مهدی ایرانی کرمانی ،در گفت و گو با «اقتصاد کرمان» ارایه کرد

تحلیلی از مسئولیت
اجتماعی بنگاههای
اقتصادی
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اقتصاد کرمان :مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی از جستارهای "اخالق
کسب و کار" است که به نقش این بنگاه ها درحوزه اجتماع و مجموعه وظایف و
تعهدات یک شرکت یا بنگاه اقتصادی در قبال حفظ ،مراقبت و کمک به جامعهای
که در آن فعالیت میکند ،می پردازد .این مس��ئولیت از جستارهای اقتصادی و
مالی فراتر میرود و پیش برنده سود و منفعت اجتماعی و فراتر از منافع سازمان
است.با این وجود ،این نگرانی همواره وجود داشته که واحدهای اقتصادی نسبت
به سیاس��ت ها ،برنامه ریزی و اعمال خود پاسخگو نباشند و به نوعی از پذیرفتن
مسوولیت اجتماعی خود سر باز زنند؛مسئله ای که در سال  93و در بیان استاندار
کرمان هم مشاهده شد آنجا که یکی از شرکت های بزرگ استان را خطاب قرار
داد و با انتقاد از عدم پایبندی بنگاه اقتصادی مورد اشاره به مسئولیت اجتماعی
اش،گفت :مگر میشود شرکت های متمول استان در زمینه توانمند سازی مردم
همجوار خود هیچ گامی بر ندارند در حالی که شرکتهای توسعه گرا در دنیا ،به
مسئولیت اجتماعی خود پای بند هستند.در روی دیگر این سکه اما برخالف این
تصور عمومی در ایران و کرمان که صاحب��ان بنگاه ها و فعاالن اقتصادی ،تنها به
سود و زیان اقتصادی خود می اندیشند و نسبت به مسئولیت اجتماعی خود بیگانه
هس��تند،کارآفرینان و فعاالنی را در بخش های مختلف اقتصادی شاهد هستیم
که کامال به مسایل جامعه ی خود توجه دارند و به مسئولیت جامعه خود واقفند
و البته تعدادشان هم کم نیست.
در این ش��رایط ،با مهندس مهدی ایرانی کرمانی که در دوره هفتم فعالیت اتاق
بازرگانی کرمان ریاست کمیسیون فرهنگی و اجتماعی را بر عهده داشت و خود
از کارآفرینان و فعاالن اقتصادی بنام استان است،به گفتگو نشسته ایم تا تحلیل
وی از موضوع حایز اهمیت مسئولیت اجتماعی با نگاه به مسائل کرمان را تقدیم
مخاطبان خود کنیم:
مهدی ایرانی با اشاره به س��وابق فعالیت خود در بخش های مختلف اقتصادی و
انجمن ها و کمیسیون های اتاق کرمان،گفت:با توجه به اهمیت و ضرورت مسئله
بازسازی سرمایه اجتماعی که در دولت های نهم و دهم آسیب های جدی دید و
پیوند و اعتماد بین افراد و واحدهای اجتماعی را از هم گسس��ته شد،مسئولیت
کمیسیون فرهنگی و اجتماعی دوره هفتم اتاق کرمان را پذیرفتم تا به طور جدی
تر به بحث سرمایه اجتماعی ،آسیب شناس��ی و ترمیم آن و نقش آن در توسعه
اقتصادی -اجتماعی استان کرمان در چارچوب فعالیت های اتاق بازرگانی کرمان
بپردازم.
وی با بیان اینکه س��رمایه اجتماعی،ش��بکه ای از روابط اجتماعی اس��ت که با
هنجارها و شاخص هایی مانند اعتماد  ،مش��ارکت مدنی و مسئولیت اجتماعی
سنجیده می شود و در جامعه ای که هر یک از شاخص های یاد شده در آن زیاد
باشد از سرمایه اجتماعی باالیی برخوردار است و در مقابل در جامعه ای که فاقد
سرمایه اجتماعی کافی است ،سایر سرمایه ها ناقص می مانند و تلف می-شوند.
ایرانی تصریح کرد :از این رو موضوع سرمایه اجتماعی به عنوان یک اصل اساسی
برای نیل به توسعه پایدار محسوب می شود و مدیران و دولت مردانی که بتوانند
در سازمان خود سرمایه اجتماعی ایجاد کنند ،راه کامیابی شغلی و سازمانی خود
را هموار می-سازند و بدون این مهم پیمودن راه های توسعه و تکامل فرهنگی و
اقتصادی ناهموار و دشوار می شود و خطر افتادن آن جامعه به تله اجتماعی باال

می رود.
وی افزود:ب��رای
این ک��ه مصداقی
سخن گفته باشم،
نمون��ه ای از تل��ه
اجتماعی را مثال
می زنم .ب��ه نظر
من یکی از بزرگ
ترین بازارهای بالقوه برای خرمای استان (به ویژه واریته مضافتی) بازار چین است،
چون هم ذائقه شیرین پس��ندی دارند و هم روز به روز ثروتمندتر و مصرفگراتر
می ش��وند اما تقریباً هیچ یک از صادرکنندگان ما نه به تنهایی درصدد بازاریابی
و تبلیغات و معرفی این محصول به بازار چین هستند ،چون فکر می کنند دیگ ِر
صادرکنندگان از س��رمایه گذاری آن ها بهره برداری خواهن��د کرد و نه آن قدر
اتحاد و انس��جام و اعتماد بین خودش��ان دارند که متفقاً و دسته جمعی اقدام به
این کار کنند .حاصل آن اس��ت که خرماهای مضافتی در سردخانه ها می مانند
که این جلوه ای از س��رمایه اجتماعی پایین اس��ت و اگر اجازه دهید برای درک
مفهوم سرمایه اجتماعی کمتر انتزاعی و بیشتر مصداقی حرف بزنم :شیوع فقر و
بیکاری ،دروغ ،ریا ،نفاق ،فساد ،خشونت ،جعل سند ،تقلب و کالهبرداری یعنی
نبود سرمایه اجتماعی و برعکس وجود روح همدردی و مهرورزی ،کمک به هم
نوع نیازمند ،نه گداپروری و همکاری در فعالیت ه��ای اجتماعی یعنی حضور و
وجود سرمایه اجتماعی باال.
رییس کمیس��یون فرهنگی و اجتماعی اتاق کرمان در ادامه گفت :مس��وولیت
اجتماعی در برگیرنده ش��فافیت فعالی��ت های اقتصادی براس��اس ارزش های
اخالقی ،الزامات قانونی ،حفظ حرمت افراد ،تشکل ها و محیط زیست و حساس
بودن به مس��ایل اجتماعی ،فرا اجتماعی و در اص��ل ارزش آفرینی همه جانبه و
یکپارچه است ،تا بنگاه های اقتصادی باور داشته باشند که در یک سیستم جامع
و یکپارچه با یکدیگر در حال فعالیت هستند ،عالوه بر کسب سود ،مسوولیت آثار
و تبعات فعالیت های خود را بر تمام بهره مندان از آحاد جامعه تا محیط زیست
در نظر بگیرند و بپذیرند.
وی تصریح کرد:همه مس��وولیت های اجتماعی چه حقیقی و چه حقوقی کام ً
ال
داوطلبانه اس��ت و بر این ایده اس��توار اس��ت که به جای منفعل بودن نسبت به
مشکالت اجتماعی ،می بایست اقدامی فعال داشته باشیم .مسوولیت اجتماعی
یعنی رفتارهای مضر ،مخرب و غیر مسووالنه که ممکن است به جامعه و افرادی
که در آن زندگی می کنند ضرر بزند را از بین ببریم ،تالش برای برقراری و ایجاد
مسوولیت اجتماعی به افراد ،سازمان ها ،بنگاه های اقتصادی و دولت کمک می
کند تاثیری مثبت بر پیشرفت کار و جامعه داشته باشند.
وی در پاس��خ به این س��وال که توج��ه به مس��وولیت اجتماعی چ��ه ضرورتی
دارد،افزود:ضرورت اجرای مسوولیت اجتماعی و تاثیر اجرای آن به منظور التیام
گوشه ای از آالم جامعه و ایفای نقش موثر در حل مشکالت و معضالت اجتماعی،
این روزها بیش از پیش مورد توجه کارشناسان قرار گرفته است .برای بیان بهتر
این موضوع ،مثال واقعه ی هس��ته ای فوکوشیما جالب خواهد بود چرا که در اثر

