــد. می تــوان گفــت در ایــن گفتمــان، مســئولیت از کل فرآینــد صنعتــی و کســب وکار منفصــل شــده و 

تــک ســاحتی اســت. بــه ظاهــر می گوییــم اجتماعــی اســت امــا بیشــتر مثــا مددکارانــه و خیرخواهانــه اســت. مهم تــر 

اینکــه بعــد از واقعــه بیشــتر تقویــت می شــود. یعنــی اگــر حادثــه ای رخ داد بــه فکــر می افتیــم چــه کار کنیــم، چــه کار 

نکنیــم. برنامــه تعریــف می کنیــم، پــروژه تعریــف می کنیــم. در نهایــت زمینــه ای و پیوســتاری اســت. 

هــر پــروژه یــک پیوســت فرهنگــی،  اجتماعــی و آسیب شناســی دارد. کمــا ایــن کــه ایــن گفتمــان خیلــی هــم خــوب 

اســت. گفتمان هــا از بیــن نمی رونــد بلکــه بــا هــم تداخــل دارنــد ولــی می توانیــم بگوییــم االن بــا یــک گفتمــان نوظهــور 

روبــرو هســتیم. بحــث ایــن اســت کــه جامعــه مطالباتــی دارد. بنابرایــن کســب وکار بایــد رویکــردش را بیــش از پیــش 

ــی زیســت محیطی  ــن آگاه ــش اســت و ای ــان در حــال افزای ــی زیســت محیطی در ســطح جه ــد. آگاه جامعه محــور کن

مثــل زمانــی کــه آگاهــی ملــی یــا Nation State بــود، بــه کل شــرکت ها فشــار وارد می کنــد. بعضــا دیگــر ایــن نــگاه، 

ــد باشــد.  ــگاه مدیریتــی نمی توان صرفــا ن

اجتمــاع اســت کــه فشــار وارد می کنــد، نــه ایــن کــه مدیریــت تصمیــم منفــرد و یکپارچــه و واحــدی بگیــرد. تصمیــم 

چنــد رشــته ای اســت و شــما نمی توانیــد تمــام مســائل را بــا علــم مهندســی و علــم مدیریــت حــل کنیــد. ناچــار هســتید 

از علــوم دیگــر مثــل جامعه شناســی، انسان شناســی و ... اســتفاده کنیــد تــا یــک مســأله را یکپارچــه و کامــل ببینیــد و 

مهم تــر از همــه پیشــگیرانه باشــد و عــاج واقعــه قبــل از وقــوع و بــه اصطــاح پیشــگیری قبــل از وقــوع و درمــان باشــد. 

بــه عبارتــی بیشــتر فرآینــدی و بنیــادی اســت. یعنــی نمی گوینــد منتظــر بمانیــد اتفاقــی بیفتــد و مــا برویــم مداخلــه 

اجتماعــی کنیــم.

پولــی خــرج کنیــم و ایــن هزینه هــا را از بیــن ببریــم. اگــر گفتمــان قبلــی ایــن بــود کــه یــک هزینــه جانبــی هــم خــرج 

اجتمــاع کنیــم، اینجــا می گوییــم چــه کاری کنیــم کــه از اســاس و در تمــام فرآینــد کار و همــه اجــزای درگیــر، از همــان 

اول و قبــل از ابــاغ دســتور، متعهدانــه و مســئوالنه عمــل کنیــم؟ چــون بنــای هــر کســب وکاری بــه خصــوص در دنیــای 

جدیــد تکنولــوژی اســت، فنــاوری هــم نقــش محــوری در ایــن مــورد پیــدا می کنــد. پــس اگــر بتوانیــم روی کلیــت امــور 

تمرکــز کنیــم، ایــن مســئولیت و پایــداری می توانــد بــرای هــر کســب وکاری عمــا محقــق  شــود. 
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بــا توجــه بــه محوریــت فنــاوری در دنیــای امــروز چگونــه بــار ایــن مســئولیت را روی دوش تکنولــوژی و تکنولوژیســت ها 

بگذاریــم؟ معمــوال دو گــروه طراحان/مهندســان و مدیران/کارگــزاران را تکنولوژیســت ها می داننــد. یعنــی اگــر کار این هــا 

ــای  ــون مبن ــیم چ ــته باش ــار داش ــم انتظ ــود. نمی توانی ــق می ش ــم محق ــر ه ــا آن ام ــد، قاعدت ــه باش ــت و متعهدان درس

دیســیپلین علمــی ایــن دو گــروه غیــر اجتماعــی و غیــر CSR بــوده ایــن گونــه فکــر کننــد. در اینجــا دو کار می توانیــم 

بکنیــم کــه یــک بعــدش فــردی اســت و یــک بعــدش نهــادی اســت.

بعــد فــردی اش پــرورش و اصــاح نگــرش فــردی هــر کــدام از مهندســان و طراحــان نســبت بــه مســئولیت اســت. بــه 

ــد. ایشــان  ــی النعیمــی« )برآمــده از صحــرا(  را بخوانی ــای »عل ــه می کنــم کتــاب خاطــرات آق ــال مــن توصی ــوان مث عن

مدیرعامــل آرامکــو و حــدود بیســت ســال هــم وزیــر نفــت عربســتان بــود. وزیــر نفــت مقتــدری هــم بــود. فــوق لیســانس 

زمین شناســی گرفتــه  اســت. ایشــان تعریــف می کنــد زمانــی کــه در اســتنفورد فــوق لیســانس زمین شناســی می گرفتــه، 

دو واحــد درس برایشــان گذاشــتند بــه نــام درک مفاهیــم هنــری یعنــی بایــد می رفتنــد نقاشــی می دیدنــد، نمایشــگاه و 

مــوزه می رفتنــد و بــر مبنــای آن درس را پــاس می کردنــد. بعدهــا ایشــان اولیــن مدیرعامــل ســعودی آرامکــو می شــود.

مدیرعامل هــای قبلــی آمریکایــی بودنــد. بعــد از ایــن کــه بــه عنــوان وزیــر نفــت عربســتان منصــوب می شــود، می بایســت 

جانشــینی بــرای خــودش معرفــی و منصــوب کنــد. ایشــان از میــان همــه مدیــران تخصصــِی اکتشــاف و تولیــد و بیزینــس 
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و حوزه هــای دیگــر، کســی بــه نــام »عبــداهلل جمعــه« را انتخــاب می کنــد کــه ادیــب، شــاعر و مــورخ اســت. می خواهــم 

بگویــم کــه تربیــت قبلــی و اهــل مطالعــه و بــه روز بــودن ایشــان در باالتریــن ســطح تصمیم گیــری اســت کــه ســکاندار 

ایــن شــرکت می شــود و بــا نگــرش و نگاهــی کــه ایــن گونــه شــکل گرفتــه، بعدهــا منشــا اثــر شــده و از دلــش اثــرات 

مســئوالنه همــراه بــا بــذل توجــه بیشــتر بــه جامعــه پدیــد می آیــد.

اهميت تكنولوژي و تكنولوژيست ها

طراحان/مهندسان

كارگزاران/مديران

امروزه بهبود  
مسئوليت اجتماعي  
درگرو عملكرد بهتر  
تكنولوژيست هاست

 اگــر بخواهیــم تکنولوژیســت های مــا اجتماعــی فکــر کننــد و تعهــد در نگــرش پایــداری و مســئولیت اجتماعــی در آن هــا 

تقویــت شــده و جوانــه بزنــد، یــک بخــش آن هــم نهــادی اســت. یعنــی مــا هــرکاری می کنیــم بــه هرحــال مهندســیم 

ــا،  ــا مگاپروژه ه ــم. ام ــر کنی ــری فک ــه دیگ ــه گون ــم ب ــم و نمی توانی ــا طراحی ــیم. م ــناس باش ــم جامعه ش و نمی توانی

پروژه هــای کان و اثرگذارمــان می توانــد بــه موضــوع گفتگــوی عمومــی  و همگانــی تبدیــل شــود و پیونــد بخــورد. ایــن 

چیــزی اســت کــه مثــا در آلمــان اتفــاق می افتــد.

ــک  ــروژه در ی ــد و مگاپ ــد می کنن ــه نق ــطح جامع ــا را در س ــدت مگاپروژه ه ــه ش ــر ب ــای دیگ ــا نهاده Green Peace ی

اجمــاع و گفتمــان فرهنگــی و اجتماعــی شــکل می گیــرد و پیــش مــی رود. آقــای »اولریــش بــک« آلمانــی هــم در تــز 

ــه  ــار و پیامدهــای طرح هــای مــا در جامعــه ب ــا »جامعــه بیــم زده اش« می گویــد بســیاری از آث »جامعــه در مخاطــره« ی

اصطــاح در مخاطــره، دیگــر ملــی نیســت. میــزان ریســک و مخاطراتشــان از ســطح ملــی گذشــته و بــه ســطح جهانــی 

و بین المللــی رســیده اســت و ابعــاد وســیع دارد بنابرایــن بایــد آنهــا را در ســطح بین المللــی و مهمتــر در گفت وگویــی 

عمومــی و پابلیــک بــه فکــر و نقــد بگذاریــم. می خواهــم بــه ایــن نتیجــه برســم کــه اگــر قــرار اســت بیشــترین تمرکــز را 
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روی تکنولوژیســت ها داشــته باشــیم، بایــد روی کار اساســی آن هــا هــم تمرکــز کنیــم. کار اساســی شــاید همــان مدیریــت 

و مهندســی پــروژه باشــد. چگونــه می توانیــم از دیــد مهندســی و مدیریــت پــروژه بــه یــک بیزینــس پایــدار و متعهدانــه 

برســیم؟ بــه نظــر می رســد اگــر بتوانیــم پایــداری را در تــک تــک اجــزای مدیریــت پــروژه لحــاظ کنیــم؛ یعنــی قبــل 

از انتخــاب یــک پــروژه و شناســایی و ارزیابــی تــا زمانــی کــه حتــی یــک پــروژه نهایی شــده امــا غلــط را از بیــن ببریــم، 

مســئولیت لحــاظ شــود. ایــن مراحــل هــم قبــل و هــم حیــن و هــم بعــد اســت و در مــورد تــک تــک این هــا CSR را بــه 

نحــو مناســب تزریــق و لحــاظ کنیــم. اگــر بتوانیــم این نــگاه متعهدانــه و رعایــت اســتانداردها را در تمــام مراحــل بگنجانیم 

بــه هــدف می رســیم. اگــر شناســایی مــا واقعــا شناســایی درســتی باشــد، قاعدتــا بعــد از پایــان ســاخت متوجــه نخواهیــم 

شــد کــه ایــن شناســایی غلــط بــوده یــا ایــن انتخــاب نادرســت بــوده  اســت. می توانیــم اکثــر فعالیت هــای خــود را بــا 

تعریــف مســئوالنه، بــا زمانبنــدی، بــا برنامه ریــزی مســئوالنه، بــا حفــظ تعهــد و پایــداری در تمــام مراحــل یــک پــروژه و 

در کنــش تــک تــک افــراد درگیــر در آن، انجــام بدهیــم و همــه را در تــک تــک ایــن مراحــل لحــاظ کنیــم. 

 
مديريت ومهندسي پروژه ومسئوليت اجتماعي

مراحل مرتبط با يك پروژه نفتي
پروژه وعوامل مديريت 

عوامل اثر پذير از    
پروژه

دوره اسقاط يا 
شناسايي و  انتخابتعريفاجرا و نصببهره بردارياحياء

ارزيابي

زمان

قبل از اجرا كيفيت

)مالي و غير مالي(منابع 

زمان

حين اجرا كيفيت

)مالي و غير مالي(منابع 

زمان

بعد از اجرا كيفيت

)مالي و غير مالي(منابع 

زمانــی صنعــت و کســب وکار مــا پایــدار و مســئوالنه خواهــد بــود کــه بــه ســه عنصــر کلیــدی توجــه کنیــم و این هــا را 

بــه صــورت کنشــی و پیشــرو )نــه واکنشــی( و فکورانــه بــه ســمت تعهــد و کار مســئوالنه ببریــم. اگــر نگــرش یــک انســان، 

ــش  ــان؛ در کن ــان، کارکن ــران، مهندس ــد مدی ــد مانن ــتم ها را اداره می کنن ــه سیس ــت ک ــانی اس ــان کس ــود از انس مقص
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ــه  ــن اســت ک ــل ای ــم رســید. مث ــده آل نخواهی ــی ای ــه مســئولیت اجتماع ــت ب ــچ وق ــه نباشــد، هی فردی شــان متعهدان

محیــط زیســت را در ســطح زندگــی فردی مــان آلــوده کنیــم و در ســاحت جمعــی مدیــر بخــش محیــط زیســت باشــیم. 

بنابرایــن در ســازمان هــم متعهدانــه عمــل نخواهیــم کــرد. در تصمیم گیــری هــم عمــل نخواهیــم کــرد. دومیــن عنصــر 

کلیــدی تکنولــوژی اســت. تکنولــوژی متأثــر از منافــع و جهــل اســت. چــون اکثــر تکنولوژی هــا بــر اســاس نفعــی کــه 

ایجــاد می کننــد و نیــز فقــدان تکنولــوژی رشــد و توســعه پیــدا کرده انــد. تکنولوژی هــا پیامدهــای ناخواســته دارنــد و مــا 

هیــچ وقــت از شــر پیامدهــای ناخواســته و اثــرات جانبــی آنهــا رهــا نخواهیــم شــد. ایــن نشــان می دهــد کــه همیشــه اثــر 

اجتماعــی فعــال و برقــرار خواهــد بــود. برخــی اثــرات جانبــی ممکــن اســت ده ســال بعــد بــروز کنــد مثــل گودال هایــی 

کــه خدمتتــان گفتــم. مهنــدس مربوطــه شــاید در ایــن فکــر نبــوده کــه بعدهــا بحــران آلودگــی ایجــاد می شــود. کارش 

را هــم درســت می دانســته  اســت. آن واحــد را هــم اصــا بــرای تصفیــه فاضــاب طراحــی نکــرده بــوده  اســت امــا ایــن 

پیامدهــای جانبــی اســت کــه ناشــی از جهــل یــا فقــدان تکنولــوژی و کل دانــش بشــری اســت. بنابرایــن مســئولیت در دل 

تکنولــوژی هــم هســت. ســومین عنصــر کلیــدی »فرآیندهــا« اســت. ریشــه بســیاری از مشــکاتی کــه موضــوع چالــش و 

مســئولیت اجتماعــی اســت، فرآیندهــای غلــط اســت. مــا پاســپورت و چیزهــای دیگــر را قبــا یک مــاه و بیســت روز صادر 

ــاه کنیــم، می توانیــم  ــه کمــک IT دو روزه صــادر کنیــم. پــس می توانیــم فرآیندهــا را کوت می کردیــم ولــی توانســتیم ب

ــاغ کنیــم. اصــا در دل رویه هــای غلــط محبــوس نشــویم.  رویه هــا را عــوض کنیــم، سیاســت های جدیــد را اب

 
پايدار/صنعت  وكسب وكار مسئوالنه   

انسان
مديران،مهندسان  

كاركنان

فرايندها
رويه ها، مقررات  

وسياست ها

لوژيتكنو
منافع 

،جهل،پيامدهاي 
ناخواسته، اثرات 

جانبي

پايدار/صنعت  وكسب وكار مسئوالنه   
انسان

مديران،مهندسان  
كاركنان

فرايندها
رويه ها، مقررات  

وسياست ها

لوژيتكنو
منافع 

،جهل،پيامدهاي 
ناخواسته، اثرات 

جانبي
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ــه  ــه دیگــری اســت. یعنــی اگــر تــک تــک من هــا التفــات ب ــه طــور خاصــه مســئولیت اجتماعــی عزیمــت از مــن ب ب

ــک می شــوند. ــی نزدی ــه مســئولیت اجتماع دیگــری داشــته باشــند، ب

اگــر نهادهــا و ســازمان ها بتواننــد التفــات عملــی و فکورانــه بــه دیگــران، جامعــه و اجتمــاع داشــته باشــند، مســئولیت 

ــد. هــر صنعــت و نظامــی  هــم اگــر بتوانــد نظــام گزارش گیــری قــوی کــه االن اشــاره  اجتماعــی را هــم محقــق کرده ان

شــد، سیاســت گذاری مناســب و خردمندانــه کــه در ایــن کنگــره هــم بــر آن تأکیــد کردنــد و برنامه ریــزی حــول و حــوش 

ایــن ســه عنصــر کلیــدی »تکنولــوژی، انســان ها و فرایندهــا« یــا مدیریــت پروژه هــا داشــته باشــد، مســئولیت اجتماعــی 

موفقیت آمیــز و نزدیــک بــه ایــده آل را خواهــد داشــت.

 

مــن ســخنانم را بــا ســه تصویــر خاتمــه می دهــم. تصویــر صفحــه بعــد اشــاره بــه جمشــید اســت. اگــر در اســطوره های 

مــا بــه جمشیدشــاه کــه هــم در شــاهنامه هــم در اوســتا اســت نــگاه کنیــد، جمشــید بزرگتریــن تکنولوژیســت باســتانی 

و افســانه ای ترین تکنولوژیســت مهندســان مــا بــوده  اســت. آتــش را کشــف می کنــد، آهــن را نــرم می کنــد، صنعــت بــه 

وجــود مــی آورد و مهم تــر از همــه تکنولــوژی هوافضــا دارد. در ایــن تصویــر می بینیــد دیوهایــی اســتخدام می کنــد کــه 

بــه پــرواز در می آینــد و شــهری درســت می کنــد بــه نــام ورجمکــرد کــه مشــهور اســت. ایــن ورجمکــرد یــک چیــزی 

شــبیه کشــتی وطوفــان نــوح اســت کــه آخریــن تکنولــوژی معمــاری در آن لحــاظ شــده  اســت. امــا آخــر و عاقبت ایشــان 

ــا همیــن توانایــی بــه اصطــاح امــروز تکنولوژیــک، فــره  ایــن اســت کــه بــه علــت غــرور و تبختــر و دعــوی خدایــی ب

ــم شــدن  ــر ســمت چــپ دو نی ــود. تصوی ــرگ می ش ــه م ــوم ب ــد و محک ــقوط می کن ــد. س ــش را از دســت می ده ایزدی

نظام گزارش گيري،سياستگذاري و برنامه ريزي

من

ما 

ديگري

ديگران
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جمشیدشــاه بــا اره ضحــاک اســت. اره هــزار دندانــه تکنولــوژی اســت. چــون بــه ایــن معمــار بــزرگ احســاس خدایــی 

ــار  ــی دچ ــه خودخواه ــد و ب ــت می ده ــری را از دس ــه دیگ ــات ب ــوژی التف ــت تکنول ــر مهاب ــه خاط ــد، ب ــت می ده دس

می شــود. تاریــخ این هــا را نشــان داده اســت یعنــی تکنولوژیســت ها اگــر التفــات اجتماعــی بــه دیگــری نداشــته باشــند، 

در نهایــت ممکــن اســت همیــن سرگذشــت اســطوره ای و ازلــی را بارهــا و بارهــا تکــرار کــرده و خــود و جامعه شــان را بــه 

ســقوط و تباهــی و آســیب و عارضــه افکننــد. 

جام جهان نما،ورجمكرد وپايان ضَحاكي:جمشيد جام جهان نما،ورجمكرد وپايان ضَحاكي:جمشيد   جام جهان نما،ورجمكرد وپايان ضَحاكي:جمشيد جام جهان نما،ورجمكرد وپايان ضَحاكي:جمشيد 
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محمد حسین پاپلی یزدی 
رییس هیات مدیره شرکت مهندسین مشاور آمایش و توسعه شرق 

مشخصات فردی:

محمدحسین پاپلی یزدی، متولد 1327

سوابق تحصیلی:

کارشناسی ارشد جغرافیا و کارتوگرافی، دانشگاه سوربن 1 پانتئون، 1357

دکتری دولتی علوم انسانی، دانشگاه سوربن 4، 1361

سوابق شغلی و اجرایی:

1395 تاکنون: رییس انجمن ژئوپلتیک ایران 

1380 تاکنون: رییس هیات مدیره شرکت مهندسین مشاور آمایش و توسعه شرق 

1981 تاکنون: عضو مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه

1362-1365: مدیرگروه جغرافیای دانشگاه فردوسی مشهد

1380 تاکنون: رییس پژوهشکده امیرکبیر

مدیرعامل موسسه فرهنگی کاوشگران میراث شرق با مجوز وزارت ارشاد

مدیرعامل شرکت مشاور DIMAB در آلمان

:CSR تالیف و ترجمه ها در حوزه نفت و

تالیف 26 عنوان کتاب و انتشار 79 عنوان مقاله 
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مسئولیت اجتماعی صنعت نفت در توانمندسازی جوامع محلی و 
نقش اقتصاد محلی در زنجیره تامین و تدارکات شرکت نفت 

محمد حسین پاپلی یزدی

چــون می دانســتم قبــل از مــن قــرار اســت مســائل تئــوری گفتــه شــود، یــک مقــدار مســائل مصداقــی را می گویــم و 

ســپس ســعی می کنــم بــه اســتناد ایــن مســائل مصداقــی مســائل تئــوری را پیــاده کنیــم. 

حــدود صــد ســال اســت در خوزســتان نفــت برمی داریــم. مــن در اردیبهشــت 1395 بــا رئیــس و معاونــان  ســازمان برنامــه 

خوزســتان مصاحبــه حضــوری داشــتم. ایشــان می گوینــد بیــن 60 تــا 65 درصــد گــردش مالــی در خوزســتان مربــوط 

بــه نفــت اســت ولــی ســهم اشــتغال نفــت در خوزســتان 7 درصــد اســت. چــرا؟ بعــد از صــد ســال ســهم اقتصــاد بخــش 

خصوصــی خوزســتان از تهــران کــه هیــچ؛ از اصفهــان و حتــی از گــرگان ضعیف تــر اســت. بــرای ایــن کــه نتوانســته ایم 

صنعــت نفــت را بــا بخــش خصوصــی و بخــش مردمــی و بخــش تعاونــی پیونــد بزنیــم. 

 

حــدود صــد ســال در مســجد ســلیمان نفــت برداشــتیم ولــی االن کــه دیگــر نفــت نیســت، ایــن شــهر بــا تعریــف یــک 

ســاعت کار در هفتــه، حــدود 43 درصــد بیــکار دارد. یعنــی در ظــرف صــد ســال نتوانســته ایم کــه اقتصــاد نفــت را بــه 

اقتصــاد محلــی پیونــد بزنیــم. 

.  سال است در خوزستان نفت بهره برداري مي شود 100حدود 

:  سازمان برنامه خوزستان 

.  سهم مالي خوزستان مربوط به نفت است% 65تا  60بين 

.  است% 7ولي سهم اشتغال نفت در خوزستان حدود 

چرا ؟؟؟
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ــاد  ــکاری زی ــده بی ــام ش ــت تم ــد نف ــد از آن فرمودی ــته، بع ــتغال نداش ــت اش ــد نف ــان: گفتی طالبی

ــته؟  ــا نداش ــته ی ــش داش ــتغال نق ــت در اش ــه نف ــت ک ــن اس ــوال ای ــت. س شده اس

پاپلــی یــزدی: خــوب شــد کــه بحث تــان را مطــرح کردیــد. نفــت مســلما در اشــتغال نقــش داشــته اســت. در ایــن کــه 

نفــت در اشــتغال نقــش داشــته شــکی نیســت ولــی بحــث ســر ایــن اســت کــه آیــا اقتصــاد نفــت پیونــد بــا اجتمــاع محلی 

داشــته اســت؟ اجتمــاع محلــی توانســته اســت بــا همــکاری و مشــارکت بــا بخــش نفــت روی پایــش بایســتد؟ آیــا نفت آن 

چنــان مشــاغلی را در خوزســتان یــا مســجد ســلیمان ایجــاد کــرده اســت کــه هــم بخــش خصوصــی توانمنــد شــده باشــد 

و هــم نفــت نیــاز بــه وارد کــردن نیازهــای خــود )مثــا قطعــات( از اســتان های دیگــر یــا از خــارج نداشــته باشــد؟ پیونــد 

اقتصــاد خوزســتان و بخــش خصوصــی آن بــا نفــت ضعیــف اســت. مثــا آیــا نفــت از بخــش کشــاورزی خوزســتان چــه 

مقــدار خریــد دارد؟ در کل کشــور هــم صــد ســال اســت کــه نفــت برمی داریــم. نفــت در اقتصــاد نقــش اساســی دارد، ولــی 

اگــر فــردا نفــت نبــود اقتصــاد کشــور بی نفــت می چرخــد؟ حــاال مــا اقتصــاد کشــور را کوچــک کردیــم در حــد مســجد 

ســلیمان. بحــث ســر ایــن اســت کــه اول انقــاب گفتیــم ســهم نفــت را می خواهیــم از 80 درصــد مثــا بــه 20 درصــد 

برســانیم. ایــن امــر در برنامــه اول دیــده شــده بــود. برنامــه اول کــه چــون جنــگ شــد انجــام نشــد. االن شــما بفرماییــد 

ســهم نفــت چنــد درصــد اســت؟ بحــث ســر ایــن اســت کــه هــدف شــرکت نفــت در مســئولیت های اجتماعــی چیســت؟ 

ــف ســایر  ــد وظای ــا وزارت نفــت بای ــا ایجــاد اشــتغال. آی ــی و رفاهــی اســت ی ــور زیربنای ــرای ام ــا کمــک باعــوض ب آی

نفت استخراج  )1908از ( سال  100از ميدان نفتي مسجد سليمان بيش از   

.  شده است

تاسيسات مدرن بسياري براي اولين بار در اين شهر درست شده است به  

.  نام گرفته است» شهر اولين ها«همين خاطر اين شهر، 

ساعت كار در هفته  1سال برداشت نفت اين شهر با تعريف  100بعد از 

.  بيكار دارد% 43حدود 

چرا؟؟؟
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ــاد  ــت ایج ــد در جه ــت بای ــرکت نف ــای ش ــا کمک ه ــد. آی ــودش را بکن ــد کار خ ــا بای ــود ی ــده دار ش ــا را عه وزارتخانه ه

اشــتغال مولــد باشــد. اشــتغالی کــه صنعــت نفــت را بــا اجتمــاع محلــی و بــا اجتمــاع کل کشــور و بــا اقتصــاد خــرد کل 

کشــور پیونــد بدهــد چگونــه بایــد باشــد؟ اقتصــاد کان یــک بحــث اســت و اقتصــاد خــرد یــک بحــث دیگــر. بــرای اتصال 

اقتصــاد نفــت بــه بخــش خصوصــی بایــد ســاختارهای اجتماعــی داشــت. مثــا هــر ســال حــدود دو میلیــون و دویســت 

هــزار نفــر از زائریــن عتبــات عالیــات و راهیــان نــور از شهرســتان های سوســنگرد و هویــزه گــذر می کننــد، پیمانکارهــا 

حتــی یــک بطــری آب هــم از آنجــا نمی خرنــد. بــا پیمانــکار صحبــت کــردم، متوجــه شــدم حــق بــه جانــب پیمانــکار 

اســت. پیمانــکار می گویــد مــن وقتــی از تهــران کاروان را حرکــت می دهــم )فــرض بگیریــد دو هــزار نفــر همــراه دارم( 

نمی توانــم بــروم در سوســنگرد و هویــزه، از هــر مغــازه ای پنــج بطــری آب بخــرم، یــا از هــر ســاندویچی ده تــا ســاندویچ 

بخــرم، ... شــما کــه مشــاور اجتماعــی هســتید برویــد در سوســنگرد و هویــزه یــک تعاونــی یــا شــرکت درســت کنیــد، 

یــک شــرکتی کــه مــن تلفــن کنــم بگویــم فــردا می آیــم بیســت هــزار بطــری آب و پنجــاه هــزار پــرس غــذا می خواهــم. 

پیمانــکار می گویــد در منطقــه همچــون شــرکتی نیســت مــن نمی توانــم از آن خریــد کنــم. تــا همچــون شــرکتی نباشــد 

اقتصــاد عاشــورایی بــا اقتصــاد خوزســتان و ایــام پیونــد نمی خــورد. ایــن یــک مثــال اســت. شــرکت نفــت می خواهــد 

روزانــه پنــج هــزار پــرس غــذا بــه پرســنل شــرکت ارونــدان بدهــد. در کل منطقــه شــرکتی کــه ایــن غــذا را آمــاده کنــد 

ــن  ــد ای ــواز می آی ــر از اه ــا حداکث ــد نیســت. شــرکتی از خــارج اســتان ی ــدان را بچرخان ــا رســتوران های شــرکت ارون ی

ــم. ســاختارهایی کــه مــردم  ــرای مــردم ســاختار اجتماعــی و شــرکت های مــدرن درســت نکرده ای کار را می کنــد. مــا ب

را توانمنــد کننــد. جامعــه محلــی مــا توانمنــد نیســت. در جامعــه محلــی مــا یــک ســازمان اجتماعــی قــوی کــه تشــکلی 

باشــد، شــرکتی باشــد یــا تعاونــی باشــد وجــود نــدارد کــه بتواند حتــی پاســخ آب معدنی مــورد نیــاز راهیــان نــور را بدهد. 

یــا پاســخ گوشــت مــورد نیــاز شــرکت ارونــدان را بدهــد. االن بحــث مــا همیــن اســت کــه اگــر می خواهیــم بیــن شــرکت 

نفــت و مــردم پیونــد اجتماعــی بدهیــم بایــد چــکار کنیــم؟ در همیــن سوســنگرد و هویــزه مــا شــهرک صنعتــی داریــم، 

بعضــی از کارخانه هایــش هــم قبــا فعــال بــوده اســت، االن از همــه آنهــا فقــط یــک کارخانــه فعــال اســت. همــان کــه 

لولــه بــرای شــرکت آب درســت می کنــد. حتــی بعضــی از ســوله های شــهرک صنعتــی سوســنگرد االن طویلــه اســت. در 

آن گاو و گوســفند نگــه می دارنــد، چــرا؟ بــرای ایــن کــه نتوانســته ایم صنعــت نفــت را بــا صنعــت کوچــک محلــی پیونــد 

ــد. اگــر می-خواهیــم شــهرک صنعتــی  ــرای خــودش نتوانســته کار کن ــن هــم ب ــد، ای ــرای خــود کار می کن ــم. او ب بزنی

سوســنگرد و امثالهــم توانمنــد شــود بایــد هــم ســاختارهای اجتماعــی- اقتصــادی ایجــاد کنیــم و هــم شــرکت نفــت در 

ــن کار از نظــر  ــه ای ــد. البت ــن شــرکت ها ســفارش ده ــه ای ــاز خــود را ب ــورد نی ــات یدکــی م ــن کار وارد شــود و قطع ای

اجتماعــی، اقتصــادی و فنــی زمان بــر اســت. ولــی صــد ســال وقــت بــوده اســت. هــر وقــت شــروع کنیــم دیــر نیســت. 
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پرس  5000شركت اروندان در غرب كارون روزانه حد اقل •

.  غذا الزم دارد 

محلي ها نمي توانند اين ميزان غذا را براي شركت اروندان •

.تامين كنند

چرا ؟؟

شهرك هاي صنعتي سوسنگرد و مرعي و هويزه داراي امكانات  •

.مناسب و الزم يك شهرك صنعتي هستند 

فعال  واحد  1فقطدر هركدام از اين شهرك ها  1396در سال •

. استبوده 

؟؟چرا

ــار جلســه هیئــت دولــت تشــکیل می شــود، آقــای رئیــس جمهــور و وزرا می گوینــد  مــا هنــوز کــه هنــوز اســت هــر ب

ــا تزریــق پــول توســعه اتفــاق می افتــد. پــول  مــا اینقــدر پــول تصویــب کردیــم. 70 -80 ســال اســت فکــر می کننــد ب

ــی از  ــول یک ــت؟ پ ــاده اس ــاق افت ــد اتف ــا می خواهن ــه برنامه ه ــور ک ــعه آنط ــا توس ــد. آی ــاق بیفت ــعه اتف ــم توس می دهی

عوامــل و یکــی از پارامترهــای توســعه اســت. از 1750 تــا جنــگ دوم جهانــی بحــث رشــد مطــرح بوده اســت. هنــوز هــم 

در تعریــف ســازمان برنامــه رشــد و توســعه را کنــار هــم گذاشــته اند. رشــد زمانــی بــوده کــه حلقــه زنجیــر را می دیدنــد 

ولــی پیوســتگی و اتصــال حلقه هــا کــه منجــر بــه ســاخت زنجیــر شــود را نمی دیدنــد. بعــد رســیدند بــه توســعه. توســعه 

ــدار و توســعه  ــه توســعه پای ــل ب ــا زنجیــره تولیــد درســت شــود. بعــد توســعه تبدی یعنــی اتصــال حلقه هــای زنجیــر ت
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مشــارکتی شــد. همــه جــا حــرف از مشــارکت اســت. در برنامــه ســوم هفــت بــار صحبــت از مشــارکت شــده اســت. در 

برنامــه چهــارم 27 قانــون بــرای مشــارکت داریــم. برنامــه 5 و 6 ماشــاءاهلل همــه اش مشــارکتی اســت ولــی اگــر از دیــد 

وزارت نیــرو بفرماییــد مشــارکت یعنــی چــه؟ بافاصلــه می گوینــد یعنــی ســهم مالــی دولــت. فــرض بگیریــد در پــروژه 

شــبکه آبرســانی مثــا ســهم دولــت 85 درصــد، ســهم مــردم 15 درصــد اســت. فقــط صحبــت مالــی آن اســت. در صورتی 

کــه توســعه مشــارکتی یــک مفاهیمــی  دارد کــه در اســتانداردهایی کــه بحــث شــده مشــخص اســت.

 

چرا هنوز عده اي از اعضاي دولت و مديران و برنامه ريزان •

.فكر مي كنند با تزريق پول توسعه اتفاق مي افتد 

چرا هنوز درصد مهمي از مديران فكر مي كنند توسعه بدون  •

مشاركت مردمي شدني است ؟

 شــرکت نفــت هــزاران میلیــارد تومــان در طــول ایــن صــد ســال در کل کشــور و در اســتان های نفت خیــز پــول خــرج 

ــن کــه  ــرای ای ــردم دارد بیشــتر می شــود، چــرا؟ ب ــات م ــم مطالب ــی دائ ــن هیــچ شــکی نیســت. ول کــرده اســت، در ای

سیاســت شــرکت نفــت کمــک بــه امــور رفاهــی و باج دهــی اســت. یعنــی هــم بــه نماینــدگان بــاج داده اســت. کمک هــا 

در جهــت رفــاه بــوده اســت نــه در جهــت ایجــاد زنجیــره اشــتغال. زنجیــره کمک هــا زنجیــره رفاهــی بوده اســت. یعنــی 

سیاســت وزارت نفــت مــا، سیاســت دولــت مــا، سیاســت حتــی توســعه روســتایی مــا، مبتنــی بــر ایجــاد رفــاه و نــه ایجــاد 

شــغل و اشــتغال بــوده  و هســت. نمی گوئیــم اشــتغال ایجــاد نشــده اســت. ولــی نســبتی کــه انتظــار داشــته ایم و پــول 

خــرج کرده ایــم ایجــاد اشــتغال عملیاتــی نشــده اســت. سیاســت ایجــاد ســاختارهای اجتماعــی و اقتصــادی نویــن بــرای 

جامعــه در اولویــت نبــوده اســت. 
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شركت نفت تا به حال هزاران ميليارد تومان در طرح هاي توسعه اي و •

رفاهي و خدماتي خوزستان مستقيم و غير مستقيم سرمايه گذاري كرده 

. است 

.يابدهر روز مطالبات مردمي افزايش مي ولي •

چرا؟؟  

:دليل عمده اينكه •

عمدتا كمك ها بر مبناي سياست هاي رفاهي بوده نه 

توانمندسازي                                                                          

و توان افزايي                                                                              

و ايجاد اشتغال پايدار                                                                                   

 ایــن سیاســت بایــد عــوض شــود. یعنــی سیاســت رفاهــی بایــد بــر مبنــای سیاســت اشــتغال و شــغل باشــد. از شــغل بــه 

رفــاه برســیم نــه ایــن کــه مــدام بــرای رفــاه پــول تزریــق کنیــم. فــان نماینــده می آیــد چنــد میلیــارد پــول می گیــرد، 

آقــای نماینــده پول هــا را خــرج می کنــد، خــرج درســت هــم ممکــن اســت بکنــد، ولــی ایجــاد شــغل نمی کنــد. چمــن 

ــد. ــه آنجــا می برن ــد ب مصنوعــی از تهــران می خرن

حتــی نصــب چمــن هــم توســط محلی هــا انجــام نمی شــود. بنابرایــن مســئولیت اجتماعــی شــرکت نفــت را بایــد متمرکــز 

ــت ایجــاد  ــی جه ــزرگ و کوچــک مردم ــا ایجــاد شــرکت های ب ــردم و بخــش خصوصــی. ب ــرد روی توانمندســازی م ک

ــن  ــت از ای ــرای حمای ــت ب ــرکت نف ــدا ش ــد. در ابت ــک ش ــدف نزدی ــن ه ــه ای ــوان ب ــی می ت ــدی و خدمات ــتغال تولی اش

ــی و  ــای مل ــه بازاره ــد ب ــند و بتوانن ــی باش ــرکت ها رقابت ــن ش ــد ای ــدت بای ــی م ــد. در طوالن ــد می کن ــرکت ها خری ش
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بین المللــی راه یابنــد. ولــی بــرای شــروع احتیــاج بــه حمایــت دارنــد. حمایــت شــرکت نفــت هــم بایــد از طریــق خریــد 

محصــوالت، آن هــم محصــوالت قابــل رقابــت باشــد. باج دهــی، رانــت، دلســوزی، کمــک باعــوض نبایــد باشــد. مســئولیت 

ــذاری  ــی واگ ــور اداری یعن ــی در ام ــئولیت اجتماع ــی. مس ــاج ده ــروری و ب ــه گداپ ــازی ن ــی توانمندس ــی یعن اجتماع

ــردن.  ــازی و ول ک ــه رهاس ــی و ن ــای غیرحاکمیت تصدی گری ه

ــه و  ــفالت کوچ ــن آس ــل همی ــد؛ الاق ــان در مناقصــه شــرکت کنن ــا خودش ــد محلی ه ــازه نمی ده ــون مناقصــات اج قان

خیابــان و کارهــای کوچــک خودشــان را خودشــان انجــام دهنــد. قانــون مناقصــات قراردادهــای نیمــه بــزرگ و بــزرگ 

ــی عمــا 23 درصــد  ــردازد. ول ــه تهــران. تهــران یعنــی جایــی کــه 55 درصــد مالیــات کشــور را می پ ــد ب را برمی گردان

ــت  ــران ثب ــی در ته ــد ول ــتان ها کار می کنن ــتان ها و اس ــه در شهرس ــتند ک ــرکت هایی هس ــه اش ش ــات را دارد، بقی مالی

شــده اند. یکــی از دالیــل فقــر مملکــت همیــن قانون هــای مالیاتــی و قانــون مناقصــات اســت. مــا چــه می کنیــم؟ پــول 

ــاد  ــم اقتص ــه بتوانی ــن ک ــال ای ــی دنب ــم، ول ــق می کنی ــول تزری ــم، پ ــتاها می دهی ــتان ها و روس ــتان ها و شهرس ــه اس ب

ــه پنــج هــزار غــذا می خواهــد ولــی  ــدان روزان ــه اقتصــاد کان وصــل کنیــم نیســتیم. شــرکت ارون اجتمــاع محلــی را ب

ــوز نتوانســته ایم در ظــرف صــد ســال  ــا هن ــد. یعنــی م ــن غــذا را تأمیــن کنن ــد کــه ای ــن را ندارن ــی ای محلی هــا توانای

برداشــت نفــت و چهــل ســال اخیــر کــه بحــث توســعه می کنیــم در هویــزه و سوســنگرد شــرکتی درســت کنیــم کــه 

غــذای شــرکت نفــت مســتقر در محــل را تامیــن کنــد و از ایــن راه ســود ببــرد. شــرکت نفــت در تکمیــل زیرســاخت های 

روســتاها و شــهرهای خوزســتان مســاعدت مالــی کــرده امــا در ایجــاد اشــتغال مولــد مردمــی موفقیت کمی داشــته اســت.

بیاییــم اقتصــاد محلــی را از پایین تریــن رده و نیازهــا وارد زنجیــره تأمیــن و تــدارکات شــرکت نفــت بکنیــم. می گوینــد 

ــا ایجــاد صنایــع میان دســتی توســط بخــش خصوصــی، آقــای  صنایــع باالدســتی بحــث حاکمیتــی اســت. در رابطــه ب

وزیــر قــول دادنــد، آقــای معــاون وزیــر هــم قــول دادنــد، قوانینــش هــم هســت، انشــاءاهلل اقتصــاد بخــش خصوصــی در 

صنعــت نفــت فعــال بشــود. بایــد از خدمــات پاییــن دســتی یعنــی پایین تریــن نیازهــای شــرکت نفــت حتــی تولیــد غــذا 

شــروع کــرد. در خوزســتان مــردم گوشــت و شــیر تولیــد می کننــد، نــان هــم تولیــد می کننــد ولــی آن انســجام و ســاختار 

اجتماعــی یــا یــک شــرکت محلــی توانمنــد وجــود نــدارد کــه بتوانــد نیازهــای شــرکت نفــت را بطــور کامــل یــا بخشــی از 

آن را برطــرف کنــد. آن وقــت بــرای مــردم اشــتغال ایجــاد نمی شــود. دائــم فشــار می آورنــد کــه مــا را اســتخدام کنیــد. 

ــه نفــت  در ســال 1395 دو شهرســتان سوســنگرد و هویــزه 140 نفــر فــارغ التحصیــل رشــته های مهندســی مرتبــط ب

داشــتیم. مشــاور اجتماعــی شــرکت نفــت تــاش کــرد کــه ایــن افــراد آمــوزش ببیننــد، الاقــل 50 درصدشــان بیاینــد یک 

شــرکت تعاونــی یــا شــرکتی درســت کننــد تــا نیازهــای شــرکت نفــت را تأمیــن کننــد. ولــی ایــن آمادگــی روحــی در بین 

جوانــان نبــود. بــرای ایــن کــه اســتخدام در شــرکت نفــت خــودش یــک امتیــاز اســت، یــک برند اســت و یــک رانت اســت. 
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ــری. آبدارچــی  ــک کارگاه کوچــک ریخته گ ــا صاحــب ی ــد ت ــر زن می دهن ــه بهت ــت در منطق ــه آبدارچــی شــرکت نف ب

شــرکت نفــت می توانــد ســفارش فــان آدم را بکنــد. ســفارش او بیشــتر موثــر اســت تــا ســفارش یــک کارمنــد غیرنفتــی. 

در بعضــی از روســتاها آبدارچــی شــرکت نفــت توانــش و اقتــدارش از دهیــار بیشــتر اســت. ایــن روحیــه ای اســت کــه در 

طــی صــد ســال ایجــاد شده اســت. 

ــد توســط  ــه سیاســت ایجــاد اشــتغال مول ــل ب ــد تبدی ــن اســت کــه سیاســت رفاهــی شــرکت نفــت بای جمع بنــدی ای

ــد کــه سیاست هایشــان چیســت.  ــه پنــج،  شــش کشــور اشــاره کردن ــان ب ــر طالبی ــای دکت بخــش خصوصــی شــود. آق

ــتغال  ــه سیاســت اش ــل ب ــد تبدی ــن سیاســت بای ــی بوده اســت. ای ــی و رفاه ــت سیاســت باج ده ــا در حقیق سیاســت م

کار تولیــدی در بخــش خصوصــی بشــود. آن هــم اشــتغالی کــه بــه صــورت زنجیــره وصــل باشــد. زنجیــره ای کــه وصــل 

ــدارکات شــرکت نفــت باشــد. االن فشــارهای مختلــف روی شــرکت نفــت اســت. زنجیــره تأمیــن و ت

ــه  ــد. همــه از ســازمان های دولتــی، شــهرداری و نماینــده مجلــس ب ــه شــرکت نفــت فشــار وارد می کنن از همــه جــا ب

وزارت و شــرکت نفــت می گوینــد پــول بــده. شــرکت نفــت هــم تــا حــاال خــرج کــرده و پــول داده اســت. ایــن پــول را 

بایــد داد ولــی تبدیــل بــه شــغل تولیــدی مــورد نیــاز شــرکت نفــت شــود. تاکیــد می شــود شــغلی کــه منجــر بــه تولیــد 

بشــود نــه مشــاغل خدماتــی کــه توســط شــرکت خصوصــی نیازهــای شــرکت نفــت را تامیــن کنــد.

بایــد از هــر گونــه کمــک باعــوض توســط شــرکت نفــت اجتنــاب کرد.کمک هــای عمرانــی غیرمرتبــط بــا شــرکت نفــت 

ــد همیشــه درصــدی از کمک هــای  ــی باشــد. شــرکت نفــت بای ــه محل ــا توانمندســازی اجتماعــی جامع ــد همــراه ب بای

عمرانــی خــود را بــرای توانمندســازی جامعــه و محلــی صــرف کنــد.

مثــال در ســال 1395 نیروهــای فــارغ التحصیل فنــی درهویــزه و سوســنگرد )حــدود 140 نفر(بود. 

همه می خواهند استخدام شرکت نفت شوند. 

چــه بایــد کــرد کــه ایــن افــراد بــه جــای اســتخدام وارد عرصــه تولیــدات مــورد نیــاز زنجیــره 

تامیــن و تــدارکات شــرکت نفــت شــوند؟
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بــا ایــن حرف هایــی کــه در ایــن همایــش شــنیدیم و قوانینــی کــه وضــع شــده امیدواریــم کــه کار توانمندســازی مــردم 

ــت  ــی، در هیئ ــک جای ــد. در ی ــرانجام برس ــه س ــی ب ــدی و خدمات ــای تولی ــرکت ها و تعاونی ه ــب تشــکل ها و ش در قال

دولــت یــا در مجلــس بایــد قوانینــی تصویــب شــود کــه سیاســت رفاهــی بــه سیاســت اشــتغال تبدیــل  شــود. در کل 

کشــور بایــد سیاســت رفاهــی بــه سیاســت اشــتغال تبدیــل شــود. اگــر اشــتغال باشــد و شــغل باشــد مــردم روی نماینــده 

فشــار نمی آورنــد. نماینــده محتــرم هــم روی وزیــر فشــار نمــی آورد. سیســتم بــاج دهــی فعلــی آخــرش منجــر بــه ایــن 

شــده اســت کــه پــول شــرکت نفــت طــوری خــرج شــود کــه عــده خاصــی بتواننــد تبلیــغ بکننــد و وارد مجلــس بشــوند. 

ششــصد ســال مــردم دنیــا بــرای تفکیــک قــوا زحمــت کشــیدند. مــا تفکیــک قــوا روی کاغــذ داریــم. ولــی هیــچ جــای 

دنیــا نیســت کــه اینقــدر نماینــدگان قــوه مقننــه در امــور اجرایــی دخالــت کننــد. ایــن امــر بــه ایــن دلیــل اســت کــه 

بســتر اجتماعــی آمــاده نیســت. اگــر بســتر اجتماعــی بــرای اشــتغال مولــد و مفیــد آمــاده بشــود مــردم و شــهرداری 

ــن دور و  ــت فشــار نمــی آورد. ای ــر نف ــم روی وزی ــه ه ــوه مقنن ــده ق ــای نماین ــد. آق ــده فشــار نمی آورن ــم روی نماین ه

ــن دور و تسلســل باطــل ناشــی از  ــع می شــود. بخــش مهمــی از ای ــی کــه ایجــاد شــده در حقیقــت رف تسلســل باطل

ضعــف ســاختارهای اجتماعــی و اقتصــادی مردمــی اســت. مــردم مناطــق نفت خیــز را توانمنــد کنیــد تــا شــرکت نفــت 

تولیــدات آن هــا را بخــرد. مــردم بــه درد شــرکت نفــت بخورنــد، شــرکت نفــت هــم بــدرد مــردم. سیســتم باج خواهــی و 
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باج دهــی تمــام می شــود. ایــن کار در ظــرف دو برنامــه 5 ســاله ممکــن اســت. البتــه اگــر عــزم ملــی بــر تغییــر سیاســت 

رفاهــی و یارانــه ای بــه سیاســت تولیــدی و مالیاتــی باشــد.

جمع بندی و نتیجه گیری

ــی و  ــی محل ــاختارهای اقتصــادی - اجتماع ــف س ــرب کارون نشــان از ضع ــه غ ــی منطق ــات اقتصــادی و اجتماع مطالع

ــه همــراه داشــته باشــد، دارد. شــرایط وضــع موجــود اقتصــادی  ــی اقتصــادی را ب ــد پویای استانی)خوزســتان( کــه بتوان

ــه  ــه زنجیــره تامیــن و تــدارکات شــرکت نفــت ب و اجتماعــی مناطــق نفت خیــز طــوری اســت کــه اقتصــاد محلــی را ب

ــن تشــکل ها  ــا ای ــی ایجــاد شــده اســت ام ــا بحــال تشــکل هایی در محــدوده مطالعات ــد. ت خــودی خــود وصــل نمی کن

آنچنــان توانمنــد نیســتند کــه بتواننــد اقتصــاد منطقــه را بــه زنجیــره تامیــن و تــدارکات نفــت وصــل کننــد. بــه عــاوه 

ــد.  ــدارکات را دنبــال نمی کردن ــه زنجیــره تامیــن و ت ایــن تشــکل ها در هنــگام ایجــاد هــدف اتصــال اقتصــاد منطقــه ب

نتیجه نهایی

ــکان ورود  ــه، ام ــان منطق ــداوم و مســتمر فارغ التحصی ــوزش و تســهیل گری م ــق آم ــدون توانمندســازی از طری ب  .1

ــدارکات شــرکت نفــت میســر نیســت. ــن و ت ــره تامی ــه زنجی ــا ب آن ه

بــدون توانمندســازی و تســهیل گری از طریــق آمــوزش مــداوم و مســتمر فعــاالن اقتصــادی منطقــه، امــکان ورود   .2

ــدارکات شــرکت نفــت نیســت.  ــره تامیــن و ت ــه زنجی آن هــا ب

بدون ایجاد تشـکل های جدید بخصوص تعاونی ها یا ادغام تشـکل های موجود و آموزش مسئوالن آن ها و توانمندکردن   .3

ایـن تشـکل ها و تسـهیل گری در تجمیـع و مدیریـت سـرمایه، امکان تحـول اقتصـادی در منطقه ضعیـف خواهد بود. 

توانمندسازی و تسهیل گری بانوان می تواند نقش مهمی در تحول اقتصادی منطقه داشته باشد.   .4

وزارت تعــاون و اداره کل تعــاون اســتان می توانــد نقــش مهمــی در تحــول توســعه اقتصــادی منطقــه در ایجــاد زمینه   .5

اتصــال اقتصــاد محلــی بــه زنجیــره تامیــن و تــدارکات شــرکت نفــت ایفــا کنــد. 

ســازمان فنــی و حرفــه ای می توانــد نقــش مهمــی در آمــوزش داشــته باشــد امــا ایــن ســازمان وظیفــه خاصــی در   .6

ــدارد.  ــادی ن ــکل های اقتص ــاد تش ایج

بــرای عملیاتــی شــدن تحــول اقتصــادی در منطقــه و ایجــاد ســاختارهایی کــه بتوانــد اقتصــاد منطقــه را از حالــت انفعالــی 

ــا و ایجــاد  ــا ســابقه ایجــاد تعاونی ه ــد دار ب ــک شــرکت گری ــه ی ــد، مســتلزم آن اســت ک ــل کن ــا تبدی ــه اقتصــاد پوی ب

ــال شــود.  ــه مســتقر و فع ــردم در منطق تشــکل ها و تســهیل گری و توانمندســازی م
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طاهره خارستانی 
مشاور و مدرس حوزه مدیریت پایدار و مسووالنه سازمان 

مشخصات فردی:

طاهره خارستانی، متولد 1363

سوابق تحصیلی:

       مشاور و مدرس حوزه مدیریت پایدار و مسووالنه سازمان )مسوولیت اجتماعی شرکت(

ارایـه خدمـات حول برنامه ریزی اسـتراتژیک و عملیاتی مسـوولیت پذیری شـرکتی؛ توسـعه نظام حاکمیت شـرکتی؛   -

تجزیـه و تحلیـل ذینفعان؛ شناسـایی مسـایل دارای اهمیـت و اولویت کسـب و کار پایدار و مسـووالنه؛ تدوین گزارش 

عملکـرد پایـدار/ مسـوولیت اجتماعـی شـرکت براسـاس دسـتورالعمل راهنمـای GRI؛ اسـتقرار رویکـرد مسـوولیت 

. ISO26000 اجتماعـی با کمـک اسـتاندارد مسـوولیت پذیری اجتماعـی

دارای سـابقه همـکاری در زمینه هـای فـوق بـا شـرکت های ایران خـودرو )صنعت خودرو(، پتروشـیمی فجـر، پاالیش   -

نفـت تبریـز و پتروشـیمی زاگـرس )صنعـت نفـت(، همـراه اول )صنعـت مخابـرات(، فرش مشـهد )صنعت نسـاجی(، 

لیزینـگ اقتصـاد نوین )خدمات مالـی و اعتباری(، بانک آینـده )صنعت بانکداری(، طبیعت زنده )برند سـینره-صنعت 

آرایشـی و بهداشتی(

مشـاور همـکار با شـرکت های ایـران خـودرو )دو دوره(، بانک آینـده )دو دوره(، همراه اول )دو دوره(، پتروشـیمی فجر   -

)دو دوره( و پاالیـش نفـت تبریـز )دو دوره( در تدویـن و انتشـار گـزارش عملکـرد پایـدار/ مسـئولیت اجتماعـی

       سوابق متمرکز در صنعت نفت

عضو شورای راهبری مسئولیت اجتماعی در وزارت نفت از سال 1395 تا کنون  -

عضو کمیته راهبری مسئولیت اجتماعی در شرکت ملی صنایع پتروشیمی  -

همکاری علمی- داوری در دومین و سومین همایش بین المللی مسئولیت اجتماعی در صنعت نفت )سال 1395و 1396(  -
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مشاور مسئولیت اجتماعی شرکت های پتروشیمی فجر و پاالیش نفت تبریز  -

همـکاری بـا موسسـه پژوهـش در مدیریـت و برنامه ریـزی انـرژی دانشـگاه تهـران جهت تدریس سـرفصل آموزشـی   -

مسـئولیت اجتماعـی در دوره هـای MBA و دکتـرای تخصصـی مدیـران و کارشناسـان صنعـت نفـت؛ در همکاری با 

دانشـگاه گرونوبل فرانسـه

برگزاری کارگاه های آموزشی مرتبط به دعوت از شرکت های صنعت نفت و یا به صورت همایشی  -

مشاور و مدرس همکار با دفتر مشاور وزیر در امور اجتماعی وزارت صنعت، معدن و تجارت  

مشـاور اتـاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشـاورزی ایران در کمیسـیون حاکمیت شـرکتی و مسـئولیت   

بنگاه ها اجتماعـی 

عضـو کمیته ملـی متناظر تدویـن اسـتاندارد مسـئولیت پذیری اجتماعـی ISO26000 ، سـازمان ملی   

اسـتاندارد و تحقیقـات صنعتـی ایران

مشاور و کارشناس ارشد پروژه های بین المللی در زمینه مدیریت پایدار و مسئوالنه سازمان  

کارشناس تحلیلگر، شرکت مشاوره و تحقیقاتی IRAS، ژوهانسبورگ، آفریقای جنوبی  -

مسـئول بررسـی و تحلیـل بیـش از 150 گـزارش رسـمی عملکـرد پایـدار و یکپارچـه از شـرکت های عضـو بـورس 

ژوهانسـوبرگ و انطبـاق دادن آن هـا بـا الزامـات و شـاخص های دسـتورالعمل GRI ؛ گذرانـدن آموزش هـای کاربردی 

پیرامـون نحـوه تدویـن و اعتبارسـنجی گـزارش عملکـرد پایـدار و یکپارچه

ــروژه  ــی GRI، پ ــدار GRI، موسســه بین الملل ــی پای ــش 3.1 دســتورالعمل گزارش ده ــن ویرای ــه تدوی عضــو کمیت  -

ــزی( ــد و مال ــه، هن ــد، ترکی ــور )هلن ــد کش ــی در چن بین الملل
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مروری بر ادبیات و استانداردهای مسئولیت اجتماعی و
آثار پیاده سازی آن در سازمان 

طاهره خارستانی 

مــن بیشــتر از زاویــه کســب وکار بــه موضــوع مســئولیت اجتماعــی نــگاه می کنــم. چــون داشــتن یــک نــگاه هدفمنــد 

ــرای  ــری ب ــد تصمیم گی ــازمان و بع ــدار س ــت پای ــا مدیری ــی ی ــئولیت پذیری اجتماع ــوع مس ــه موض ــتماتیک ب و سیس

چگونگــی ورود بــه ایــن مقولــه در ســازمان ها همیشــه یکــی از مســائلی اســت کــه جنبه هــای مختلفــی از ماحظــات 

ــن  ــد. ای ــرار می ده ــران ق ــری را پیــش روی مدی ــای تصمیم گی ــی چالش ه ــا حت ــع ی ــص مناب ــا، تخصی و تصمیم گیری ه

ــطح  ــه در س ــی ک ــم بنیادین ــی از مفاهی ــر برخ ــود ب ــد ب ــروری خواه ــت، م ــی رود. نخس ــش م ــور پی ــه در دو مح ارائ

بین المللــی و در ادبیــات موضــوع بــه اثبــات رسیده اســت. امیــدوارم ایــن محــور بــرای فعالیــت فعــاالن و مدیــران و یــا 

ــود. ــع ش ــد واق ــانند مفی ــرا برس ــه اج ــی را ب ــا برنامه های ــن حوزه ه ــد در ای ــه می خواهن ــرکت هایی ک ش

ــف در  ــع مختل ــط در صنای ــای مرتب ــه از تجــارب اجــرای پروژه ه ــه آن توجــه می شــود، برگرفت ــه ب  محــور دیگــری ک

ــه ورود  ــم  ب ــای آن  تصمی ــر مبن ــران ب ــه مدی ــزی ک ــت. آن چی ــورمان اس ــی در کش ــئولیت پذیری اجتماع ــوزه مس ح

ــرای  ــرای خودشــان و هــم ب ــه دنبــال آن توانســته اند ارزش هــای مشــترکی را هــم ب ــه ایــن حــوزه گرفتنــد و بعــد ب ب

ــوده، احصــاء کننــد.  ــی کــه در آن فرآینــد مــورد توجــه ب ذینفعان

ــف  ــای مختل ــد از جنس ه ــاالن می توانن ــن فع ــت. ای ــر گرف ــی را در نظ ــاالن مختلف ــد فع ــدار بای ــعه پای ــوزه توس در ح

ــی،  ــی ، ســازمان های دولت ــی باشــند. ســازمان های عموم ــرات متفاوت ــا تأثی ــف و در نتیجــه ب ــای مختل ــا مأموریت ه و ب

بنیان هــای اجتماعــی، ســازمان های مــردم نهــاد، ســازمان های بین المللــی، فعــاالن حــوزه تولیــد، صنعــت و خدمــات، 

تعاماتــی کــه بیــن ایــن مجموعه هــا شــکل می گیــرد و ایــن کــه هرکــدام دارنــد در چــه زمینــه ای و در چــه ســطحی 

مفاهیــم مرتبــط یــا موضوعــات دارای اهمیــت در زمینــه توســعه پایــدار را دنبــال می کننــد و در تــاش بــرای احصــاء 

ــرات را شــکل می دهــد. ــک حــوزه ای از تأثی ــا ی ــن تاش ه آن هســتند، هرکــدام از ای

در نتیجــه نکتــه کلیــدی ایــن اســت کــه منطــق ورود مــا بــه مفهــوم مســئولیت پذیری اجتماعــی، شــرکتی متأثــر از 

تأثیــرات و گســتره فعالیتــی اســت و اینجاســت کــه بیــن نقشــی کــه بخــش خصوصــی و کســب وکارها بایــد ایفــا کننــد، 

ــی،  ــاد، ارگان هــای دولت ــردم نه ــل ســازمان های م ــاالن مث ــد و نقشــی کــه ســایر فع ــد بپذیرن ــه بای مســئولیت هایی ک

ــل می شــویم. ــک قائ ــد، تفکی ــد بپذیرن ــای ناظــر و سیاســت گذار بای نهاده
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ــم انتظــار داشــته باشــیم در  ــد و سیســتماتیک اســت کــه می توانی ــره ای از ارتباطــات هدفمن ــار هــم و در زنجی در کن

خروجــی بــه اهــداف توســعه پایــداری کــه در ســطح ملــی، منطقــه ای یــا بین المللــی مدنظــر مــا هســت دســت یابیــم.

 

ــاره  ــف اش ــن تعری ــه ای ــه و ب ــی ارائ ــئولیت پذیری اجتماع ــوع مس ــن موض ــی از ای ــد تعریف ــف کردن ــر لط ــای دکت آق

کردنــد. مجــددا بــه دلیــل ایــن کــه می خواهیــم پایــه نگاه مــان و گســتره فکری مــان بــه کلیــدواژه مســئولیت پذیری 

ــم. ــف می کنی ــد، آن را تعری ــان باش ــب وکار یکس ــای کس ــوزه فعالیت ه ــی در ح اجتماع

مســئولیت پذیری اجتماعــی مدیریــت پایــدار و یکپارچــه جنبه هــای اقتصــادی، اجتماعــی و زیســت محیطــی 

ــان  ــازمان و ذینفع ــرای خــود آن س ــزوده ای را ب ــد ارزش اف ــوع می توان ــه درمجم ــازمان اســت ک ــک س ــای ی فعالیت ه

ــد ایجــاد کنــد. مفاهیــم  ــا در هــر ســطحی کــه هســتند و مــورد توجــه قــرار می گیرن کلیــدی آن در هرجنبــه ای و ی

ــتانداردها  ــتفاده از اس ــا اس ــته ب ــال گذش ــد س ــی چن ــه، در ط ــرار گرفت ــه ق ــورد توج ــوزه م ــن ح ــه در ای ــی  ک مهم

ــزو 26000  ــتاندارد ای ــت. اس ــده اس ــعه داده ش ــده توس ــاء ش ــازمان ها احص ــه در س ــه ک ــتورالعمل های مربوط و دس

ــوزه اســت.  ــن ح ــزو در ای ــری ای ــتانداردهای س ــه ای از اس نمون

 

در بستر توسعه پایدار و مدیریت پایدار سازمان،
نندفعاالن مختلف به شیوه های مختلفی نقش آفرینی می ک

توسعه 
پایدار

دولت
ارائه خدمات عمومی•
فاظت از منابع ملی و عمومیح•
ادی، بسترسازی برای فعالیت های اقتص•

اجتماعی، فرهنگی و سیاسی

صنعت و خدمات
اشتغالزایی•
ارائه محصوالت و خدمات برای ارتقای •

کیفیت زندگی بشر
کاهش فقر•

سازمان های/ بنیادهای اجتماعی 
مردم نهاد

جلب مشارکت ها و سرمایه های مختلف در 
راستای توسعه اجتماعی و زیست محیطی 

عموم جامعه
مصرف متعادل•
سبک زندگی دوستدار محیط زیست•
لح رفتار اخالقی، نوع دوستدانه و حامی ص•

سازمان های بین المللی
ایجاد هم افزایی برای مشارکت های جهانی

در تالش برای حل معضالت اقتصادی، 
اجتماعی و زیست محیطی
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ــد اســتانداردهای ســری کیفیــت، ســری  ــد در ســال 2015 رویکــرد ســایر اســتانداردها مانن ــا در ویرایش هــای جدی ام

ــی و رویکــرد  ــان هــم ذینفع گرای ــا حــوزه کارکن ــا ســری مرتبــط ب محیــط زیســت، ســری ایمنــی بهداشــت شــغلی، ی

ــزم  ــازمان ها مل ــه شــده اند. در حــال حاضــر س ــتانداردها نهادین ــن اس ــی ای ــن اصل ــوان دو رک ــه عن ــت ریســک ب مدیری

هســتند در زمینــه توســعه و بروزرســانی اســتانداردهای مرتبــط در حوزه هــای کیفیــت، سیســتم های محیــط زیســتی 

ــئولیت پذیری  ــوم مس ــل مفه ــز ثق ــه در مرک ــم ک ــوع مه ــن دو موض ــه ای ــغلی ب ــت ش ــی و بهداش ــتم های ایمن و سیس

اجتماعــی اســت، توجــه ویــژه داشــته باشــند. 

عناست؟مسئولیت پذیری اجتماعی در مدیریت کسب و کار به چه م
درزمانسایکپذیریمسئولیتازعبارتستاجتماعیمسئولیت

یستزمحیطوجامعهبرهایشفعالیتوتصمیماتتاثیراتقبال
:کهشفافواخالقیرفتاریاتخاذطریقاز
؛(جامعهرفاهوسالمتجملهاز)استسهیمپایدارتوسعهدر•
است؛شدهلحاظآندرذینفعانانتظارات•
لمللیابینرفتارعرفباسوهموبودهجاریقوانینبامنطبق•

است؛
اعمالآنارتباطاتدرواستشدهیکپارچهسازمانکلدر•

.شودمی

استاندارد مسئولیت پذیری اجتماعی 
(ISO26000)

ویکرد طی دو دهه گذشته، استانداردها و مدل های مختلفی برای استقرار ر
مسئولیت پذیری اجتماعی و گزارش دهی پایداری تدوین شده اند

لیمصوبه پارلمان اروپا برای گزارش دهی غیرما
SA80000استاندارد 

ISO26000استاندارد 

دستورالعمل راهنمای گزارش دهی 
Global Reporting Initiative

معاهده جهانی سازمان ملل متحد

کنوانسیون بازل برای اصول 
حاکمیت شرکتی

برای OECDدستورالعمل راهنمای 
بنگاه های بین المللی

تدوین پیوست های اجتماعی و زیست محیطی
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در اســتانداردها و دســتورالعمل های دیگــری هــم گزارش دهــی ایــن موضــوع، بسترســازی توســعه فعالیت هــا در 

حوزه هــای کارکنــان یــا ارتبــاط بــا جامعــه محلــی، محــل تمرکــز قــرار گرفتنــد. بــا ایــن حــال اگــر بخواهیــم بگوییــم 

موضوعــات مهــم و مشــترکی کــه در ایــن اســتانداردها و دســتورالعمل ها بــوده، چــه موضوعاتــی هســتند، شــاید بتوانیــم 

بــه اشــتراکات خوبــی برســیم. عمومــا نظــام راهبــری ســازمانی ســکاندار اصلــی هدایــت فعالیت هــای شــرکت در حــوزه 

عملکــرد هیــات مدیــره، تدویــن برنامه هــای راهبــردی، نظــارت و پایــش مســیر حرکــت و فعالیت هــا و عملکــرد اثربخــش 

کســب وکار، کمیته هــای زیرمجموعــه مرتبــط بــا آن هــا و ارتباط گیــری بــا ذینفعــان کلیــدی و حیاتــی ســازمان می باشــد. 

سیســتم و ســازوکار تصمیم گیــری و تصمیم ســازی و نظــارت بــر اجــرای تصمیم هایــی کــه اتخــاذ شــده، در چهارچــوب 

نظــام اســتقرار یافتــه حاکمیــت شــرکتی محقــق می شــود. موضوعــات دیگــری کــه بــه آن هــا توجــه می شــود محیــط 

ــدگان و  ــتریان و مصرف کنن ــه مش ــوط ب ــایل مرب ــی، مس ــه محل ــا جامع ــارکت ب ــر، مش ــوق بش ــان، حق ــت، کارکن زیس

عملیــات منصفانــه هســتند.

 
استساختار اصلی موضوعی در استانداردهای مختلف، دارای اشتراکات بسیاری

 امــا متناســب بــا موضوعــی کــه مــن امــروز در خدمتتــان هســتم، دو پرســش کلیــدی را در ادامــه صحبــت بــا همدیگــر 

ــئولیت پذیری  ــوزه مس ــه در ح ــی ک ــتانداردها و مدل های ــن اس ــت: ای ــن اس ــت ای ــش نخس ــم. پرس ــی می کنی بررس

اجتماعــی توســعه پیــدا کرده انــد، دارای چــه مشــخصه هایی هســتند؟ مــا االن مدعــی هســتیم کــه بــا تکیــه بــر آن هــا 

و بــا اســتقرار مناســبی کــه در ســازمان ها می تواننــد داشــته باشــند، زمینــه بهبودهایــی در فضــای کســب وکار و توســعه 

ارزش آفریــن خــود بوجــود خواهــد آمــد.

ــر  ــا همدیگــر مــرور می کنیــم. ایــن اســتانداردها و مدل هــا ب ــه از ویژگی هــا مشــخصه های مهــم آن هــا را ب  چنــد نمون

88

 کــنـگره راهـبـردی نـفت و نیــرو



بســتر تفکــر و مدیریــت سیســتمی  توســعه پیــدا کرده انــد. منطــق فکــری مــا ایــن اســت کــه بایــد بــه چنــد جانبــه 

نگــری و نگــرش یکپارچــه در مدیریــت ســازمان رو بیاوریــم. 

بایــد از تفکــری کــه بــر یــک حــوزه منفــک متمرکــز می شــود مثــل مســائل اقتصــادی، مالــی یــا در نهایــت بهــره وری 

ــد کــه  ــا کمــک می کن ــه م ــات ب ــن موضوع ــه ای ــگاه یکپارچــه و سیســتمی  داشــتن ب ــم. ن ــر بروی ــع انســانی، فرات مناب

ــا  ــتمر ب ــات مس ــا، ارتباط ــی آن ه ــا، ارزیاب ــرای پروژه ه ــات، اج ــردآوری اطاع ــا، گ ــی از تصمیم گیری ه ــه کامل چرخ

ذینفعــان کلیــدی و گرفتــن بازخوردهــا، پایــش عملکــرد و ایجــاد بهبودهــا را بتوانیــم در ســازمان خــود داشــته باشــیم. 

اگــر ایــن پایــه فکــری و ایــن رویکــرد را در اســتفاده از اســتانداردها مــورد توجــه قــرار دهیــم، دیگــر پروژه هــا و برنامــه 

مســئولیت پذیری اجتماعــی را اقداماتــی منفــک یــا جــدا از بقیــه فعالیت هــای کســب وکار در ســازمان نمی بینیــم بلکــه 

ــات  ــش موضوع ــای مرتبط ــدام در جنبه ه ــر ک ــه ه ــتند ک ــازمان مان هس ــاری س ــای ج ــا و برنامه ه ــی از رویه ه بخش

مخصــوص بــه خودشــان را مثــا در حــوزه ایمنــی، بهداشــت شــغلی، محیــط زیســت، ارتبــاط بــا جامعــه محلــی مــورد 

توجــه قــرار داده انــد. ایــن چرخــه ارتباطــی کــه بــا همدیگــر دارنــد، بــه سیســتم های برنامه ریــزی راهبــردی و ارزیابــی 

پایــش عملکــردی کــه مــا در ســازمان داریــم وصــل می شــود و بــه مــا کمــک می کنــد کــه بــا اســتفاده از شــاخص ها 

و معیارهــای کلیــدی عملکــردی، بتوانیــم ارزشــی را کــه شــرکت بــه واســطه تخصیــص ســرمایه بــه ایــن موضوعــات، هم 

بــرای خــودش، هــم بــرای ذینفعــان کلیــدی خلــق کــرده در نهایــت  اندازه گیــری کنیــم و بهبــود بدهیــم. 

 

یستمیسو مدیریت بر بستر تفکر طرح ریزی و جاری سازی 
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گســتره دریافــت اطاعــات و معیارهــای تصمیم گیــری بــه واســطه اســتفاده از ایــن سیســتم ها و اســتانداردها بــاز می شــود 

و مــن بــه صراحــت و بــه قطعیــت می توانــم بگویــم کــه مدیــران مــا بــا داشــبورد کامل تــری از ابزارهــای تصمیم گیــری 

می تواننــد در رابطــه بــا مدیریــت ریســک ها و فرصت هــای کسب وکارشــان تفکــر کننــد و تصمیم گیــری داشــته باشــند. 

 

 
یم گیریگستره دریافت اطالعات و تکمیل معیارهای تصمبازکردن 

نعتی تاثیرات فعالیت ص
بر جامعه محلی

نعتی تاثیرات فعالیت ص
یعیبر اکوسیستم طب

ارزیابی ریسک 
تغییرات اقلیمی 

تغییرات فرهنگی و
اجتماعی

انتظارات ذینفعان 
کلیدی

الزامات قانونی در 
راستای شفافیت و

سالمت مالی

یتیشاخص های پایش وضعیت و عملکرد در داشبوردهای مدیرتکمیل 

وقتــی اثــرات زیســت محیطی کــه ناشــی از فعالیــت کســب وکار مــا هســت یــا بــر فعالیــت مــا تأثیراتــی مرتبــط دارد و 

می توانــد بــه عنــوان یــک فرصــت یــا ریســک محســوب بشــود را مشــاهده می کنیــم، همینطــور در تاثیــرات و تحــوالت 

اجتماعــی کــه در جامعــه محلــی، رونــد توســعه نیــروی انســانی، دسترســی بــه دانــش و متخصصینــی کــه در حوزه هــای 
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فعالیت مــان اســت؛ آنجــا اســت کــه مــا در کنــار تحلیل هــای متعــارف فنــی، اقتصــادی، مالــی یــا ریســک های مربــوط 

ــر  ــازمان کامل ت ــه س ــا را ب ــگاه م ــد ن ــه می توان ــم ک ــری را ه ــای دیگ ــذاری، جنبه ه ــازار، قانونگ ــرمایه، ب ــن س ــه تأمی ب

ــک  ــرده ام. از ی ــاز ک ــد ه ام گســتره فکــری ام را ب ــر ســازمانی آم ــک مدی ــوان ی ــه عن ــن ب ــس م ــم. پ ــد لحــاظ کرده ای کن

ــن مراحــل را سیســتماتیک  ــگاه می کنــم. وقتــی کــه ای ــودن و چگونگــی فعالیــت کســب وکارم ن ــه ب ــری ب دریچــه بازت

پشــت ســر می گذاریــم و قــدم بــه قــدم جلــو می رویــم، وقتــی جنبه هــای مختلــف را از نظــر معیــاری و دسترســی بــه 

ــود. ــر خواهــد ب ــی عملکــرد ســازمان مان هــم کامل ت ــش و ارزیاب ــم، پای ــرار می دهی ــورد توجــه ق ــا م ــات و داده ه اطاع

مـن می خواهـم یـک مقایسـه خیلـی سـاده بکنـم. اگـر بخواهیم در مـورد یک انسـان کامـل فکر کنیـم، فقط مغـز یا قلب 

او را درنظـر نمی گیریـم. دسـت، پـا و سـایر ارگان هایـی کـه در بـدن ما وجـود دارد مجموعـه یکپارچه ای هسـتند. پس این 

مثـال یـا مقایسـه سـاده می توانـد خیلـی راحت نشـان دهد که تأثیـرات اجتماعی و زیسـت محیطی کسـب وکار مـا و تأثیر 

آن در موفقیـت یـا شکسـت برخـی از اهـداف اقتصـادی، می توانـد اتوماتیـک وار به تعریـف معیارها و شـاخص های مربوطه 

کمـک کـرده و مـورد پایـش و اندازه گیـری قـرار بگیرنـد. اسـتفاده از ایـن سیسـتم ها و مدل هـای اسـتاندارد می تواند نقش 

رهبـران و جایـگاه آن هـا را در مدیریـت پایـدار سـازمان ارتقـاء بخشـد. چیـزی کـه در این مورد مـا به صورت خـاص به آن 

توجـه می کنیم، اسـتقرار نظام حاکمیت شـرکتی اسـت و ارتقـاء جایگاه اعضای هیـات مدیره، مدیرعامل و مدیران ارشـد به 

کسـانی که هدایت کننده و سـکاندار حرکت کشـتی سـازمان خود هسـتند و باید در این سـطح به مسـائل نگاه و فکر کنند، 

گزارش هـای تحلیلـی را دریافـت کننـد و ارتباطات خـود را با ذینفعان داخلی یا بیرونی مدیریت کنند. در این سـطح اسـت 

کـه مسـایل زیسـت محیطی و اجتماعـی را لحـاظ می کننـد و تصمیمـات آن هـا به بدنـه عملیاتـی بـرای تصمیم گیری های 

بعـدی منتقل می شـود. 

ارارتقای جایگاه و نقش آفرینی رهبران سازمان در پایداری کسب و ک

استقرار نظام حاکمیت شرکتی

توسعه راهبردهای پایدار و مسئوالنه

مدیریت ارتباطات با ذینفعان کلیدی

پایش و گزارش گیری از عملکرد پایدار و مسئوالنه   
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در نهایــت مــا بــه دنبــال ایــن هســتیم کــه یــک تصویــر جامــع، یکپارچــه و کامل تــر از فعالیــت و کســب وکارمان و بــودن 

ســازمان مان داشــته باشــیم. وقتــی مــا تصویــر کامل تــری از آنچــه کــه در پیرامــون ماســت و محیطــی کــه داریــم در آن 

فعالیــت می کنیــم داشــته باشــیم، نقــاط تاریــک ذهــن مــا بــرای تصمیم گیری هــای ســازمانی هــم روشــن می شــوند. آن 

وقــت بــا خطــای کمتــری منابــع ســازمانی  را تخصیــص می دهیــم و بهــره وری ســرمایه های مالــی، منابــع انســانی، زمــان 

و عمــری کــه در ســازمان خودمــان ســپری می کنیــم و ارتباطــات ارزش آفرینــی کــه دنبــال می کنیــم، را بــاال می بریــم.

 
عملکردیارائه تصویری جامع و یکپارچه از وجوه مختلف فعالیت و تاثیرات

 پرســش کلیــدی دوم ایــن اســت: مشــخصه های کلیــدی اســتانداردها و مدیریت هــا چــه چیزهایــی اســت؟ بــر اســاس 

ایــن مشــخصه های کلیــدی ایــن اســتانداردها و مدل هــا چــه بهبودهایــی می تواننــد در کســب وکار مــا ایجــاد کننــد؟ 

موضوعات کلیدی توسعه کسب و کار 
هستندکه استانداردها و گزارش دهی مسئولیت اجتماعی در بهبود آن ها سهیم

مدیریت هزینه ها

مواجه با ریسک های نوظهور کسب و کار ارتقای شفافیت و سالمت عملکردی

افزایش کارآیی

مشارکت اجتماعی هدفمند و موثر انتظارات رو به افزایش ذینفعان مختلف

افزایش قابلیت تامین سرمایه از بازارهای مالی
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مــن ســعی می کنــم بــه چنــد رکــن مهــم و چنــد فرصــت بهبــود بســیار کلیــدی بــرای ســازمان ها اشــاره کنــم. اولیــن 

موضــوع کلیــدی »مدیریــت هزینه هــا و افزایــش کارایــی« اســت. وقتــی کــه اســتانداردهای یکپارچــه و جامعــی مثــل 

اســتاندارد مســئولیت پذیری اجتماعــی، ایــزو 26000 را پیــاده کنیــم، کــه در آن جنبه هــای محیــط زیســتی، مشــارکت 

بــا جامعــه، کارکنــان، نظــام راهبــری شــرکتی، ارتبــاط بــا مشــتریان و بحث هــای حقــوق شــهروندی دیــده شده اســت، در 

نتیجــه اتوماتیــک وار یــک ســری داده و اطاعــات را در ســطوح مختلــف ســازمانی گــردآوری خواهیــم کــرد. تجربــه نشــان 

داده کــه عمــده ایــن داده هــا و اطاعــات قبــا مغفــول واقــع شــده اند و مــورد توجــه مدیــران در سیســتم های ســنتی 

مدیریــت کســب وکار نبوده انــد. وقتــی مــا تمرکــز باالتــری بــر مدیریــت سیســتم ها و فرآیندهــای ســازمانی مان داریــم، 

ــع انســانی اجتنــاب کنیــم و ریســک هایی را کــه  ــی، مناب ــع مال ــع طبیعــی، مناب ــرژی، مناب ــواع ان می توانیــم از اتــاف ان

در ایــن زمینه هــا بــر ســازمان مان می توانســته وارد شــود را از قبــل کنتــرل کنیــم و بیاییــم اختافاتمــان را در ارتبــاط 

ــه در ســازمان  ــود بازگشــت ســرمایه ک ــاء و بهب ــی ارتق ــن یعن ــم. در نتیجــه ای ــان کاهــش بدهی ــان کلیدی م ــا ذینفع ب

ــه  تخصیــص یافتــه شــده و کاهــش هزینه هایــی کــه مــا در فرآیندهــا و رویه هــای ناکارآمــد ســازمانی ممکــن اســت ب

صــورت متعــارف از دســت بدهیــم. 

چــون بــه موضــوع مســئولیت پذیری اجتماعــی بــه چشــم هزینه هــای مقطعــی و نامرتبــط بــا فعالیت هــای ســازمانی نــگاه 

ــای  ــی در هزینه ه ــث صرفه جوی ــتانداردها باع ــن اس ــا و ای ــن مدل ه ــت ای ــتقرار درس ــم اس ــا می گویی ــم، اتفاق نمی کنی

مختلــف می شــود. ایــن مســأله خــودش می توانــد بــه عنــوان یــک منبــع ســرمایه دوبــاره تزریــق شــود و در برنامه هــای 

توســعه بعــدی شــفافیت و ســامت عملکــردی ارتقــاء پیــدا می کنــد. 

یکــی از شــاخص های بســیار مهــم در توســعه فضــای کســب وکار کــه در ســطوح ملــی و بین المللــی ســنجیده می شــود، 

ــد، اعضــای  ــران ارش ــرکتی، مدی ــت ش ــام حاکمی ــتقرار نظ ــا اس ــردی اســت. ب ــفافیت عملک شــاخص های ســامت و ش

ــه  ــا و چ ــرای تصمیم گیری ه ــه ب ــان را چ ــی خودش ــبوردهای مدیریت ــد داش ــل می توانن ــران عام ــره و مدی ــت مدی هیئ

بــرای ارزیابــی عملکردهــا تکمیــل کننــد. پــس اگــر انتظاراتــی هــم از ســوی ذینفعــان مختلــف بــرای پاســخگویی آن هــا 

بــه سمتشــان آمــد، می تواننــد بــا تکیــه بــر منطــق علمــی  مدیریتــی و بــا تکیــه بــر عملکردهایــی کــه قبــا جنبه هــای 

مختلفــش مــورد توجــه قــرار گرفتــه بــه آن هــا بپردازنــد. 
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ارتقای شفافیت و سالمت عملکردی

لکرد استقرار سیستم مدیریت یکپارچه عمتیاستقرار نظام حاکمیت شرک
مالی، اجتماعی و زیست محیطی

پایش مستمر شاخص های 
ه بااهمیت در جنبه های سه گان

تجربــه و ســوابق نشــان می دهــد کــه اســتقرار ایــن اســتانداردها و ارائــه گزارشــات مســئولیت اجتماعــی می توانــد قابلیــت 

تأمیــن ســرمایه از بازارهــای مالــی را بــاال ببــرد. تــا پایان ســال 2012 حــدود 33 کشــور در دنیا، اســتانداردهای مســئولیت 

اجتماعــی و ارائــه گزارشــات عملکــرد پایــداری و مســئولیت پذیری اجتماعــی را در بــورس اوراق بهــادار الزامــی  کردنــد. در 

کشــور مــا هــم در اهــداف توســعه فعالیت هــای ســازمان بــورس تعریــف رتبه بنــدی حاکمیــت شــرکتی ســازمانی، ارائــه 

گزارش هــای غیرمالــی و مــوردی دو ســال اســت کــه مــورد توجــه قــرار گرفتــه و ارائــه گزارشــات تفســیری در مجامــع کــه 

بخش هایــی از اصــول و الزامــات حاکمیــت شــرکتی در آن یکپارچــه شــده مــورد توجــه قــرار گرفتــه  اســت. 

 

بهبود قابلیت تامین سرمایه از بازارهای مالی
مکزیکآلمانآرژانتین
هلندیوناناسترالیا
نروژمجارستاناتریش
یعربستان سعودهندبرزیل
سنگاپوراندونزیکانادا
آفریقای جنوبیایرلندچین

اسپانیاایتالیادانمارک
سوئدژاپناکوآدر
ترکیهکرهمصر

انگلستانلوکزانبورگفنالند
آمریکامالزیفرانسه

، 2012تا پایان سال 
دولت ها یا سازمان 

بورس اوراق بهادار در 
کشور ارائه گزارش33

عملکرد پایدار را 
الزامی یا ترویج 

.نمودند

اریاد-تقویت انضباط، سالمت و شفافیت مالی: هدف
تعریف رتبه راهبری شرکتی و ارتقای آن•
ترویج گزارش گری غیرمالی•
ارائه گزارش تفسیری•

سازمان بورس و اوراق بهادار
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یــک بحــث بســیار مهــم در حــوزه مســئولیت پذیری اجتماعــی، مدیریــت اثربخــش ریســک های کســب وکار اســت. مــا 

ــع ســازمانی ریســک های مختلفــی را احصــاء  ــا و تخصیــص مناب ــری و تصمیم ســازی برنامه ه در فرآیندهــای تصمیم گی

می کنیــم. ریســک هایی کــه بــا تأثیــرات اجتماعــی و زیســت محیطــی کســب وکار مــا ارتبــاط دارد یــا روندهایــی کــه در 

ــد را شناســایی می کنیــم.  ــی و اقتصــادی مــا تأثیــر می گذارن ایــن حوزه هــا می آینــد و روی فعالیــت مــا و موفقیــت مال

بــه عنــوان مثــال می تــوان بــه خشکســالی و دسترســی منابــع اولیــه اشــاره کــرد. دیگــر نمی تــوان گفــت ایــن موضــوع 

مــورد محیط زیســتی اســت و فعــاالن محیــط زیســت بــه مثــا ســازمان محیــط زیســت برونــد بــه ایــن موضــوع بپردازنــد. 

ایــن یــک ریســک زیســت محیطــی/ اقتصــادی بــرای موفقیــت کســب وکار مــا و دسترســی بــه منابــع طبیعــی محســوب 

می شــود. یــا بــه عنــوان مثــال در صنعــت نفــت یکــی از چالش هــای مهمــی  کــه در جوامــع محلــی وجــود دارد، افزایــش 

ــی و اقتصــادی و  ــک ریســک اجتماع ــن ی ــای ایشــان اســت. ای ــان و خانواده ه ــردن کارکن ــر ک ــه، متأث ــاد در جامع اعتی

پرســنلی محســوب می شــود کــه در یــک حلقــه ارتباطــی می توانــد در درون ســازمان عملکــرد و بهــره وری ســالم پرســنل 

مــا را هــم تحــت تأثیــر قــرار دهــد. 

 

ــر  ــاوه ب ــت و ع ــه اس ــورد توج ــب وکارها م ــرد کس ــدی در عملک ــن کلی ــک رک ــوان ی ــه عن ــی ب ــوع ذینفع گرای موض

اســتانداردهای مســئولیت اجتماعــی در ســایر سیســتم ها و اســتانداردهای ســازمانی ایــزو هــم نهادینــه شده اســت. دیگــر 

بــه ذینفعــان بیرونــی صرفــا بــه عنــوان کســب وکاری کــه بایــد مطلــع شــوند نــگاه نمی شــود. یکــی از مدیــران باســابقه 

ــوی  ــل کــه می رفتیــم خطــوط انتقــال نفــت و گاز را بکشــیم، جل ــد، می گفتنــد اوای ــی می زدن صنعــت نفــت یــک مثال

پایمــان کمتــر از شــتر و گوســفند قربانــی نمی کردنــد ولــی کار کــه بــه توســعه خطــوط در مراحــل ششــم و هفتم رســید، 

مدیریت اثربخش ریسک های کسب وکار

یشانافزایش اعتیاد در جامعه و متاثر شدن کارکنان و خانواده های ا

خشکسالی و محدود شدن 
دسترسی به منابع اولیه

وخیم شدن اوضاع جوی،
مهاجرت نیروی 

متخصص و افزایش 
دسترسی و هزینه 
انیانسنیروی نگهداشت 

وجود فرهنگ رشوه و البی گری در عموم جامعه، متاثر کردن 
سازمان و کاهش اثربخشی سرمایهاداری -مالیسالمت 

اقتصادی-زیست محیطی 

زیست محیطی 
دیاقتصا-کارکنان 

اقتصادی-جامعه 

کارکنان-جامعه 
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بــا چــوب و چمــاق بــه اســتقبال مــا می آمدنــد. جامعــه محلــی کــه داشــت بــا نــگاه پذیــرا و میزبانــی بــه صنعــت مــا نــگاه 

می کــرد، االن انتظاراتــش تغییــر کــرده  اســت. بــه حــق یــا ناحــق مطالبه هایــی دارد. یعنــی بایــد جــور دیگــری بــه آن هــا 

نــگاه کــرد و رســمیت بخشــید. در مــورد پرســنل اگــر رویه هــا و نظریه هــای قدیمــی را نــگاه کنیــم، شــاید بــه مثابــه میــز 

و صندلــی در یــک نــگاه مهندســی وار بــه آن هــا نــگاه می کردنــد. چارلــی چاپلیــن در یکــی از فیلم هــای خــودش یــک 

آچــار فرانســه گرفتــه و دارد پیــچ و مهره هــا را می چرخانــد. ســاعت ها کار روتیــن را تکــرار می کــرد. امــا االن بــه عنــوان 

ــگاه ذینفعــان و تأثیــری کــه در موفقیــت  ــا آن هــا برخــورد می کنیــم. ایــن نشــان می دهــد کــه جای ســرمایه انســانی ب

ــد.  ــد باش ــم بای ــی ه ــازی مدیریت ــا و تصمیم س ــر در نگاه ه ــک تغیی ــن ی ــت. ای ــر کرده اس ــد تغیی ــا دارن ــب وکار م کس

ذینفع گرایی، 
همسو با روند توسعه کسب و کار قوت گرفته است

کارکنان

جامعه محلی

مشتریان

نهادهای ناظر و 
سیاستگذار

سازمان های 
عمومی سازمان های 

مردم نهاد
رقبا

صاحبان سرمایه
شرکای تجاری

ــه گزارشــات مســئولیت پذیری اجتماعــی، مــا  ــه واســطه اســتقرار ایــن اســتانداردها و ارائ نکتــه آخــر ایــن اســت کــه ب

ــا  می توانیــم مشــارکت های اجتماعــی خــود را هدفمنــد و مؤثــر کنیــم. یکــی از الزامــات و پایه هــای اصلــی مشــارکت ب

جامعــه محلــی ایــن اســت کــه ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی صــورت گرفتــه باشــد، نیازهــای آن جامعــه موردنظــر قــرار 

بگیــرد و در یــک فرآینــد مشــارکتی بــه آن هــا بــرای توانمنــد شــدن کمــک کنیــم. نــه ایــن کــه پشــت درهــای بســته 

بنشــینیم و بگوییــم بــه نظــر مــن صــاح اســت کــه ایــن کار بــرای ایــن مــردم یــا بــرای ایــن جامعــه انجــام بشــود. ایــن 

ــه جامعــه محلــی تخصیــص می دهیــم،  ــا مشــارکت ب موضــوع باعــث می شــود کــه ســرمایه هایی کــه در ایــن زمینــه ب

چــه ســرمایه انســانی، چــه ســرمایه مالــی یــا امکاناتــی کــه در شــرکت مــا هســتند، بــه صــورت مقطعــی یــا منفــک از 
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ــد در تعدیــل ارتبــاط آن هــا و پذیــرش حضــور شــرکت مــا در آن جامعــه محلــی تأثیــر  نیازهــای آن هــا نباشــد و بتوان

ــردم  ــویم، آن م ــارج ش ــه خ ــتیم از آن جامع ــد و خواس ــام ش ــا تم ــروژه ای م ــرگاه پ ــر ه ــرف دیگ ــذارد. از ط ــت بگ مثب

توانمنــدی در ســطح محلــی دارنــد تــا بتواننــد بــه معیشــت و ادمــه حیــات خودشــان در آن اقلیــم بپردازنــد. 

مشارکت اجتماعی هدفمند و موثر
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