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 دهیچک

 
ي بین مسئولیت اجتماعی شرکتی و توسعه پایدار است. سوال اصلی این است که اساساً چه هدف از این مقاله بررسی رابطه

ارتباطی بین این دو مفهوم وجود دارد و صنعت برق به عنوان یک کاالي حیاتی کشور در قبال توسعه پایدار چه مسئولیت 
 اسنادي به مرور ادبیات نظري پرداخته شد، بر این اساس، ابتدا و توصیفی روش با مقاله این بر عهده دارد.  درهاي اجتماعی 

پایدار و رابطه ي این دو مفهوم پرداخته شد و سپس این موضوع در ارتباط  توسعه و شرکتی اجتماعی مسئولیت به بررسی
دهد، صنعت برق و شرکت می نشان مورد بررسی قرار گرفت. نتایج با مسئولیت اجتماعی صنعت برق در قبال توسعه پایدار

هاي خدمات عمومی هستند که خدمات آن ها براي اقتصاد و کشور ضروري است. با توجه به هاي تابعه آن، جز شرکت
عمومی بین مشترکین، مردم، نهادهاي دولتی و اهمیت برق به عنوان یک کاالي زیرساختی، عملکرد آن، همیشه زیر ذره

بوده است. در پارادایم امروزي کسب و کار، رمز پایداري شرکت هاي بزرگ، تنها سودآوري براي سهامداران و ایفاي 
محیطی و اخالقی را هاي اقتصادي، اجتماعی، زیستانتظار دارند که شرکت مسئولیت نمسئولیت قانونی نیست بلکه ذینفعا

 خگو باشد. از آن جا که صنعت برق بزرگترین تولید کننده انرژي در کشور است، بر عهده گیرد و در برابر ان ها شفاف و پاس
ها و پایدار، اعتماد اجتماعی به سازمان يتوسعه تواند عالوه بر تسهیل مسیر حرکتشرکتی آن، می اجتماعی ایفاي مسئولیت

 در بین جامعه افزایش دهد.  ها راشرکت
 مسئولیت اجتماعی شرکتی  صنعت برق،  ،پایداري توسعه ،انرژي:  کلید واژه
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 مقدمه   -1

ها را با ، سازمانعصر جدیدسریع و شتابان  تغییرات
رو ساخته و ضرورت حفظ اي روبههاي فزایندهپیچیدگی

ها پایدار در چنین محیطی، سازمان يموقعیت و توسعه
تحول ساختن درون خود براي همگامی با اچار به مرا ن

یطی کرده است. ایجاد تحوالت سازنده هاي محدگرگونی
ی، و موثر و یا تالش جهت رفع مشکالت و مسائل سازمان

منوط به استفاده از رویکردهاي نوینی است تا از این 
طریق سازمان همواره امکان کنترل وضعیت و جوانب 

ها و عملکرد درونی و محیطی خود را داشته و ویژگی
محیطی و تطبیق با هاي توان پاسخگویی سریع به الزام

مسئولیت اجتماعی  .آنها را در خود ایجاد و تقویت کند
) یکی از این رویکردهاي نوین است که CSRشرکتی(
ها براي تطبیق با شرایط جدید در ها و سازمانشرکت

ها به طورمستقیم و اند. عملکرد سازمانپیش گرفته
مردم فردي و اجتماعی غیرمستقیم بر زندگی و حیات 

ضرورت قبول  ،گذارند و همین اثرگذاريمیاثر 
ضروري می ها را هاي سازمانمسئولیت در قبال فعالیت

 .سازد
 

 طرح مسأله -2

-ها از مولفهموضوع مسئولیت اجتماعی شرکت
پایدار در جوامع امروزي به شمار ي هاي توسعه

هاي متعدد و اید که طی ان مناسبات شرکتمی
ذینفعان و هاي صنعتی در قبال بویژه شرکت

گیرد. جوامع مورد توجه و بهینه سازي قرار می
، 2000طبق اعالمیه توسعه هزاره در سال 

در  2015اند تا سال شدهکشورها متعهد 
کنی فقر خصوص اهداف توسعه اي(نظیر ریشه

اهش مرگ و میر کودکان، کوگرسنگی، 
زیست دستیابی به آموزش، دستیابی به محیط

نداردهاي الزم و تعیین شده پایدار و ...) با استا
دست یابند. با پیوستن ایران به اعالمیه، دفاتر و 

هاي هاي سازمان ملل در ایران فعالیتآژانش
ها به خود را در این زمینه آغاز کردند و شرکت

مشارکت اجتماعی در تحقق اهداف هزاره دعوت 
 ].1[شدند

پیوستن ایران به از ها اکنون با گذشت سال
هاي صنعتی فعال اد شده، هنوز شرکتاعالمیه ی

و صنایع نیروگاهی و تولید انرژي کشور، به 
استاندارد مسئولیت اجتماعی توجه چندانی 

ها مبادرت به اند. هر چند این شرکتنشان نداده
هاي متعدد به ذینفعان حمایت و ارائه کمک

و یا در اهداف و  کنندخود و جوامع محلی می
که از مصادیق  دهاییراهبردهاي سازمانی بن

، با این شود؛ آورده میمسئولیت اجتماعی است
هاي یاد شده به صورت ها و کمکحال، حمایت

و یا اصوالً  گیرداي صورت میپراکنده و جزیره
. این در حالی است که شودتوجهی به آن نمی

ها اکنون در بسیاري مسئولیت اجتماعی شرکت
و چه در ي جهان چه توسعه یافته از کشورها

دوران بلوغ  حال توسعه مانند هند و مالزي، 
دهی ساالنه کند و گزارشخود را سپري می

دهی و گزارش مسئولیت اجتماعی شرکت
توجه به امري متداول در نزد آنهاست.  پایداري،

مسئولیت اجتماعی شرکتی در صنایع تولید 
یکی انرژي از اهمیت دوچندانی برخوردار است. 

 هاایع تولید انرژي براي کشورصنمهمترین از 
-هاي جهانی نشان میتجربهصنعت برق است. 
هاي تولید و توزیع برق در دهد، که شرکت

هاي عملیاتی خود مفهوم جهان، در برنامه
شرکت را به طور جدي » مسئولیت اجتماعی«

ها در این باره چارچوبی اند. آنبه کار گرفته
رویکرد براي انجام خدمات اجتماعی متکی بر 

هاي جوامع مشارکتی و استفاده از ظرفیت
به عنوان اند. پیرامونی تعریف و عملیاتی کرده

-شرکت توزیع نیروي برق دهلیمثال، 
ي ) سیاست خود را بر پایهTPDDLنو(

پایدار و مسئولیت اجتماعی  ياستراتژي توسعه
انداز، مأموریت و شرکت بنا کرده است و چشم

عی شرکتی جهت کلی سیاست مسئولیت اجتما
کند. معرفی انرژي اقدامات آنان را ترسیم می

آوري سبز، اخالق مداري، تعامل با کارامد و فن
ناپذیر از جامعه حوزه فعالیت آنها بخش جدایی

اساسنامه شرکت است. استخدام و کارآفرینی، 
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هاي اي، فعالیتهاي فنی و حرفهآموزش
حور، کار موهاي کسبخیرخواهانه، فعالیت

زیست هاي جبرانی مثل بازسازي محیطفعالیت
محیطی ناشی از براي جبران اثرات زیست

هاي شرکت، از اصول سیاست هاي فعالیت
-مسئولیت اجتماعی این شرکت محسوب می

 ].2[شود

صنایع از  یکیصنعت برق به عنوان در ایران، 
برق  نی، عالوه بر تأمیرساختیبزرگ و ز

و  یقانون فیاکه در قالب وظ نیمشترک
فراتر  زین یفیشود، وظایم فیاساسنامه آن تعر

 نفعانیذبا  دارد که در ارتباط  یقانون یاز ضوابط
است. از  ستیزطیجامعه و مح یو به طور کل

و  ياتوسعه يهااز پروژه ياریبس گر،یطرف د
 راتیتأث يصنعت برق، دارا یرسانخدمات
است که توجه به  یطیمحستیو ز یاجتماع

 یطیمحستیو ز یاجتماع ،ياقتصاد راتیأثت
 تینقش مسئول يفایا راستاي درها پروژه نیا

 .شودیشرکت صنعت برق محسوب م یاجتماع
حال این سوال مطرح است که صنعت برق تا 
چه اندازه با مسئولیت اجتماعی خود در قبال 
ذینفعان درونی و بیرونی آشناست؟ و تا چه 

-کالن و تصمیمهاي اندازه در سیاستگذاري
پذیري هاي خود موضوع مسئولیتگیري

دهد؟ آیا اساساً اجتماعی را مورد توجه قرار می
در اسناد باالدستی وزارت نیرو به این موضوع 
توجه شده است؟ این سواالت و سواالت 

توان در این ارتباط مطرح کرد که بیشتري را می
مقاالت و شاید پاسخگویی به هر یک از آنها 

مقاله به  نیاطلبد. مستقلی را می هايپژوهش
که  است یبه دو سوال اساس ییدنبال پاسخگو

اول آن که،  تري باشد.شاید سواالت بنیادي
و  داریپا يتوسعه نیب یاساساً چه ارتباط

وجود دارد؟ و  یشرکت یاجتماع تیمسئول
تواند با ایفاي چگونه میصنعت برق کشور 

ه پایدار کمک مسئولیت اجتماعی خود به توسع
 يرا برا نهیمقاله درصدد است، زم نیا کند؟.

فعال در صنعت  يهاها و سازمانتوجه شرکت

شان یاجتماع تیبرق کشور به موضوع مسئول
-اقدامات برنامه ریمس میفراهم نموده و به ترس

نوع  نیآنان در چارچوب ا کیمحور و استراتژ
مدد  داریدر جهت کمک به توسعه پا ت،یمسئول

 فبه اهدا ییپاسخگو ياساس، برا نیاند. بر ارس
دو  يو نظر یخیتار یمقاله، ابتدا به بررس نیا

 یاجتماع تیو مسئول داریپا يمفهوم توسعه
 پرداخت. میخواه یشرکت

 روش -3

مقاله حاضر از نظر هدف علمی و کاربردي، از 
تحلیلی و از نظر Ïنظر ماهیت تحقیق توصیفی 

و کتابخانه اي روش گردآوري اطالعات اسنادي 
 است.  

 

 پیشینه -4

ریات مربوط به مسئولیت ظها و ننگرش
اجتماعی شرکت، سابقه چندانی ندارد. قبل از 

هاي هنجارها و نگرش 1800هاي حدود سال
اجتماعی، بسیار کم بر اعمال مدیریت اثر داشته 

ها و مقاالت بسیاري در پژوهش ].3[است
عی اجتماي مسئولیت کشورهاي دنیا درباره

هاي مورد ها انجام شده است. موضوعشرکت
ها عمدتاً، تأثیر بررسی در این نوع پژوهش

، 5، 4[ مسئولیت اجتماعی بر سرمایه اجتماعی
روابط متقابل مسئولیت اجتماعی شرکتی و  ،]6

-، اصول و تئوري ]10، 9، 8، 7[ پایداريتوسعه
بوده  ،]12، 11[هاي مسئولیت اجتماعی شرکت

توان تحت هاي داخلی را نیز میاست. پژوهش
دو بخش پژوهش و مقاالت علمی انجام شده 

هاي میدانی بندي کرد. متاسفانه پژوهشتقسیم
انگشت شماري در مورد مسئولیت اجتماعی 

-ها صورت گرفته است. که عمدتاً پایانشرکت
. مسئولیت شودرا شامل میهاي دانشگاهی نامه

رویکرد الزام  اجتماعی شرکت ملی نفت ایران با
درك  ،]13[محیطیبه اجراي تعهدات زیست

معنایی زنان منطقه عسلویه از مسئولیت 
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 اند. از این جمله ،]14[هااجتماعی شرکت

 ي پایدارتوسعه : ادبیات نظري

از قرن هفدهم و هجدهم  مباحث توسعه
بعد  میالدي در کشورهاي اروپایی مطرح شد و

ب صنعتی، موج انقال به دنبال آنو  از رنسانس
 هاي شتابان کشورهاي غربی آغاز شد.پیشرفت

م با أتو ،شدن و رشد فناوريفشار صنعتی
تصاحب بازار و منابع کشورهاي ضعیف 

، هم مستعمراتی باعث شد تا در زمانی کوتاه
شکاف بین دو قطب پیشرفته و عقب مانده 

و رویه جمعیت افزایش بیشود و هم با عمیق 
کاهش منابع  ، شاهدنیازهاافزایش در پی آن، 

 ،کاهش Éچون نفت، گاز، ذغال سنگ و  انرژي
 زراعی، هايزمین بازده کاهش جنگلها، سطح

و  هوا آلودگی محیطی و زیست تنوع کاهش
  .]15[تشدید منابع آلودگی باشیم

 براي بازنگري در مفهوم توسعه، هاکوشش اولین
 معتقد که بود یمتفکران هاينگرانی از ناشی

 خود زیستمحیط نابودي حال در انسان ند؛بود
 توسعه نگرش در تحول اولین این ،]16[است
 ویژگی و داد رخ 1960 يدهه اواخر در که است

 برابر در زیستمحیط کیفیت يدرباره بحث« آن
 نگرش و بینش تغییر از حاکی و اقتصادي رشد

 ]17[بود اقتصادي رشد سنتی الگوهاي يدرباره
 يبیین و توجه به توسعهنقش اساسی در ت

پایدار به دو کنفرانس و یک کمیسیون مربوط 
زیست شود. کنفرانس محیطمی

) و کمیسیون جهانی محیط 1972استکهلم(
با عنوان برانتلند و  (1987) 1زیست و توسعه
). مهمترین نتیجه این 1992کنفرانس ریو(

بندي آن است که به عنوان دستور اجالس جمع

 

شد و بر اساس آن دولتها شناخته  21کار 
موظف شدند چارچوب استراتژیکی خاصی را 

-اي و زیستبرگزینند که ترکیب اهداف توسعه
هاي مهم محیطی را میسر سازد. یکی از توصیه

 ي، تشکیل کمیسیون توسعه21دستور کار 
پایدار در سازمان ملل متحد بود که در حال 

ل پایدار را دنباحاضر اهداف مربوط به توسعه
ي اصطالح توسعه ).زاهدي و نجفیکند(می

پایدار به صورت وسیع بعد از گزارش برانتلند 
و اجالس ریو  »آینده مشترك ما«ن اتحت عنو

 مطرح شد.  1992

ي عاریف و راهکارهاي بسیاري در زمینه توسعهت
-توسعه ،پایداريتوسعه«است.  شدهپایدار ارائه 

دار شهاي است که نیازهاي فعلی را بدون خد
کردن به توانایی نسل آینده برآورد ساخته، 

 يتوسعه .]18[»(نیازهاي خود را نیز پاسخ گوید
پایدار به معناي تلفیق اهداف اقتصادي، 
اجتماعی و زیست محیطی براي حداکثرسازي 
رفاه انسان فعلی بدون آسیب به توانایی نسلهاي 

. ]19[آتی براي برآوردن نیازهایشان می باشد(
اعالمیه ریو حاکی از این است  1ین اصل چنهم

پایدار است و  يکه انسان محور توجه توسعه
ها سزاواز و مستحق یک زندگی سالم و انسان

ي مولد با طبیعت هستند. از سوي دیگر توسعه
تواند به عنوان مسیر پایدار به زبان فنی می

سازي رفاه براي نسل اي که در آن بهینهتوسعه
شود ر به کاهش رفاه آینده نمیامروزي که منج

اندیشه  1990از آغاز دهه  .]20[تعریف شود
سیستمی بر توسعه پایدار حاکم شد و تاثیر 

زیست مورد متقابل اقتصاد، اجتماع و محیط
 اصلی تمرکزبه طور کلی، . توجه قرار گرفت

 تعیین را اصطالح این ماهیت که پایدار يتوسعه
 :از عبارتند کندمی

 ايتوسعه: نیازهاي اساسی تأمین بر تأکید ¥
 که آن بدون کند؛ براورده را اکنون یازهاين که

 کردن برآورده براي را آینده هاي نسل توانایی
 اساسی هدف ]30[(بیاندازد خطر به نیازهایشان
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 روانی و انسانی نیازهاي کردن برآورده توسعه،
 کیفیت بهبود و شغل مسکن، پوشاك، غذا، مثل

 ]31[است زندگی

 مفهوم در: اخالقی هايارزش بر تمرکز ¥
 است نهفته اخالقی هايارزش پایدار يتوسعه

 استخراج را آنها توانمی مفهوم این بررسی با که
 اخالقی مفاهیم مهمترین از یکی ،برابري. کرد
 .است پایدار توسعه در

 و اقتصادي اجتماعی، ابعاد بر تأکید ¥
 تماعی،اج ابعاد پایدار يتوسعه: محیطی
 به. شود می شامل را محیطی زیست و اقتصادي

-می ابعاد این پایداري توسعه به رسیدن منظور
 هاي ستون که چرا باشند تنیده هم به بایست
 ]32[ دهندمی تشکیل را پایدار توسعه

 مرکز در انسان :انسانی حقوق بر تأکید ¥
). 1992 ملل، سازمان(دارد قرار پایداري توسعه
 این بر آن، هايدستورالعمل و قوانین بشر،حقوق
 از تا دارند حق همه که کنندمی تأکید نکته

 استانداردهاي توسعه، امنیت، صلح، آزادي،
 برابري قانون، حاکمیت غذا، زندگی، مناسب

 تبعیض عدم و زنان توانمندسازي جنسیتی،
 ]33[باشند داشته بهره

 مختلف هاياعالمیه :همکاري بر تأکید ¥
 دستیابی براي همکاري اهمیت به ملل، سازمان

 هادولت. کندمی اشاره پایداري اهداف به
 در بایستمی آنها. دارند متفاوتی هايمسئولیت

 پایدار توسعه مورد در مستمر گفتگوهاي
 مستلزم پایدار، يتوسعه. باشند داشته مشارکت
 زنان،: است عمده هايگروه همه فعال مشارکت
 هايسازمان بومی، دممر جوانان، کودکان،

-اتحادیه و کارگران محلی، مقامات غیردولتی،
 يجامعه صنعت، و کار و کسب صنفی، هاي

 از ذینفعان دیگر و کشاورزان آوري،فن و علمی
 بنیادها، داوطلب، هايگروه محلی، جوامع جمله

 و ومعلول افراد نیز و ها خانواده و مهاجران
 .]34[مسن

 

 CSR ت اجتماعی شرکتییمسئول -5

براي اولین  ،مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت
ح شد، ولی به ي بیست میالدي مطربار در دهه

گ و جنمیالدي  30ي دههدلیل رکود بزرگ 
نتوانست به عنوان یک موضوع  ،جهانی دوم
میان رهبران کسب و کار  1950ي جدي تا دهه

فرانک آبرامز در ، 1951جایگاهی بیابد. در سال 
مسئولیت  ،»الزام کسب و کار«نوان اي با عمقاله

اجتماعی شرکت دوباره در کانون توجه قرار 
گرفت. وي معتقد بود براي آن که، کسب و کار 
به صورتی منصفانه با محیطی عادالنه اداره 
شود، الزم است در میان سهامداران، کارکنان، 
مشتریان و جامعه در مقیاسی وسیع تعادلی 

هاي بعد تعاریف، دههدر  ]35[سازگار ایجاد شود
فعالیتها و پذیرش مفهوم مسئولیت اجتماعی 

 1979شرکت به سرعت افزایش یافت. تا سال 
که کارول مدل عملکرد اجتماعی شرکت را ارائه 

، موضوعات CSRداد. به استناد این مدل، 
اجتماعی و پاسخگو بودن اجتماعی شرکت را به 

ي نهاي پیشتاز براي رفتار مسئوالعنوان فلسفه
 دهد.ر قرار میظشرکت مد ن

در دهه  هامفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت
-اخیر به پارادایم غالب مسلط حوزه اداره شرکت

هاي بزرگ و ها تبدیل شده است و شرکت
معتبر جهانی مسئولیت در برابر اجتماع و 
محیط اجتماعی را جزیی از استراتژي شرکتی 

ت که هم بینند. این مفهوم موضوعی اسخود می
ه یافته و کشورهایی با اکنون در کشورهاي توسع

به شدت از سوي تمامی بازیگران از  اقتصاد باز
ها، جامعه مدنی، ها، شرکتجمله حکومت

مللی و مراکز علمی دنبال الهاي بینسازمان
 ]36[شودمی

 تیمختلف مسئول فیتعار یبررس جهینت
 هايدهد گرچه شباهتینشان م یاجتماع

 نیوجود دارد اما ا فیتعار نیا انیم يادیز
 يریگمیتصم واحد براي یدستورالعمل فیتعار
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مسئولیت اجتماعی معانی  .کنندیفراهم نم
متفاوتی براي شرکتها دارد. برخی آن را به 

کنند؛ عنوان تعهد یا مسئولیت قانونی تلقی می
براي برخی به معنی رفتاري مسئوالنه با رعایت 

ها در اما مسئولیت شرکتمسائل اخالقی است. 
حقیقت فراتر رفتن از حداقل الزامات قانونی 

-است که یک سازمان به صورت داوطلبانه می
-پذیرد و آن را جزو منافع بلندمدت تلقی می

موضوع  7، استاندارد المللینیسازمان ب کنند.
بخش  يرا برا یاجتماع تیمسئول زا يدیکل

 یدهد: حکمرانیم رائها یو عموم یخصوص
شدن جامعه، حقوق  ریتوسعه و درگ ،یسازمان

 طیکار، مح يرویبشر، اقدامات مربوط به ن
منصفانه و موضوعات  یاتیاقدامات عمل ست،یز

چنین مجمع جهانی براي هم. ]35[يمشتر
 2001) در سال DWBCS( 3توسعه پایدار

ها را اینگونه تعریف مسئولیت اجتماعی شرکت
ارت به همکاري وکار و تجتعهد کسب« کند:می

ي پایدار اقتصادي، کار با کارگران و براي توسعه
ي محلی و در نهایت کل ي آنها، جامعهخانواده

-یزندگ جامعه مرتبط است، تا بتوانند کیفیت
سیون کمی ].37[»را بهبود بخشند شان
را ها مسئولیت اجتماعی شرکت )2013(اروپا

ها شرکت«به موجب آن،  داند کهمفهومی می
-ائل زیست محیطی و اجتماعی را با فعالیتمس

هاي تجاري و تعامالت خود با ذینفعان بر 
به طو ]37[»کنندمبناي داوطلبانه همراه می

ها، به ي مسئولیت اجتماعی شرکتکلی، واژهر
ظهور یک جنبش اشاره دارد که به دنبال وارد 
کردن فاکتورهاي محیطی و اجتماعی در 

استراتژي تجاري و ها، تصمیمات تجاري شرکت
حسابداري با هدف افزایش عملکرد اجتماعی و 

اي محیطی در کنار ابعاد اقتصادي است. به گونه
که براي واحد تجاري، جامعه و محیط مفید و 

 .]38[اشدسودمند ب

مسئولیت شرکت به معناي به طور کلی، 
پذیري شرکت در پاسخگویی به مسئولیت

-معه را تحتهایی است که جاپیامدهاي فعالیت

دهد. شرکت باید در اتخاذ تأثیر قرار می
ها و اجراي عملیات تصمیمات، انجام فعالیت

-ذي خود، منافع همه ذینفعان را در نظر بگیرد.
ه نتایج و نفعان شرکت همه کسانی هستند ک
ها بر آنها پیامدهاي تصمیمات و اعمال شرکت

نفعان به دو گروه ذینفعان گذارد. ذياثر می
-شوند. ذيلی و خارجی شرکت تقسیم میداخ

کارکنان و سهامداران هستند که  ،نفعان داخلی
تأثیر تصمیمات و عملیات به طورمستقیم تحت

نفعان خارجی شامل و ذي گیرندشرکت قرار می
کنندگان، رقبا، مشتریان، عرضه شهروندان،

اند. شرکت در برابر دولت و نهادهاي اجتماعی
 .]39[هایی دارد(مسئولیتتمامی این ذینفعان 

دسته  5ها را در هاي اجتماعی بنگاهمسئولیت
ها جوانب این مسئولیتکنند. طبقه بندي می

اصلی فعالیت و عملکرد یک سازمان را در بر 
و  هاي نوع دوستانهگرفته و فقط در کمک

شود. از بارزترین این ابعاد، خیریه خالصه نمی
ه جوامع مسئولیت اجتماعی شرکتی در توسع

محلی است که مواردي چون کمکهاي خیریه 
شرکتها، درگیرشدن بخشی ازامکانات شرکت در 

هاي اي اجتماعی، مشارکت باسازمانپروژه
-عمومی و تأسیس بنیادهاي خیریه را در بر می

 گیرد.

هاي مختلفی جهت تبیین کلی مدلبه طور
ها در مقابل دینفعان مسئولیت اجتماعی شرکت

)، مدل 1962-1973مدل فریدمن( وجود دارد.
)، مدل 1991)، مدل کارول(1976آکرمن(

اجتماع و انطباق محیطی، مدل شهروندي 
شرکتی، مدل ذینفعان، مدل اجتماعی دیویس، 

از جمله مدلهاي . ]CSR ]40مدل جدید 
 تبیینی مسئولیت اجتماعی شرکت هستند

ولیکن مسئولیت اجتماعی هر شرکت باید با 
هاي چشم انداز و استراتژي فرهنگ سازمانی،

بلندمدت شرکت در یک راستا باشد تا اجراي 
برنامه مسئولیت اجتماعی شرکت یک برنامه 

بر از سوي مدیران و سهامداران تلقی هزینه
نشود. بنابراین ممکن است مدیران از استراتژي 
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هاي مختلفی براي انجام مسئولیت اجتماعی 
-ها و بنگاهنسازمااستفاده کنند. به نظر کارول 

هاي اقتصادي براي انجام مسئولیت اجتماعی 
-سازمانی از چهار نوع استراتژي استفاده می

در این استراتژي استراتژي واکنشی: . 1کنند: 
عموال در صحنه مسئولیت اجتماعی سازمان م

. 2. دهندحداقل فعالیت ممکن را انجام می
در این استراتژي سازمان استراتژي تدافعی: 

هاي مختلف از انجام کند تا با حربهمیتالش 
. 3. شانه خالی کند مسئولیت اجتماعی

سازمان زمانی که از سوي استراتژي انطباقی: 
عوامل خارجی(قوانین، دولت و فشار افکار 
عمومی) تهدید شده باشد مسئولیت اجتماعی 

استراتژي . 4خود را انجام می دهد. 
آن که استراتژي پیش از  در اینعملگرایانه: 

مسأله یا مشکل اجتماعی بخواهد به طور 
ناخواسته رخ دهد، سازمان نسبت به آن واکنش 

 .]41[(برددهد و آن را از بین مینشان می
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 یمفهوم مسئولیت اجتماعی شرکتبه طور کلی، 
 بنديدستهدر ادبیات نظري، به سه رویکرد 

رویکرد  از: . این رویکردها عبارتندشودمی
: در واقع همان رویکرد میلتون نئولیبرال

بیان کرد که  1970فریدمن است. او در سال 
مسئولیت اجتماعی براي کسب  کیک و تنها ی

منابع در  وکار وجود دارد و آن استفاده از
هاي طراحی شده براي افزایش سود می فعالیت

بیشتر توجهات به  رویکرد نئوکینزي: باشد.
بانه بودن اصول مسئولیت اجتماعی جنبه داوطل

رویکرد اقتصاد سیاسی  ها است.شرکت
): طرفداران این دیدگاه تندور(رادیکال

انتقادهایی جدي براي بحث در مورد مسئولیت 
مانند  .]42[ انداجتماعی شرکت مطرح کرده

مهم  یژگیچند و CSR دار،یمفهوم توسعه پا
 دارد که عبارتند از:

-طیابل اجتماع و محتمرکز بر روابط متق¥
جامعه  کپارچهی يفضا کی در هاشرکت :ستزی

عملکرد  ری. آنها بر تأثکنندیم تیفعال طیو مح
-یآگاهند و م ستیز طیخود بر جامعه و مح

 بر آنها داشته باشند. یمثبت ریتأث خواهند

 در هاشرکت :نفعانیذ کردیبر رو دیتأک¥
خود تالش دارند تا منافع  تفعالی طول

را مورد توجه قرار دهند.  نفعانیران و ذسهامدا
نگران رفتار  زین نفعانذی که طور¬همان

 يبه جا ،یمسئوالنه شرکت ها هستند. به تازگ

) اصطالح CSRشرکت( یاجتماع تیمسئول
. چرا که رودی) به کار مCRشرکت(  تیمسئول

-یگسترده تر را نشان م يکردیاصطالح رو نیا
 .دهد

) نه CSRمفهوم ( :یبر رفتار اخالق دیتأک¥
شرکت در جوامع  یاتیعمل ریتنها توجه به تأث

به رفتار  ازیبر ن نیمربوطه است بلکه هم چن
دارد؛ تا به منافع و  دتأکی هاشرکت یاخالق

احترام  زیجوامع ن نیا یاخالق يارزش ها
) و اخالق CSRاز مقاالت ( یبگذارد. برخ

. برندیرا مترادف هم به کار م  يتجار
اخالق  انی) بCSRان معتقدند که (صاحبنظر

 در عمل شرکت است. يتجار

 از پس هاشرکت بر داوطلبانه بودن: دیتأک¥
 میخود، تصم یاجتماع هايتیمسئول رشپذی

به طور داوطلبانه به آنها بپردازند.  رندگییم
ها به صورت هست که، شرکت نیاساس ا

داوطلبانه تعهدات خود را انجام دهند و جوامع 
را  ییهافرصت لهیوس نیکنند تا بد ریگرا در

تر فراهم کنند. گرچه، باستفاده مطلو يبرا
 یاجتماع تیکنترل بر مسئول ای جادیا ستمیس

 ستیبدان معنا ن نیشرکت ها وجود ندارد؛ اما ا
 ای یمقررات دولت لهوسی به هاکه شرکت

توانند ینم نفعانیو ذ یانتظارات اجتماع محل
 در. رندیانجام تعهدات خود بگ يبرا ايزهیانگ

به  یاجتماع تمسئولی ها،عمل، در اکثر شرکت
 يبدون هدف سودآور هیریخ يهاتیشکل فعال

 ای ی. به عنوان مثال، کمک مالردیگیانجام م
مشارکت در  ،یمدن هايبه سازمان یزاتیتجه

از ابتکارات  تیو حما یاجتماع يدادهایرو
 تیمسئول گرید يهانمونه داوطلبانه کارکنان.

است که  يداریشرکت، ابتکارات پا یاجتماع
 دیمقدار تول ای دهدیمصرف منابع را کاهش م

-نییپا هاينهیو هز رساندیزباله را به حداقل م
 گر،ید هاي. مثالآوردیرا به وجود م تري
کارکنان،  يکار طیدر بهبود شرا گذاريهیسرما

ارائه آموزش به  ای یارائه خدمات بهداشت
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 یابتکارات نیاست. چن یکارکنان و اجتماع محل
دهد و به حفظ  شیرا افزا وريبهره تواندیم

 .]43[کارکنان کمک کند(

با توجه به نکات فوق، مسئولیت پذیري شرکتها  
نامه اجرایی شکل به واسطه ابالغ یک آیین

گیرد و مدیریت توانایی این مسئولیت نمی
ند مستمر را یک فرای  CSRد کهپذیري را دار

هاي ذینفع را بداند، دائماً نیازهاي گروه
هاي مفید را براي آنها تعریف و شناسایی و پاسخ

اجرا کند. در این فرایند مدیریتی موفق است که 
هاي اصالح رفتاري داراي پویایی الزم و مکانیزم

 کارا باشد.
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ي اعی شرکت و توسعهمفهوم مسئولیت اجتم
پایدار به مدت طوالنی به طور جداگانه و مجزا 

اي بین رشد کردند. و روشن نبود که چه رابطه
ي بین این دو وجود دارد. براي پیدا کردن رابطه

توسعه پایدار و مسئولیت اجتماعی شرکتی، 
به بررسی و تحلیل محتواي  )2016بهرینگر(

. استخته پردااسناد کنفرانس توسعه پایدار 
هاي مطالعه شده بر اساس پلت فرم کنفرانس

)، 1(جدول پایدار انتخاب شدند. يتوسعه
گیري حوزه ي  شکلخالصه اي از نحوه

مسئولیت اجتماعی شرکت در اسناد مربوطه به 
 .را نشان می دهدتوسعه پایدار 

شود که در آغاز، به روشنی در اسناد دیده می
اما  استشده  هاي بزرگ اشارهفقط به شرکت

ها ، نقش مهم و حیاتی کمپانی1990ي در دهه
در براي اولین بار، در توسعه پایدار مشخص شد. 

» مسئولیت شرکت«، اصطالح 1990پایان دهه 
پایدار پدیدار شد. ي در اسناد مربوط به توسعه

پایدار  يمشارکت در توسعه 2000در سال 
مورد توجه قرار گرفت و به عنوان وظیفه 

ها و الزامات مسئولیت اجتماعی و کتشر
  .مسئولیت پذیري شرکتی بر ان تأکید شد

ي پایدار به وضوح مطالعه اسناد مربوط به توسعه
-به مسئولیت و تأکید توجه ،دهد کهنشان می

پذیري در دستیابی به توسعه پایدار از 
-پذیري دولتها به تنهایی به مسئولیتمسئولیت

ي ضر در عرصهپذیري همه بازیگرهاي حا
-و. نقش کسب]44[اقتصادي تغییر کرده است

هاي کوچک هاي بزرگ و شرکتکار شرکت
ي عطف توسعه اهمیت بسیار یافته و نقطه

پایدار شده است. در همین راستا، کنفرانس 
سازمان ملل در مورد محیط زیست و 

و اجالس سران در  )UNCEDتوسعه(
د که سازماندهی ش 1992ریودوژانیرو در سال 

 يهاي اصلی در توسعههدف آن تقویت گروه
 ي عطفی درها نقطهپایدار بود. این کنفرانس

تأکید بر نقش مسئولیت اجتماعی شرکت ها در 
 توسعه پایدار بود.

 
   

، نقش کسب و کارهاي کوچک و 21دستور  
. ]39[دهدي پایدار نشان میدر توسعه  بزرگ را

گرچه : «آمده است 21در فصل هشتم دستور 
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کشور نهادهایی را جهت حمایت از  140بیش از 
هاي اند و شرکتزیست به وجود آوردهمحیط

-بزرگ فراملی، پیرامون توجه و نگرانی زیست
کنند، اما هم چنان دفاع محیطی خود تبلیغ  می

-زیست پس از وقوع حوادث انجام میاز محیط
-گیرد و کمترین اهمیت را داراست. در حساب

ي تولید ناخالص مربوط به محاسبه هاي ملی
به  ناپذیر،)، مصرف منابع تجدیدGNPملی (

شود و هیچ رقمی جهت عنوان تولید مطرح می
هزینه نابودي منابع خاك و آب در نظر گرفته 

ها از ملت 21شود. در این فصل، برنامه کار نمی
هاي حمایت خواهد که هزینهها میو شرکت

ازي آن را از همان زیست، تخریب و بازسمحیط
هاي خود بگنجانند و بدون گیريابتدا در تصمیم

ي این تأخیر تحقیقات الزم جهت، محاسبه
ها را انجام دهند و الزاماتی را به وجود هزینه

آورند که این مالحظات را در تمام سطوح 
 و اصول. ]45[گیري مدنظر قرار دهد(تصمیم
 کار وردست در که پایدار يتوسعه براي تعهدات

 در باربادوس در کنفرانسی در داشتند، قرار 21
 هايشد و اقدامات و سیاست تأیید 1994 سال

در سطح ملی و سطوح  اصلی هايخاص گروه
هم چنین، توجه قرار گرفت.  المللی، موردبین
 سازمام ملل، عمومی مجمع ویژه جلسه یک

 در 21 کار دستور اجراي ارزیابی و بررسی براي
 اساس بر. شد برگزار 1997 سال رد نیویورك

 هايشرکت از بسیاري ارزیابی صورت گرفته،
 شکل به را »کسب و کار سبز« بزرگ و کوچک
 با مرتبط اهداف از یکی. اندکرده تبدیل جدیدي

 با تعامل تقویت قطعنامه، این در کار و کسب
 براي متمرکز گفتگوي طریق عمده از هايگروه
 توسعه هايشیوه و دمور در اطالعات آوريجمع
-شرکت هايمسئولیت ترویج از و حمایت پایدار

   . ]46[کار بود و کسب پذیري مسئولیت و ها

ها و رقابت مسئولیت اجتماعی شرکتبعد از آن، 
پایدار در همایش اقتصاد جهانی داووس در 

مطرح شد. هدف آن، تالش هر چه  2000
ي پایدار بیان بیشتر جهت رسیدن به توسعه

ها را متقاعد . این طرح سعی دارد تا شرکتشد
اجتماعی را به طور جدي  هايکند که مسئولیت

هاي استراتژیک خود قرار دهند. طرح در برنامه
CSR  ،در کنار طرح مشارکت در حاکمیت

آغازگر ابتکارها و اقداماتی در راستاي فقرزدایی، 
گذاري حاکمیت خوب و ایجاد جو سرمایه

طور که در همان. ]47[ستمنطقی و مناسب ا
ي توسعه جهانی اجالس، آمده است) 1جدول (

 ر نشستد )WSSD(پایدار
 مسائل از اساسی تغییرات ،)2002(ژوهانسبورگ

 به اقتصادي و انسانیتوسعه به زیستمحیط
 بین .]48[وجود داردهزاره  توسعه اهداف دلیل

-( ژوهانسبورگ و) 1992( ریو کنفرانس دیدگاه
 افزایش نظر  از ايمالحظه قابل فاوتت) 2002
 که وجود دارد هاکار و کسب عالقه و حضور
کارهاي کوچک  و ي کسبعالقه يدهندهنشان

نکته مهم   اما است، پایدار يو بزرگ به توسعه
 يتوسعه به واقعاً باید این است که، شرکتها

 طریق از باید فرایند این. باشند متعهد پایدار
 حسابداري، مالیاتی و تسهیالت دمانن ابزارهایی

(گزارش اجتماعی و محیطیزیست گزارشگري
هاي تهیه سیاست طریق از چنینو هم پایداري)
صورت  محلی از طریق مقامات مناسب تشویقی

 و کوچک هايشرکت بر بیشتر تأکید. گیرد
 هايانرژي مانند هاییزمینه در متوسط است

 تواندکه می برق و آب هايسیستم و پذیرتجدید
 .]49[ شو فقر کاهش و شغل ایجاد باعث

 چیزي خواهیمنمی هاشرکت از ما« جمله
انجام  خودشان عادي کار و کسب از متفاوت

 عادي کارهاي تا خواهیممی آنها از ما: دهند
به روشنی به . »دهند انجام متفاوت را خود

CSR کار و کسب مدل رویکرد یک عنوان به 
 در باید پایداري توسعه. دکنمی اشاره جدید

 در جمله از ها،شرکت هايبرنامه و هااستراتژي
 یکپارچه کار، و کسب توسعه و گذاريسرمایه

 .]49[ شود

ي توسعه مورد در متحد ملل سازمان کنفرانس
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-توسعه به نیاز که داشت اذعان 20+ ریو پایدار،
سطوح  تمامی در اصلی ضروري پایدار، ي

 هايجنبه ادغام المللی است.محلی، ملی و بین
 شناخت و زیست محیطی و اجتماعی اقتصادي،
 توسعه به دستیابی منظور به آنها، ارتباطات

و امري  تأیید مورد آن، ابعاد تمام در پایدار
 تأیید ضروري است. در این کنفرانس، مجددا

 دستیابی در تسریع براي تالش هرگونه« که شد
 از المللی،بین فتهیاي انسجامتوسعه اهداف به

 اجراي ،2015 سال تا هزاره توسعه اهداف جمله
 فعال دخالت به نیاز است که پایدار يتوسعه
 همین به دارد، خصوصی و عمومی هايبخش
 و هاشرکت اجتماعی مسئولیت اهمیت دلیل
 چهآن مانند مسئوالنه، کار و کسب هايشیوه

 متحد ملل سازمان جهانی قرارداد توسط که
بدین  .گیرد قرار توجه مورد باید شود،می ویجتر

 بهبود و سازمانی پایداري گزارشگري منظور،
 ارتقا باید شفافیت و پاسخگویی مستمر

 .]49[یابد

ي المللی در مورد توسعهآخرین نشست بین  
 سال در ملل سازمان پایدار يتوسعهپایدار 
بر این  نشست جینتااست.  نیویورك)( 2015

کند که، بخش کسب و کار باید می نکته تأکید
پایدار و دستیابی به اهداف توسعه ي به توسعه

در چارچوب مشارکت جهانی کمک  SDپایدار 
-توسعه براي جهانی مشارکت چارچوب در .کند

 هايشرکت از کار و کسب بخش پایدار، ي
بزرگ و  هايگرفته تا شرکت هاتعاونی و کوچک

 و مصرف هايالگو تغییر در باید ملیتی چند
 شغل، ایجاد نوآوري، گذاري،سرمایه تولید، با

 بشر،حقوق الملل وبین حقوق با انطباق
بهداشت  و محیطی زیست استانداردهاي

مشارکت کرده و با ایفاي نفش مسئولیت 
اجتماعی خود، جهان را در رسیدن به توسعه 

 .]50[ پایدار یاري کنند.
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هاي توزیع برق در ي و شرکتصنایع تولید انرژ
جهان، در برنامه هاي عملیاتی خود مفهوم 

ها اند. آنرا به کار گرفته» مسئولیت اجتماعی«
در این باره چارچوبی براي انجام خدمات 
اجتماعی متکی بر رویکرد مشارکتی و استفاده 
از ظرفیت هاي جوامع محلی تعریف کرده و 

 اند.عملیاتی کرده

مروزین و نوین مسئولیت هر چند مفهوم ا
اجتماعی شرکت ها در ایران به صورت جدي 
براي هیچ یک از بازیگران مهم اقتصادي، ذکر 

هاي ایرانی در نشده اما این مفهوم براي شرکت
هاي قرض قالب مفاهیمی چون وقف، وام

الحسنه، نقش پدرساالري صاحبان سرمایه، 
هاي خیریه و ... به صورت فردي و کمک

و  ، دینیهاي اخالقیي ارزشبر پایه شخصی، و
همان . ]2[اشته استدعرفی از گذشته وجود 

طبق اعالمیه توسعه طور که پیشتر گفته شد، 
اند تا ، کشورها متعهد شده2000هزاره در سال 

اي به در خصوص اهداف توسعه 2015سال 
استانداردهاي الزم دست یابند، با پیوستن ایران 

هاي سازمان ملل ر و آژانسبه این اعالمیه، دفات
هاي خود را در این زمینه آغاز در ایران فعالیت

ها به مشارکت اجتماعی در کردند و شرکت
رغم تحقق اهداف هزاره دعوت شدند. علی

ها از پیوستن ایران به اعالمیه یاد گذشت سال
هاي صنعتی در مناطق فعال شده، هنوز شرکت

-اعی نپرداختهاستاندارد مسئولیت اجتم هعمالً ب
هاي اخیر وزارت نفت با البته در سالاند. 

بکارگیري مشاور اجتماعی در سطح مشاور وزیر 
 به این امر توجه خاص نشان داده است.

در حال حاضر در وزارت نفت شوراي     
 -CSRمسئولیت اجتماعی ( سیاستگذاري

Corporate social responsibility و (
وظایف ه است کمیته اجرایی آن تشکیل شد

هاي گذاري مسئولیتپیشنهادي شوراي سیاست
در صنایع  )CSRسازمانی( –اجتماعی شرکتی 

چون نفت، گاز و پتروشیمی کشور، مواردي هم
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گذاري و ، هدفکالن هايمشیها و خطسیاست
سازوکار و  اي،انداز توسعهتدوین چشم

، ساختار نظامنامهفرآیندهاي تدوین 
صنعت  در جتماعیا مسئولیت اجرایی

در سطوح کالن، میانی و خرد را  پتروشیمی 
با تدوین  زارت نفتوهم چنین  .شامل می شود

منشور مسئولیت اجتماعی و برگزاري همایش 
به این امر  »مسئولیت اجتماعی در صنعت نفت«

است. وزارت راه و  نشان دادهخاص توجه 
اي است که شهرسازي نیز دومین وزارتخانه

ه مسئولیت پذیري اجتماعی شرکتی نامنظام«
وزارت راه و شهرسازي و شرکتهاي مادر 

این در حالی  را تدوین کرده است.» تخصصی
ها است که موضوع مسئولیت اجتماعی شرکت

اکنون در بسیاري از کشورها دوران بلوغ خودرا 
دهی ساالنه مسئولیت کند و گزارشسپري می

امري و گزارش دهی پایداري  اجتماعی شرکت 
  آنهاست. برنامهمتداول در 

 توانیم رویبا مطالعه اسناد موجود وزارت ن
در  یاجتماع تیمفهوم مسئول يریگفت،  بکارگ
 بیان نشدهگرچه به وضوح  ران،یصنعت برق ا

در  1404 رانای اندازاست اما در سند چشم
راهبرد  18 رو،یوزارت ن يبخش برق و انرژ

نان از آ یشده است که برخ انیب یاساس
هستند:  یشرکت یاجتماع تیمسئول قیمصاد
از  تیو حما مدارييکردن نظام مشتر نهینهاد

و  یطمحیستیز يسازگار ن،یحقوق مشترک
صنعت برق، ارتقا و  هايتیدر فعال یمنیارتقا ا

مناسب به  ییتوسعه نظام ارتباط و پاسخگو
 هاينفعان و بهبود شاخصيو انتظارات ذ ازهاین
به منظور احقاق حقوق  خدمات تیفیک

 تیم مردم و ارتقا رضایتکر ،يشهروند
 .]54[آنان

پایدار به بخشی از رویکرد ي براي آن که توسعه
هاي و استراتژي اصلی صنعت برق و شرکت

؛ صرفاً بیان کلی اهداف و ه آن، تبدیل شودتوابس
کند راهبردهاي پایداري در سند کفایت نمی

سطح،  نباالتری الزم است این موضوع در بلکه،
ها و و الویت مورد توجه وزارت نیرو قرار گیرد

طور که در همان استانداردهاي آن تعیین شود.
 2000همایش اقتصاد جهانی داووس در  سند

بایست ها میو سازمان هاشرکت مطرح شد
در  يرا به طور جد یاجتماع  هايتمسئولی
صنعت خود قرار دهند.  کیاستراتژ هايبرنامه

هاي خود در عرصه تولید و فعالیت در کنارق بر
بایست به مسئولیت در کشور میتوزیع انرژي 

اجتماعی خود در قبال کارکنان، مشترکین و 
دیگر ذینفعان خود آگاه باشد و در جهت ایفاي 
مسئولیت خود گام بردارد. چرا که مسئولیت 
اجتماعی یکی از مهمترین ابزارهاي دستیابی به 

آید. بدین منظور، به شمار می توسعه پایدار
هاي ها و رویهصنعت برق در تدوین خط مشی

مشروعیت اجتماعی خود باید بر سه حوزه 
مسئولیت اجتماعی شرکتی یعنی توسعه 
اجتماعی، توسعه زیست محیطی و توسعه 

-اقتصادي تمرکز کرده و به کارکرد مدیریت ذي
هاي خود و ارتباط آن با نفعان در فعالیت

در واقع، صنعت برق باید  ع آگاه باشند.اجتما
براي انرژي به تالش کند به تقاضاي روزافزون 

براي دستیابی به شکل مسئوالنه پاسخگو باشد. 
این هدف می بایست، چشم انداز، ماموریت و 
سیاست مسئولیت اجتماعی شرکت جهت کلی 
اقدامات اجتماعی را مشخص کند. تعهد به 

آوري سبز، و فناستفاده از انرژي کارآمد 
برقراري ارتباط با مشترکین و افزایش در 

هاي خدمات توزیع، تعامل با جامعه و برنامه
اقدامات مسئولیت تواند از جمله رفاهی می

 اجتماعی صنعت برق باشد. 

-توجه به ضرورت توجه همه نهادها و ارکان با
است  يضرور دار،یپا يجامعه به توسعه هاي
مجموعه  ریز هايمانساز و هاشرکت یتمام

به خصوص در صنعت برق، اقدامات  رویوزارت ن
 میآن تنظ يخود را در راستا يهاتیو فعال

از  یکی زین یاجتماع تیکنند. موضوع مسئول
 يتمندیدر بهبود رضا مه رگذاریتأث هاياهرم
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خدمات صنعت برق و  تیفینفعان و ارتقا ک يذ
 نیهم چن است. داریبه توسعه پا یابیهم دس

و  نفعانیسازمان به ذ ییو پاسخگو تیشفاف
 نفعانیتواند اعتماد ذیم یتعهد به اصول اخالق

شرکت و  نیتأم رهیزنج ن،ی(مردم، مشترک
) به شرکت را بهبود یو دولت یعموم ينهادها

ایجاد مدت  یدر طوالناجتماعی بخشد و اعتماد 
کسب و کار مسئوالنه شرکت  نیبنابراکند. 

وت، منجر به خلق ارزش هم ثر دیهمراه با تول
سازمان خواهد بود.  يجامعه و هم برا يبرا

 :  بدین منظور پیشنهادات زیر ارائه می شود

توجه سطوح باالي مدیریتی وزارت نیرو به 
 مسئولیت اجتماعی شرکتی

ایجاد ساختار و داشتن استراتژي و برنامه 
یکپارچه و مشخص در قالب موضوع مسئولیت 

 اجتماعی شرکت

هاي اجتماعی در ین استانداردهاي مسئولیتتدو
 صنعت برق

دهی پایداري هاي تابعه به گزارشالزام شرکت
 ساالنه 

هاي عملیاتی ست اجتماعی براي پروژههیه پیوت •
 صنعت برق

هاي مسئولیت تشکیل کمیته تدوین سیاست •
 اجتماعی در وزارت نیرو

تدوین نقشه راه مسئولیت اجتماعی شرکتی در  •
 ووزارت نیر

کمک به تحقق مشارکت میان صنعت برق، مردم،  •
 جامعه مدنی و رسانه ها

تنویر افکار عمومی در خصوص اقدامات صنعت  •
 برق
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