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 دهیکچ
 که استها شده دست به گریبان سازمان جدیدی مشکالت و مسائل تجاری، واحدهای و صنایع سعهتو و رشد با همراه مروزها

 جامعه به رشد و فشار رو یانتظارات اجتماع رییتغ محیط خارجی و همچنین بر آنها هایفعالیت تأثیرات و آمدهاپی از ناشی

خود ادامه دهند که متناسب با  اتیتوانند به حیم یصورتها تنها در سازمان. لذا ستآنها یطیمحستیبهبود عملکرد ز برای

پذیری مسئولیت»و مقررات متنوعی که در قالب  نیوجود رهنمودها، اصول و قوان رغمیعل .جامعه عمل کنند ینظام ارزش

 یقدامدر جامعه توسعه یافته، ا هاتناظر بر رفتار شرک ،«مسئولیت اجتماعی»به عنوان بخش بزرگی از  «محیطیزیست

در  یطیمحستیزهای تیمسئول تیبرق را از منظر رعا عیتوز یهاشرکت تیکه بتواند به صورت ملموس وضع یافتهسازمان

 زانیمناسب جهت سنجش م یالگو افتنیبسنجد، صورت نگرفته است. هدف از این تحقیق،  یاجتماع تیچارچوب مسئول

های توزیع برق آن برای شرکت یسازیسئولیت اجتماعی شرکتی و بومها با رویکرد مسازمان یطیمحستیز یریپذتیمسئول

 یریپذتیمسئول زانیسنجش م یعامل مهم برا 31پانل خبرگان،  لیو تشک ینظر یحاضر با استفاده از مبان قیدر تحقاست. 

 یبهبود برا تیاولو یعامل دارا 8شانون،  یشکاف و آنتروپ لیتحل یهاشده و سپس با استفاده از روش نییتب یطیمحستیز

به ارائه  ،یقیشده به کمک مطالعات تطب نییتب نهیبه تیبه وضع وجهبا ت تی. در نهادیبرق تهران مشخص گرد عیشرکت توز

 برق تهران بزرگ پرداخته شد. عیعملکرد شرکت توز یبهبود و نحوه ارتقا یراهکارها

  لید واژهک

 عیتوز یهاشرکت -آنتروپی شانون - یکتشر یاجتماع تیمسئول -یطیمحستیز یریپذتیسئولم

  پیرمراد حمیدرضاآرزمجو،  هیهان ،یژمان شعبانپ
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 قدمهم

خداوند است که از جانب ی موهبت، زیست محیط و بیعتط

 هماهنگی که شرایط و عوامل منابع، از مجموعه موجودات،

به آنها  حیات ادامه و دارد وجود در اطراف هر موجود زنده

 دلیل به بیشتر آید. در ابتدامی به وجود ،وابسته است

 یک عنوانبه  خسارت، خود، طبیعت در بازسازی توانایی

قرار  توجه مورد زیست محیط از تأثیر انسان بر نتیجه

اخیر،  هایسال بروز برخی از مشکالت دربا  بود؛ اما نگرفته

 هایو آلودگی طبیعی های منابعمحدودیت جمله از

و اجتماعی  های اقتصادی،روی جنبه محیطی که برزیست

 آنان تفکر تجدید ، منجر بهاندگذاشته رتأثی محیطیزیست

 عدیده مشکالت به توجه بارسد به نظر میو  شده

توسعه عواملی که به حفاظت از ، شناسایی و محیطیزیست

 .[3] کند، ضروری استمحیط زیست کمک می

که امروزه  محیطیغلب مشکالت و تنگناهای زیستا

موضوع محلی و یا ملی به شمار  اند،گیر جوامع شدهگریبان

باتوجه به وابستگی متقابل و غیرقابل تفکیک  بلکه آیند،نمی

جمله اقتصاد،  با مباحث کالن انسانی، از زیست محیط

 مشکل هرها، و سایر حوزه سیاست توسعه، فرهنگ،

و نوع بشر  ، مشکلی برای کل جهانبه نوعیمحیطی ستزی

تحوالت محیط زیست  پیامدهایاما  ؛[2]شودیمحسوب م

های بینیمختلف جهان متفاوت است. بنابر پیش نقاط در

زمین موجب گسترش  هشدن کرگرم فعلی علمی، روند

سوی شمال زمین، یعنی  به کشاورزی ید محصوالتتول

شود. این درحالی است که می کانادا مناطق روسیه، ژاپن و

آبی و خشکسالی در کم و همین مسئله، افزایش دما

ازجمله کشور  شمالی،ه تر نیمکرهای جغرافیایی پایینعرض

جهان وجود دارند  در دارد. مناطق متعددی یپ ایران را در

ایجاد خطر  هآستان به حیط زیست در آنها،که تخریب م

آن  ساکنان سالمتیحتی حیات و یا  هجدی برای ادام

پیشی  حالرسیده است. در این مناطق، سرعت تخریب، در

با آن  گرفتن از توانایی انسان برای ممانعت یا سازگاری

همچون  یطیمحستیز یهانبحرااز طرفی . [2]است

جهان، مختص  یهوا یآلودگ شیافزا و یدیاس یهاباران

سهم  زانیبا م یرو، ارتباط نیا از .ستیکشور خاص ن کی

و  شرفتهیپ یکه کشورهایطورب ندارد، یندگیآال دیآنها در تول

 .[1]ستندیدر امان ن یطیمحستیزی هانایاز ز زیثروتمند ن

یطی در سراسر مح ستیز مسائل ریاخ هایسالدر نابراین ب

 که یمحیطمشکالت زیست و مرکز توجه قرار گرفتهجهان 

 به عنوان این زمینه در فعال هایبارها توسط سازمان

بودند، شهروندان،  شده برای بشر شناخته تهدیدی

 نگران بیش از پیش سر جهان را تا سر جوامع و هاسازمان

 .[3]کرده است

 را به عنوان ستیز طیمح داتیاز دانشمندان تهد یرخب

 نیو معتقدند که ا کنندیم فیتعر ستیز طیمح سکیر

ی تجار تیانسان، بلکه سود و مالک یتنها سالمتنه دات،یتهد

 .[4]اندازندیبه خطر م زیرا ن

در  ژهیبه و ،یطیمحتسیز یهاتیمحدو ازی ا وجود برخب

 نیرقابت، همگان بر ا هشدن عرص تنگ و یتجارت جهان

تحت فشار  یتجار یواحدها که موضوع توافق دارند

 خود یاتیعمل یهاهنیهز دیتنها با نه که هستند یاهندیفزا

حاصل از  یطیمحتسیز راتیتأث دیرا کاهش دهند، بلکه با

اعمال  نیبه حداقل برسانند. ا زین را یاتیعمل یهاتیفعال

 یهاسهامداران، دولت، رسانه رینظیی هااز طرف گروهفشار 

ها سازمان گریگذاران و دهیسرما کنندگان،مصرف ،یگروه

  .[1]شودیاعمال م

 طیطرفدار مح یمختلف اجتماع یهاگروههای اخیر ر سالد

 طیمح یبر رو رگذاریتأث یها را عامل اصلشرکت ،ستیز

ها در شدند که شرکتآن خواستار  کردند و یمعرف ستیز

پاسخگو باشند و  ستیز طیثر بر محؤم یهاتیمقابل فعال

خود را به طور شفاف افشاء  یهاتیفعال یطیمحستیاثرات ز

 طیمح یها را بر روتیفعال نیا یهانهیکنند و تبعات و هز

به مرور  زیها نشرکت رانیمد ی. از طرفرندیبپذ ستیز

به  کهیدر صورت ستیز طیمرتبط با مح یهانهیهز افتندیدر

داده شوند، به  صیو تخص یریگاندازه ،ییشناسا یدرست

 رانیمد نی. بنابراانجامدیسود بالقوه م جادیو ا ییجوصرفه

و  هاشرکت یاجتماع یهاتیئولمس یدر چارچوب تئور

توانند با استفاده از ی، مداریبه توسعه پا یابیجهت دست

 منجر کنند،میاتخاذ  ی که در این زمینهاآگاهانه ماتیتصم

د و از نشرکت و جامعه شو نفعانیذ یمنافع برا جادیبه ا

 های افشاسازی و ارزیابی عملکرد،ایجاد سیستم قیطر

و  ندیو اصالح نما یابیخود را ارز یستیز طیاقدامات مح

 طیحفاظت از مح یثر خود را در راستاؤاقدامات م نیهمچن

 .[5]ندیاثبات نما ستیز
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پذیری زمینه مسئولیت در زیادی مطالعات اینکه لیرغمع

 سال اخیر چند محیطی و نحوه گزارشگری آن درزیست

در  عوامل را همه که تحقیق جامعی اما ضرورت، انجام شده

 احساس باشد شده خاصی انجام مدل یمبنا برگیرد و بر

با افشاسازی در توسعه پایدار موضوعات زیرا  .[3]شودمی

 یهاکه در دهه یکند، به طوریم رییگذشت زمان تغ

 قرارصاحب نظران توجه  موردی مختلف، موضوعات متفاوت

کشورها  نیعمده ب یهابا توجه به تفاوت بعالوه گرفته است.

 یفرهنگ ،ی، اجتماعیاز جمله اقتصاد) مختلف یهااز جنبه

در  یاجتماع تیمسئول یهاهیو رو تیماه محتوا،ی( ونو قان

ی هر شرکت گر،یکشورها متفاوت بوده، از طرف د نیا

امر بر  نیمنحصر به فرد خود را دارد که ا طیها و شرایژگیو

 فیتعری چگونگ خود و یاتیعمل طینگرش آن نسبت به مح

و این موضوع  باشدیگذار مریاش تأثیاجتماع یهاتیمسئول

 هایشرکت که جزء برق توزیع هایوص برای شرکتبه خص

به عنوان یک  ،با توجه به اهمیت برقبوده و  عمومی خدمات

نهادهای  مشترکین و، جامعهبین کاالی زیرساختی، زیر ذره

 کند.، حساسیت بیشتری ایجاد میدولتی و عمومی هستند

 یمند مباننظام یپس از بررس ق،یتحق نیاساس در ا نیبر ا

عوامل و اهداف مؤثر در بهبود  ییبه شناسا ،ینظر

، به عنوان بخش هاشرکت محیطیپذیری زیستمسئولیت

پرداخته و در مرحله بعد  ای از مسئولیت اجتماعی آنهاعمده

بهبود در  تیاولو یاز مدل که دارا یعوامل ییبه شناسا

 .شودیهستند، پرداخته م عیشرکت توز

 بانی نظریم .1

فلسفه،  یکحیط زیست، به عنوان هواداری از ممروزه ا

تمام  یبه معنا ستیز طیفراوانی یافته است. مح طرفداران

 نیا یاما معنا ،کرده احاطه است که اطراف ما را یاجسام

ه دیآمده، عبارت از پد یاکولوژی هاواژه، آنگونه که در کتاب

 یهاطیکه شامل مح استی اهدیتن و درهم دهیچیپ

 .استی کیزیو ف یکیولوژیب ،یاجتماع

 و انتشار دیتول زیو ن یعیاز منابع طب هیرویب هه علت استفادب

 طیمح امروزه موضوع حفاظت از نده،یمواد آال حدش از یب

 دانشمندان و محققان را به خود جلب یتوجه جد ست،یز

 بیآب و هوا، تخر یچون آلودگ یاست. موارد کرده

جمله  از ،یجانور یهاهستگایمراتع، انهدام ز و هاجنگل

 میمستق هجیکه نت باشدمی ستیز طیمح به وارده یهانایز

 .[4]است یمراکز صنعت و کارخانجات تیفعال

 زانیدر م یریگذشته شاهد رشد چشمگ یهاههد

 دانش ودر سرتاسر جهان بوده  یطیمحستیزی هایآگاه

 بلکه مسئله ایدئولوژی است؛ تنها یک نه محیطیتزیس

 رفتار بر که شودبازار رقابت محسوب می در مهمی

بود که  نیتصور بر ا یزماناست.  تأثیرگذارنیز  کنندهمصرف

و  سهامداران صرفاً در مقابل دکنندگانیها و تولسازمان

 محصول نیبهتر ستیبایکه م نیا ایکارکنان مسئولند و 

 یباالتر به دست مشتر تیفیتر و کنییپا متیا قرا ب یمصرف

 ایهیکه محصول چه آثار و عواقب ثانونیاز ا غافل برسانند،

 منابع یابیو کم تیجمع شیافزا د،یشد داشته باشد. رقابت

 آمدن باعث به وجودمحیطی زیست هاییآلودگ و نیز

شد که تعهد و  تیریبه سازمان و مد نینو یکردهایرو

 دیآن تحوالت بود. در واقع شا هجینت زین یاعاجتم تیمسئول

بود به  یپاسخ تیمسئول نیا شدن بتوان گفت که مطرح

 نظران این رشتهی. صاحبطیمح یهاو چالش ازهاین

 کی بلکه نبوده یاریاخت یخارج طیاز مح تیمعتقدند حما

 .[3]آیدیکسب و کار به حساب م ندیآبخش مهم از فر

خود  یاقتصاد ها تنها مسئول عملکردامروزه شرکتبنابراین 

 ییپاسخگو وی مسائل اجتماع تیبلکه ملزم به رعا ستند،ین

 طیحفاظت از مح در عصر حاضر،و  اندبه عموم جامعه

 ریانکارناپذ ضرورت کی موارد نگونهیا یو گزارشگر ستیز

 .شودی شمرده م

و منافع  هاییدارا بر عالوه ،یطیمح تسیز یهاحرانب

. کندیم دیتهد زین را یکشورها، سالمت جوامع بشر

 هجامع هندیبا آ که است یموضوع ،یطیمح تسیمشکالت ز

مشارکت  مستلزم آن لرو، ح نیمرتبط است و از ا یجهان

 .[4]کشورها است یتمام

خارج  ،ستیز طیمراقبت از مح ی،ر گذشته به صورت سنتد

 ها محسوبدولت فیاز وظا یو جزئ افراد یخصوص یز زندگا

ها را ملزم و مقررات شرکت نیها با وضع قوانشد. دولت یم

 ،کردندیم یطیمحستیمقررات مربوط به مسائل ز تیبه رعا

 ستیز طیمراقبت و محافظت از مح تیمسئول تیدر نها یول

با  یسازگار ریها در مسشرکت تیها بود. هدابه عهده دولت

 ،وضع مقررات قیاز طر میبه صورت مستق ستیز طیمح

 و دیگردیها انجام مدولت لهیها به وسالزامات و مشوق

آمد اکثرًا یم شیپ یطحیمستیکه مشکالت ز یهنگام

 بر ها و مشکالت رایزدودن آلودگ تیمسئول یبخش دولت

 یطحیمستیبا اضافه شدن بعد ز اما گرفت.یعهده م
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و  یبخش دولت نقش، هاشرکت یاجتماع تیمسئول

ابعاد در  گریها به دبخش نیورود ا با. افتی رییتغ یخصوص

ها و از دولت یاریبس ،ستیز طیحفظ فعاالنه از مح

و رشد  ستیز طیکه حفظ مح افتندیدر یاقتصاد یهابنگاه

 .[6]ستندین گریکدیلزوماً در تضاد با  یاقتصاد

 یشتری، توجه ب3991 هده از یاجتماع تیبر مسئول دیأکت

ها شرکت یبرخدر ابتدا  نکهیا با. را به خود جلب کرده است

 یفایبه ا یجار نیاز قوان تیتبع لیدل اغلب به

 اما آوردند، یروی طیمح تسیو ز یاجتماع یهاتیمسئول

با  مرتبطی هاهنیند هزافتیها، به مرور درن بنگاهرایمد

 ،ییشناسا یدرست به شرط آنکه به ستیز طیمح

 جادیو ا ییجوداده شوند، به صرفه صیو تخص یریگهانداز

ی هاهنیهز افته،یتوسعه  یانجامد. در کشورهایبالقوه م سود

ها را به هنیاز کل هز یابخش قابل توجه ،یطیحمتسیز

 عملکرددیگر اکنون . لذا دهدیخود اختصاص م

مسئولیت  بخش از کیشرکت به عنوان  یطیمحستیز

ها بعد از شرکت یاریو بس ی شدهتلق اجتماعی شرکتی

 یاجتماع تیمسئول یهایرا در استراژ یطیمحستیز

 .[4]شرکت خود گنجانده اند

 و اتحاد یوستگی، پشرکت یاجتماع یهاتیاز مسئول نظورم

که  استی اسازمان به گونه یهاها و ارزشتیفعال انیم

کارکنان،  ان،یشامل سهامداران، مشتر نفعانیذ هیمنافع کل

سازمان  عملکرد و استیگذاران و عموم جامعه، در سهیسرما

همواره خود را  دیسازمان با گریمنعکس گردد، به عبارت د

 تیولاحساس مسئ جامعه از اجتماع بداند و نسبت به ئیجز

 یابه گونه یداشته باشد و در جهت بهبود رفاه عموم

 .[7]کند تالش شرکت میمستقل از منافع مستق

 ههمه جانب ی به صورتمشتر به یشرکتی اجتماع تیسئولم

رفاه بلند مدت  ای یطیمح ستیمشکالت ز یو حت ستهینگر

ی از اوهیش یاجتماع تی. مسئولردیگینظر مدر  زیاو را ن

را انجام  ییهاتیفعال ،هاسازمانمدیریت است که طبق آن 

 یعموم یکاالها عیبر جامعه و ترف یکه اثر مثبت ،دهندیم

کند یحکم م زیدر کسب و کار ن یاخالقد. اصول داشته باش

چگونه منافع  شانیهاتیباشند که فعال مطلع هاکه شرکت

 . [3]دهدیم قرار ریرا تحت تأث گرانید

توان با رویکرد مسئولیت اجتماعی شرکتی و می نینابراب

های موجود در آن، عوامل دیگری را نیز عالوه بر مدل

 یطیمحستیهای سنتی در خصوص بهبود عملکرد زمدل

ها، استاندارد مدل نیاز ا یاشناسایی نمود. نمونه هاشرکت

آن، مسائل  یاز موضوعات اصل یکیاست که  26111 زویا

همچون  یاست و در آن به مسائل ستیز طیحمربوط به م

 راتیو کاهش تأث ییشناسا دار،یتوسعه پا میتوجه به مفاه

 ست،یز طیسازمان بر مح یهاتیالو فع ماتیتصم

 حیدرباره نحوه صح انیو آموزش به مشتر یرساناطالع

 طیفعال در حوزه مح یهامصرف، مشارکت با سازمان

 یدر مصرف انرژ ییجواز آنها و صرفه تیو حما ستیز

 .[8]خته شده استپردا

از  گرید یکیکه  زیسازمان ملل ن یارچوب معاهده جهانچ

که  کندیم یادآوریاست،  نهیزم نیمطرح در ا یهامدل

 یهانسبت به چالش رانهیشگیپ یکردیرو دیکسب و کارها با

 طهیح شیافزا یبرا ییهالمحیطی داشته و ابتکار عمزیست

زیست انجام دهند. خود نسبت به محیط یهامسئولیت

دار دوست یهایتکنولوژ عیو توز توسعه نیهمچن

موجود  یهای عملکردکنند. شاخص قیزیست را تشومحیط

 یینماید به شناساها را ملزم میسازمان ،چارچوب نیدر ا

 کیپرداخته و  ستیز طیخود بر مح یاثرگذار زانیم

عملکرد  یجهت نظارت خارج یابیمند ارزنظام ستمیس

داشته  گرید یهاآن با دوره سهیمحیطی و مقازیست

 .[9]باشد

های امتیازدهی و موجود، مکانیزم یهاالوه بر مدلع

ها دهی بسیاری در سطح جهانی برای ترغیب شرکتگزارش

به انجام اقدامات مسئولیت اجتماعی شرکتی و انتشار 

گزارش ساالنه مسئولیت اجتماعی خود برای عموم توسعه 

 کی ،یداریپا یدهگزارش ییافته است. سازمان جهان

 یدهگزارش یمستقل است که در راستا یالمللنیسازمان ب

ها ها و کسب و کارها، دولتاز سازمان تیبه حما یداریپا

از  یکی یطیمحستیز تیمسئول. [31]پرداخته است

از  یهایگزارش است که شامل شاخص نیا یاصل یهابخش

میزان  ،شرکت یو انرژمصرف آب  زانیمتوجه به جمله 

 یهابه تنوع جهتو افت،یقابل باز هیمواد اولاستفاده از 

 زانیهای حفاظت شده یا احیاء شده(، م)زیستگاه یستیز

محیطی زیست یابیو ارز عاتیگازها، فاضالب و ضا انتشار

 .[33]باشدیم توسط شرکت کنندگانتأمین
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 یشینه تحقیقپ .2

های زیادی در زمینه شناسایی اهمیت اکنون تالشت

انجام  محیطی، با رویکردهای مختلفپذیری زیستمسئولیت

یکی از رویکردهای مورد توجه در این زمینه، ست. ا شده

محیطی، بر روی بررسی تأثیر اقدامات مسئوالنه زیست

 اینمونه در. [5, 4]هاستعملکرد مالی و سودآوری شرکت

افزایش سطح  نشان داده شده است که از این تحقیقات

ها منجر به محیطی شرکتافشاگری اجتماعی و زیست

افزایش نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و بهبود نسبت سود 

 محققین در رویکردی دیگر .[32]شودعملیاتی به فروش می

به بررسی تمایل مشتریان به خرید سبز، جهت تبیین 

های ها به سمت استفاده از فناوریضرورت حرکت سازمان

در رویکردی  .[3] اندمحیط زیست( پرداختهدار سبز )دوست

 یهاشرکت یاجتماع هایتیمسئولشناسایی دیگر نیز به 

پرداخته شده  ستیز طیدر حفاظت از مح یو تجار یصنعت

انجام شده و  [34] ، نمونه دیگری از این رویکرد در[31]

 تیمسئول یاجرا اند که محققین به این نتیجه رسیده

مزایای بسیاری به همراه داشته که  هاشرکت یبرا یاجتماع

 هایینوآورخصوصا ها، ینوآور شیو افزا تیفیبهبود ک

اجرای در نهایت  و ای از آنهاستنمونه یطیمحستیز

نه  یوفادار شیافزا منجر بههای مسئولیت اجتماعی سیاست

در  .شودیمنیز  مانکارانیو پ انیتنها کارکنان بلکه مشتر

که رویکردی مشابه با رویکرد اخیر دارد،  تحقیق حاضر نیز

پذیری بندی عوامل مؤثر بر مسئولیتبه شناسایی و اولویت

های توزیع به عنوان بخش مهمی از محیطی شرکتزیست

پردازد. در ادامه روش مسئولیت اجتماعی شرکتی می

 گیرد.شناسی تحقیق مورد بررسی قرار می

 وش تحقیقر .3

کاربردی و از  -یدف، توسعه احاضر از لحاظ ه قیوش تحقر

 یشیمایپ -یفیها، توصداده لیگردآوری و تحل وهینظر ش

 عیشرکت توز رانیمد قیتحق نیدر ا یآمار جامعه است.

 رانیو مد نینفر از متخصص 33 زین یبرق بوده و نمونه آمار

گیرى غیراحتمالى اساس روش نمونه بر عیارشد شرکت توز

 اى انتخاب شدند. سهمیه

موجود عوامل،  تیو شناخت وضع تیسنجش اهمهت ج

شد  یسؤال و در دو بخش مجزا طراح 26با  یاپرسشنامه

از آنها، به  کیسؤال بوده و هر  31که هر بخش شامل 

و  تیرا از منظر اهم یشنهادیصورت متناظر عوامل پ

ها پرسش اسی. مقدهدیموجود مورد پرسش قرار م تیوضع

 ادیز اریکم تا بس اریبس فیط ز)ا کرتیل ییتا9 فیط زین

 ارینامناسب تا بس اریبس فیو ط تیسنجش اهم یبرا

 پرسشنامه ییموجود( بود. روا تیشناخت وضع یمناسب برا

صورت که  نیاز خبرگان انجام شد، بد یتوسط نظرسنج ز،ین

و انجام اصالحات، پرسشنامه  یپس از دو مرتبه نظرخواه

. دیرس ینشگاهدا نو خبرگا نیمتخصص دییحاصله به تأ

 SPSSافزار پرسشنامه از نرم ییایجهت سنجش پا نیهمچن

 1,944 زانیکرونباخ استفاده شد که با م یو روش آلفا

 واقع شد. دییآن مورد تأ ییایپا

مرحله  1به اهداف خود، در  یابیحاضر جهت دست قیحقت

مراحل را به همراه ارتباط  نیا 3انجام شده است. شکل  یکل

 .دهدیآنها نشان م
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 هاتجزیه و تحلیل داده یژمتدولو. 3-1

عوامل مؤثر بر  ییحاضر جهت شناسا قیر تحقد

ابتدا  ع،یتوز یهاشرکت یطیمحستیز یریپذتیمسئول

 یپژوهش مورد بررس اتیمختلف موجود در ادب یهامدل

 یهامحتوا شاخص لیقرار گرفته و با استفاده از روش تحل

 یسازیگشتند. پس از آن جهت بوم نییتع هیلاو

از  ع،یتوز یهاط شرکتیشده با شرا ییشناسا یهاشاخص

در جهان،  شرویپ عیتوز یهاشرکت یقیمطالعات تطب

، لندن (Ausgrid) یدنیس عیمشتمل بر سه شرکت توز

(UKpower) نویو دهل (TATAPower)  .کمک گرفته شد

ط نظر خبرگان صورت توس زین یشنهادیمدل پ یاعتبارسنج

  .رفتیپذ
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و  تیهمزمان اهم یعوامل، جهت بررس ییاز شناسا سپ

-تیاهم لیو تحل هیموجود آنها، از روش تجز تیوضع

که  (IPA: Importance Performance Analysis)عملکرد 

 تیوضع نییشکاف در تع لیتحل یهااز روش یکی

روش از  نی. ا[35]دیهاست، استفاده گردشرکت کیاستراتژ

-تیاهم سیکه آن را ماتر یدو بعد سیماتر لیتشک قیطر

ارائه  رانیمد یرا برا یمؤثر یشنهادهایپ نامند،یمعملکرد 

 یتیریمد یهایاستراتژ صیو به منظور تشخ دهدیم

 که در دسته اول قرار ییهایژگی. وشودیاستفاده م

سازمان  یرقابت تیدهنده نقاط قوت و مزنشان رند؛یگیم

 یدهنده اتالف منابعنشان زیدسته دوم ن یهایژگیاست. و

از  توانیو م افتهی صیتخص هایژگیو نیهستند که به ا

داشت.  یاستفاده بهتر گرید یژگیو کیمنابع موجود در 

و  تیاهم یاست که دارا ییهایژگیو رندهیدسته سوم دربرگ

را در  ییهایژگیو زیهستند. دسته چهارم ن نییملکرد پاع

دهنده نقاط ضعف سازمان و خواهد داد که نشان یخود جا

ذکر  انی. شا[36]باشندیم یگذارهیرمابهبود و س تیاولو

از عوامل، فاصله  کیشکاف در هر  زانیم نییاست جهت تع

شده  دهیموجود آنها نسبت به حد مطلوب سنج تیوضع

 نیشتریپرسشنامه، ب اسیدر مق نکهیاست. با توجه به ا

عدد به عنوان حد  نیلذا ا باشد،یم 9 ازیممکن امت ازیامت

. اما از آنجا [37]شودیگرفته م نظرعوامل در  یمطلوب تمام

 یبرا یکسانی تیشده از اهم ییشناسا یهاکه شکاف

در مرحله بعد، به  ستند؛یبهبود برخوردار ن تیاولو

 :SEM)شانون  یروش آنتروپ قیآنها از طر یبندتیاولو

Shannon Entropy Method)  پرداخته شده است. آنتروپی

تئوری  مفهومی است که در علوم اجتماعی، فیزیک و

عدم اطمینان بکار گرفته  نظمی وسنجش بی تاطالعات جه

وزن  صیشانون تخص یروش آنتروپ یاصل دهیا. شودمی

 یشتریب یکه از پراکندگ است ییهابه شاخص شتریب

  n که میتصم سیروش با استفاده از ماتر نیبرخوردارند. در ا

ها را شاخص ینسب تیاهم توانیدارد، م نهیگز mشاخص و 

 .[38]بدست آورد ریبق مراحل زط
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 ی( را براʎ) یاز قبل اوزان خاص رندهیگمیاگر چنانچه تصم و

شده به  لیصورت وزن تعد نیدر ا رد؛یها در نظر بگشاخص
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 حیشده تشر انیب متدولوژی یسازادهیپ جیر ادامه نتاد

 گردد.یم

 یاده سازیپ .4

های مختلف، شده در مدل انیب یهاشاخص یس از بررسپ

 یریپذتیعامل به عنوان عوامل مؤثر بر مسئول 31

و  یسازیو بوم ییشناسا عیتوز یهاشرکت یطیمحستیز

 جینتا 3شدند. در جدول  ییتوسط خبرگان صنعت برق نها

عوامل ارائه شده مرحله نشان داده شده است.  نیحاصل از ا

دهد. این جدول، شرح عوامل نهایی را نشان می 3در ستون 

برق  عیدر شرکت توز یاعوامل، پرسشنامه ییپس از شناسا

 یموجود نسب تیو وضع تیهما زانیشد تا م عیتهران، توز

با استفاده از روش  2شود. در شکل  ییاز آنها شناسا کیهر 

IPAو فاصله از  تی، عوامل موجود در مدل از منظر اهم

 نیا یاند. محور عمودشده سهیمقا گریکدیبا  تیمطلوب

آن  تیآن، اهم یافقعملکرد عامل و محور  تیوضع سیماتر

 .دهدیعامل را نشان م
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 و اهمیت نسبی هر یک از آنها عیتوز یهاشرکت محیطیپذیری زیستمسئولیتعوامل مؤثر بر : 3 دولج

شرح عوامل نهایی با نظر 
 خبرگان صنعت برق

 ارچوب معاهده سازمان مللچ دهی جهانی پایداریزارشگ 26111ستاندارد ایزوا
اخص ش

 آنتروپی
زن و

 نهایی

ر
تبه

 

 یهابه موقع طرح یجراا

 ینمیو ا یطیمح ستیز
- - 

بتکار عمل برای افزایش حیطه ا

 های زیست محیطیمسئولیت
1,957 1,344 3 

و  یجود مسئول سازمانو
در  یاتیعمل یزیربرنامه

 ستیزطیحوزه مح

- 

 یهامسئولیت صیخصت

مربوط به حفظ 
بخش  کیزیست به محیط

 مشخص در شرکت

عیین برنامه و اهداف مشخص ت
محیطی های زیستدر حوزه

 هبرای آیند

1,965 1,196 2 

 ینیگزیفن و جامحا، دا

فرسوده،  زاتیتجه
مصرف و کم یهاالمپ

 هاروغن ترانس

ناسایی و کاهش ش

تأثیرات تصمیمات و 
های سازمان بر فعالیت

 محیط زیست

وجه به تعداد مواد اولیه ت
 قابل بازیافت

 یبرا ییهاها و برنامهبتکار عملا

 مانند یختنیرکاهش مواد دور
 افتیباز

1,976 1,187 1 

 ،یاستراتژ نییتب یظامندن

و اهداف در حوزه  استیس
 ستیز طیمح

- 

 ها، اقدامات جاریستراتژیا

های آتی برای و برنامه
 مدیریت نمودن تأثیرات

 محیطیزیست

های مکتوب درباره یاستس

یط زیستی مسائل مح
)پیشگیری و مدیریت 

 های زیست محیطی(ریسک

1,977 1,181 4 

 ستیز یارهایحاظ معل

 یندهایدر فرآ یطیمح

و  مانکارانیپ یابیارز
 زاتیکنندگان تجهنیتأم

- 

ربال و انتخاب غ

با استفاده از  کنندگانمینأت
 محیطی زیست یارهایمع

 الزامی برای یهاسیاستتخاذ ا

کنندگان مینأهمکاران و ت

از اصول  یرویبه پ، شرکت
 محیطیزیست

1,979 1,179 5 

به  عیتوز یهاشبکه یابیرزا

و سالمت  یمنیلحاظ ا

 و جامعه نیمشترک

- - 

محیطی زیست یتیریظام مدن

نظارت و کنترل  ،ییشناسا یبرا

 محیطی شرکتد زیستعملکر

1,978 1,178 6 

و آموزش  یرسانطالعا

مصرف،  تیریجهت مد

 نیمشترک یمنیسالمت و ا

 و آموزش یرسانطالعا

به مشتریان درباره 

 نحوه صحیح مصرف

- - 1,976 1,177 7 

 یطیمحستیت زاهش اثراک

انجام خدمات شرکت و 
 یبرا یگذارهیسرما

 ستیز طیحفاظت از مح

و کاهش ابعاد  ییناساش

و  ماتیتصم راتیو تأث
سازمان بر  یهاتیفعال

 ستیز طیمح

گذاری جهت فزایش سرمایها

ها، تأثیرات فعالیت کاهش
محصوالت و خدمات بر 

 زیستمحیط 

شرکت بر  یاثرگذار یابیرزا
 زیستمحیط

1,982 1,161 8 

شرکت  یهاتیطابق فعالت

و  یطیمحستیز نیبا قوان
 یهاتعامل با سازمان

 ربطذی

های شارکت با سازمانم
فعال در حوزه محیط 

 زیست و حمایت از آنها

عدم تبعیت ناسایی موارد ش
 یهانامهنییاز قوانین و آ

 محیطیزیست

- 1,986 1,15 9 

ل حمل و نق تیریدم

روزانه  یکارکنان و سفرها
 کارکنان یاتیو عمل

شارکت در طرح های م

 کاهش آلودگی

تأثیرات زیست اهش ک

و  اتیعمل ناشی ازمحیطی 
 کارکنان ییجاجابه

با هدف بهبود  ییهاعالیتف

خدمات  د،یتول یانرژ یاثربخش
 ندهایو فرا

1,989 1,117 31 

مصرف آب و  تیریدم

 یهاساختمان یانرژ

 شرکت

جویی در مصرف رفهص

 انرژی

 مستقیم مصرفاهش ک

 سازمان درون انرژی

های وسعه و توزیع تکنولوژیت

 دار محیط زیستدوست
1,993 1,114 33 

 یمواد مصرف تیریدم

 پسماندها افتیو باز یادار

وجه به مفاهیم توسعه ت

 پایدار

قدامات و ابتکارات صورت ا
گرفته برای کاهش اثرات 

 زیست محیطی محصوالت 

 یبرا ییهاها و برنامهبتکار عملا
 ،یانرژ) کاهش مصرف منابع

 ...(و  یبندآب، برق، کاغذ، بسته

1,99 1,128 32 
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 IPAشکاف عوامل با استفاده از روش  لی: تحل2شکل 

 

موجود در عوامل  د،یمشاهده گرد 2مانگونه که در شکل ه

د مانن یاند. دسته اول عواملشده میبه چهار دسته تقسمدل، 

در حوزه  یاتیعمل یزیو برنامه ر یوجود مسئول سازمان»

« محیطیهای زیستاجرای به موقع طرح»و  «ستیز طیمح

 ادیز تیباال و فاصله از مطلوب ینسب تیاهم یکه دارا

 و الزم است شرکت توزیع آنها را در دهدیهستند را نشان م

 تیریمد»مانند  ی. دسته دوم عواملدهدبهبود قرار  تیاولو

« کارکنان یاتیروزانه و عمل یحمل و نقل کارکنان و سفرها

کمتر  ینسب تیهمان فاصله اما با اهم یهستند که دارا

آنها در نظر  یبرا یپوشچشم یاستراتژ جهیهستند در نت

، تا منابع موجود در شرکت به سمت بهبود شودیگرفته م

حضور  یعوامل زی. دسته سوم نتر هدایت شوندعوامل مهم

چرا که از  دهند؛یهدر م ید که منابع سازمان را به نوعدارن

 یموجود مناسب تیو وضع نییپا ینسب تیهمان اهم

عوامل  وضعیت یجهت ارتقا نیبرخوردار هستند. بنابرا

 ازدارای اولویت باال، از آنجا که منابع شرکت محدود است، نی

گردد و پاسخ مناسب  لیعوامل تعد نیا یاست منابع مصرف

است.  یگذارهیو عدم سرما یتوجهیب ین دسته عواملا یبرا

باال و  تیدارد که اهم یاختصاص به عوامل زیدسته چهارم ن

لحاظ »عوامل همچون  نیدارند، ا یموجود مناسب تیوضع

و انتخاب  یابیارز یندهایدر فرآ یطیمحستیز یارهایمع

که با  «زاتیکنندگان تجهنیو سازندگان و تأم مانکارانیپ

اهمیت زیاد، در حال حاضر در وضعیت نسبی مناسبی وجود 

دارند تا به مرور  یادوره ینیو بازب یبه بازرس ازین قرار دارند،

 اول منتقل نشوند. هیزمان به ناح

 تیاز اهم 2مشاهده شده در شکل  یهاآنجا که شکاف زا

جهت ارائه اولویت عوامل در لذا ، ستندیبرخوردار ن یکسانی

 بیجهت کشف ضرا« شانون یآنتروپ» وهیز شا بهبود، برنامه

تا  5 یهااز عوامل استفاده شد. ستون کیهر  ینسب تیاهم

 ینسب تیاهم ی،شاخص آنتروپ زانیم به ترتیب 3 جدول 7

 .دهدیرا نشان م و اولویت هر یک از آنها عوامل

اجرای به موقع »عوامل  شودیکه مالحظه م مانطوره

و  یمسئول سازمانوجود » ،«محیطیهای زیستطرح

 ینظامند»و  «ستیز طیدر حوزه مح یاتیعمل یزیربرنامه

« ستیز طیو اهداف در حوزه مح استیس ،یاستراتژ نییتب

اختالف  زانی. البته مباشدیم ینسب تیاهم نیشتریب یدارا

با مقایسه و . باشدیم زیناچ اریعوامل بس ینسب تیماه نیب

تحلیل شکاف ترکیب نتایج به دست آمده از دو روش 

(IPAو رتبه )( بندیSEM می توان با دقت و ضریب )

بیشتری عوامل دارای اولویت بهبود را شناسایی نمود. 

 دهد.لیست نهایی عوامل دارای اولویت را نشان می 2جدول 

 SEMو  IPAدارای اولویت بهبود در دو روش  عواملمقایسه : 2 دولج

 دارای اولویتشرح عوامل 
ولویت در ا

IPA 
در  ولویتا

SEM 

 یطیمحستیز یهابه موقع طرح یاجرا
 یمنیو ا

3 3 

 یزیرو برنامه یجود مسئول سازمانو

 ستیز طیدر حوزه مح یاتیعمل
3 2 

 زاتیتجه ینیگزیمحا، دفن و جاا

مصرف و روغن کم یهافرسوده، المپ
 هاترانس

3 1 

و  استیس ،یاستراتژ نییتب یظامندن

 ستیز طیاهداف در حوزه مح
3 4 

در  یطیمحستیز یارهایلحاظ مع
و  مانکارانیپ یابیارز یندهایفرآ

 زاتیکنندگان تجهنیتأم

2 5 

 یمنیبه لحاظ ا عیزتو یهاشبکه یابیرزا

 و جامعه نیو سالمت مشترک
2 6 

 تیریو آموزش جهت مد یرسانطالعا
 نیمشترک یمنیمصرف، سالمت و ا

2 7 

خدمات  یطیمحستیاهش اثرات زک

 یبرا یگذارهیسرماانجام شرکت و 

 ستیز طیحفاظت از مح

2 8 
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، IPAایان ذکر است در تعیین اولویت عوامل در روش ش

اند، در عواملی که در ناحیه اول و استراتژی بهبود قرار گرفته

و عوامل که در ناحیه چهارم و استراتژی ثبات قرار  3اولویت 

گونه که در اند. همانبندی شدهدسته 2اند، در اولویت گرفته

مشاهده شد، نتایج بدست آمده در هر دو روش با  2جدول 

عامل مشخص شده در این  8یکدیگر همخوانی داشته و 

در نظر توان به عنوان عوامل دارای اولویت جدول را می

جامع  یزیربرنامه کیالزم است در  در نهایت و گرفت

 .شکاف موجود در آنها برطرف گردد

 یشنهاداتیو ارائه راهکارها و پ یندبر بخش بعد به جمعد

 نیشکاف و همچن یعوامل دارا تیدر جهت بهبود وضع

 یریپذتیبه اهداف مسئول یابیدست در تیاهم یموارد دارا

 پرداخته شده است. عیدر شرکت توز یطیمحستیز

 یریگجهینتحث و ب .5

 ،یکیو تکنولوژ یصنعت یهاشرفتیمروزه به واسطه رشد و پا

و  افتهی شیافزا ستیز طیبر مح یوامع انساننقش و اثرات ج

و محدود بودن منابع  تیبا توجه به رشد روز افزون جمع

به  ستیز طیدر دسترس، مسئله حفاظت از مح یعیطب

مطرح شده  یمسائل جامعه بشر نیاز مهمتر یکیعنوان 

 ستیز طیاست که حفظ مح نیا تیاهم حائزاست. نکته 

و اهتمام  ستین ییایفو جغرا یاسیس یمحدود به مرزها

 در این بین طلبد.یرا م نیهمه ساکنان کره زم یجمع

در کمک  ییتواند نقش بسزایم یشرکت یاجتماع تیمسئول

ها برعهده شرکت یاز سو ستیز طیبه حفاظت از مح

 .[39]ردیبگ

ا توجه به است که ب یمفهوم ،یشرکت یاجتماع تیسئولم

را در  یطیمحستیو ز یاجتماع یهاینگران هاشرکت ،آن

در تعامل با و  خود کسب و کار یاتیعمل یهاتیفعال

و بر اساس آن به  رندیگیخود در نظر م نفعیذ یهاگروه

جامعه  کیبه مشارکت در ساختن  میطور داوطلبانه تصم

 . رندیگیتر مزهیپاک طیبهتر و مح

بر  ،یاجتماع تیمسئول یهامدل محیطی درزیست عدب

زیست و سالمت و کاهش اثرات منفی سازمان بر محیط

محیطی شامل پردازد. اهداف زیستایمنی جامعه می

 ،یانرژ ه،یدادهای سازمان )مواد اولعملکرد مرتبط با درون

ها، فاضالب ،یاگلخانه یدادها )انتشارات گازهاآب( و برون

 .[31]باشدی( مو غیره عاتیضا

 نیو سالمت مشترک یمنیموضوعات مرتبط با ا ن،یبر ا الوهع

گیرد. مورد توجه قرار می نهیو جامعه نیز در این زم

 یمنیو ا یحفاظت از سالمت یسازمان برا کی یهاتالش

 یمال یهاسکیبر شهرت سازمان، ر ماًیخود، مستق انیمشتر

محصوالت و خدمات آن اثرگذار  تیفیک زیو ن یقوقو ح

از  یکیموضوع در صنعت برق که به عنوان  نیاست. ا

دارد  ییروزمره مردم نقش بسزا یدر زندگ یخدمات ضرور

از  باشد،یهمراه م یاو استفاده از آن با خطرات بالقوه

. بدین منظور [21]استبرخوردار  یاژهیو تیاهم

ی و های ایمنهای شرکت باید از دیدگاه ریسکفعالیت

ارزیابی گردد و راهکارهای  معهسالمت برای مشتریان و جا

نظارت و پیشگیری تعیین گردد که نتایج آن کاهش حوادث 

های سازمان برای و آسیب سالمتی و ایمنی ناشی از فعالیت

که با  یارائه اطالعات نیمشترکین و جامعه است. همچن

ا حد ت تواندیدر ارتباط است، م نیو ایمنی مشترک یسالمت

کشنده  یخطرساز و حت دثمانع از بروز حوا یادیز

 . [23]شود

نسبت به  دیبا هاسازمان تیرید مدنشان دا این تحقیق جیتان

های تیاز فعال یناش یطیمحستیآثار و خطرات عوامل ز

 یطیمحستیهای زنهیاز هز ارییبس رایشرکت آگاه باشد. ز

های تجاری بهتر، رییگمیتوان با استفاده از تصمیرا م

 ستیز طیهای سازگارتر با محگذاری در فناوریهیسرما

 دییو محصوالت تول ندهایباره فرآدو یسبز( و طراح عی)صنا

ها را حذف کرد. از آن ایای کاهش داد و به طور قابل مالحظه

و کنترل  نهیو مصرف به یطیمحستیبهبود عملکرد ز یطرف

به سمت  شروییسو سبب پ کیاز  ،یعیشده منابع طب

های نهیهزسو، با کاهش  گریخواهد بود و از د داریتوسعه پا

آب، برق، گاز، سوخت، انواع  لیقب از یعیمنابع طب یمصرف

 یو... باعث بهبود عملکرد تجاری و سود مال هیمواد اول

عالوه بر  محیطیتوجه به مسائل زیست نیخواهد شد. بنابرا

قابل  اییشرکت، مزا یبر بهبود عملکرد مال میمستق راتیتأث

 ای را برای جامعه به همراه خواهد داشت.مالحظه

به منظور  دیها بان بود که سازماناز آ یحاک قیتحق جیتان

که  کپارچهیمشی خط کیمحیطی، زیست امدهاییکاهش پ

تری را عیمحیطی وسو زیست یالزامات اقتصادی، اجتماع

اتخاذ  رد،یگیدرنظر م شانیهاو فعالیت ماتیبرای تصم



 ش بین المللی انرژیدهمین همایدواز

 نیسازی در اتیمحیطی و ظرفهای زیستکنند. آموزش

 یجوامع و بهبود سبک زندگ دارییتوسعه و پا انینب نه،یزم

. همانگونه که در این تحقیق نیز مشاهده ندیآیشمار مبه

و اهداف در  استیس ،یاستراتژ نییتب ینظامند»شد، عامل 

یکی از عوامل دارای اولویت بهبود در « ستیز طیحوزه مح

باشد و الزم است مدیریت شرکت آن را شرکت توزیع می

 یهاشرکت اتیتجرب طالعاتممدنظر قرار دهد. همانگونه که 

و پاسخ به موقع  هاطرح در موفقیت شرطنشان داد،  شرویپ

محیطی سازمان، وجود های زیستو مناسب به چالش

باشد. ها و اهداف مدون و روشن میها، سیاستاستراتژی

 تواندیم زیهای شرکت نزمان و انجام به موقع طرح تیریمد

اما ؛ شرکت بکاهد اتینامطلوب عمل محیطیزیستاز اثرات 

دیدگاه فرهنگ و الزمه وجود نکته حائز اهمیت آن است که 

محیطی در  سازمان و تسری آن به تمام تصمیمات زیست

سازمانی، ملزم به وجود واحد سازمانی مستقل و مسئول 

سازمانی و تخصیص منابع مالی و انسانی به این واحد 

 ها،حی فرآیندریزی و طراسازمانی است، تا امکان برنامه

محیطی به صورت های زیستها و دستورالعملمکانیزم

 . [24-22]سازمان یافته در سازمان فراهم شود

 زیمصرف مواد و استفاده از مواد بازیافتی ن زانیم اهشک

تالش  زیو ن یسهم شرکت را در حفظ منابع جهان تواندیم

 ییکارا شیکاهش مصرف مواد و افزا یآن را در راستا

 یهانهینموده، کاهش هز نیتضم ی)راندمان( اقتصاد

باشد و عالوه بر اثرات  داشتهیرا در پ اتیعمل

عملکرد اقتصادی شرکت نیز مؤثر  هبودمحیطی، بر بزیست

 .[8]باشد

عمر محصوالت مرحله  از مراحل مهم در طول چرخه یکی

و از آنجا که  باشدیعمر آنها م انیپس از پا زاتیدفن تجه

 یهااز جمله المپ زاتیتجه یبرخ عاتیپسماندها و ضا

بر سالمت افراد و  یآثار مخرب تواندیمصرف مکم

داشته باشد، الزم است که در خصوص  یدر پ ستیزطیمح

 داتیفرسوده تمه زاتیتجه ینیگزیجادفن آنها و  یهاروش

 .ردیالزم صورت گ یهایزیرو برنامه

از آن بود که رعایت قوانین و مقررات و  یها حاکیررسب

محیطی نه تنها به کاهش بار مالی زیست یهادستورالعمل

شود، بلکه بر مشروعیت اجتماعی و ناشی از جرایم منجر می

گذارد. همچنین الزمه تاثیر می زیشرکت ن یهامجوز فعالیت

محیطی شرکت های زیستاجرایی شدن بسیاری از فعالیت

و دفن پسماندها و ضایعات، تعامل  ءمانند بازیافت، امحا

از قبیل شهرداری و  نفعیو ذ ربطیهای ذمستمر با سازمان

 زیست است. سازمان محیط

 یریپذتیمسئول نهیمطرح در زم یاز راهکارها یکی

، که این عامل از نظر عیتوز یهاشرکت یطیمحستیز

لحاظ مدیران ارشد شرکت، دارای شکاف زیادی بوده، 

در فرآیند ارزیابی و انتخاب  یطیمحستیز یارهایمع

و هدایت  زاتیتجه کنندگاننیو سازندگان و تأم مانکارانیپ

زیست آنها به تأمین و ساخت تجهیزات دوستدار محیط

مصرف و انجام های کمالمپ ایج به LEDهای مانند المپ

اقدامات الزم در جهت کاهش اثرات منفی زنجیره تأمین 

 .استزیست شرکت بر محیط

 یشود در طراحیم شنهادیپ عیبه شرکت توز تینها رد

محیطی مانند محصوالت و خدمات خود مالحظات زیست

ثیر بر زیبایی بصری أمینی کردن خطوط جهت تزیرز

ای هوشمند و شبکه هوشمند، شهری، توسعه کنتوره

در شرکت  یکاغذ یندهایخدمات غیر حضوری، کاهش فرآ

و استفاده از  ذبدون کاغ از جمله صدور صورتحساب

ها دستور کار یگذاربه اشتراک یبرا کیالکترون یهاروش

در شرکت، مدیریت مناسب درختان، خرید برق از 

سازی های تجدیدپذیر و غیرفسیلی، فراهمنیروگاه

های خودروهای برقی در شبکه و توسعه زیرساخت

 قیطر نیگرفته تا از اهای خورشیدی را در نظرسلول

بر شرکت های فعالیتابتکاراتی در جهت کاهش اثرات 

 زیست انجام دهد.محیط 

 پاسگزاریس

 نیتدو یدر راستا یقاتیپروژه تحق کیحاصل  قیتحق نیا

 عیشرکت توز یزیراعتماد در معاونت برنامه یستگیمدل شا

آن  شرکت بوده است  یگذارهیبرق تهران بزرگ و با سرما

 شانیا یو معنو یمال یهاتیو حما یکه از حسن همکار

 .میکمال تشکر را دار
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