
 

راهبردیمسئولیتاجتماعینامهشورایآئین 1

 















راهبردیمسئولیتاجتماعیشوراینامهآئین







 دهمویرایش 

13/08/1338 

 

 









 

راهبردیمسئولیتاجتماعینامهشورایآئین 2

 





:مقدمه

نهادها و مؤسسات در سراسر جهان اعم از دولتی، خصوصی، انتفاعی و  ها، ها، شرکت کلیه سازمان

 و مزایای رفتار مسئوالنه اجتماعی اهمیت به به طور روزافزون ها آن نفعان ذیطور  غیرانتفاعی و همین

پذیری  ها بر مسئولیت مسئولیت اجتماعی شرکت. اندیافتهو نسبت به این مفهوم آگاهی بیشتری  بردهپی 

یی به عنوان پایه و اساس رفتار یک سازمان در اجتماع تأکید دارد و ناظر بر چگونگی و پاسخگو

ف مسئولیت اهدترین ا در واقع، یکی از مهم. تولید ثروت همراه با کسب و کار مسئوالنه است

توسعه ها و دیگر نهادها در جامعه و کمک به  ها، شرکت های مشارکت سازمان تعریف زمینهاجتماعی، 

محیط زیست، عامل  بر جامعه و ها ثیر آنأیک سازمان از نظر ت های بازتاب فعالیت .است آن پایدار

  .آید به شمار میسازمان  کلید عملکر مهمی در سنجش

 اجرایو  تعریفدر مراحل مختلفی از  کتهر سازمان، نهاد، مؤسسه و یا شر که به این علمبا 

و نیازمند اصولی برای پیشبرد اهداف خود در این زمینه قرار دارد  خود مسئولیت اجتماعیهای  برنامه

مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی،  شورای راهبردی نقشه راه "عنوان  حاضر بهنامه آئین، باشدمی

فعاالن اقتصادی و  کارآفرینان، جهت مشارکت و همراهی، " صنایع، معادن و کشاورزی تهران

 .باشداعضای اتاق تهران در این امر مهم می
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تعریف:1ماده

هایی در مسیر اخالق کسب و کار است که پیش ، مجموعه فعالیتمفهوم مسئولیت اجتماعی سازمانی   

بوده و فراتر از منافع سازمان؛ و آن چیزی است  جهت ارتقاء محیط پیرامون برنده سود و منفعت اجتماعی

 .داردکه قانون بایسته می

، "اقتصاد"ها در قبال جامعه، محورهای تشکیل دهنده توسعه پایدار یعنی کردن سازمانمسئوالنه عمل    

ها، باشد که مجموعه وظایف و تعهداتی است که سازمانمی "محیط زیست"و  "جامعه"، "فرهنگ"

کند، انجام ای که در آن فعالیت میدر جهت حفظ، مراقبت و کمک به جامعه ها و فعاالن اقتصادیشرکت

 .دهد



اختصارات:2ماده

 :رود  نامه اصطالحات زیر به جای عبارات مشروح تعریف شده بکار می آئیندر این 

 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران  :اتاق -

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی  راهبردی مسئولیت اجتماعیشورای  :راهبردیشورای  -

  اعضا وگیری از خرد جمعی، سرمایه ارزشمند فکری و دانش و تجربه تهران که زمینه بهره

در حوزه مسئولیت اجتماعی و  های اقتصادی را در راستای کمک به تعالی جایگاه اتاقتشکل

 .سازدذینفعان بخش خصوصی فراهم می

ود توسط خدمات، محصوالت و رو یا حقوقی هستند که انتظار میاشخاص حقیقی   :ذینفعان -

ثیر قرار گیرند و یا اقدامات آنها بر توانایی سازمان به شکل قابل توجهی تحت تأ های یکالیتفع

همچنین .  آمیز راهبردها و رسیدن به اهداف خود اثر بگذاردسازی موفقیتیک سازمان جهت پیاده

ها و شرکای تجاری و جوامع محلی رسانه ، کارکنان، مشتریان،محرومطیف وسیعی از اقشار 

 .گرددهای اجرایی و امثالهم را شامل میهای مردم نهاد، شهروندان و دستگاهسازمان
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موریتمأ:3ماده

متعهد به پیشبرد اهداف بخش خصوصی در ، همواره یک نهاد غیر انتفاعی و غیر دولتیبه عنوان  ،اتاق   

مفهوم مسئولیت اجتماعی را خود در جامعه بوده و موضوع ترویج و توسعه راستای مسئولیت اجتماعی 

های اقتصادی، در حوزهو خبرگان  هاتشکل طور کلیه دارد، با مشارکت اعضا و ببه صورت استان

 .تعیین نموده است به عنوان یکی از رویکردهای اصلی خود مختلف را
برای کاهش های ذیربط مبنی بر همکاری با سازماناتاق های بر این اساس و مطابق با مفاد برنامه   

شورای پارلمان بخش خصوصی به نمایندگی از این بخش، با ایجاد ، ها و اختالالت مهم اجتماعیآسیب

به منظور تعیین مصادیق حمایت، پرداخت و انجام پشتیبانی اتاق در حوزه  راهبردی مسئولیت اجتماعی

به بهترین نحو ممکن ایفا  را این نقش مهمکند تا تالش می های مرتبط با این حوزه تشکیل و فعالیت

های بخش خصوصی برای توجه به  ق سایر نهادهای دولتی و بنگاهیشوت به تمبادردر این مسیر، و  نموده

 .سائل مرتبط با این حوزه نیز نمایدم



اهداف:4ماده

نه افزایی و هدایت هدفمند اقدامات مسئوال با هدف ایجاد هماتاق شورای راهبردی مسئولیت اجتماعی 

کشور در محیطی پایدار  -توسعه اجتماعی برای کمک بهبسترسازی  ذیل را جهترویکردهای  اهم، ذینفعان

 : دستور کار خود قرار داده است

 در راستای تحقق توسعه اجتماعی امعهج اجتماعی و فرهنگیهای کمک به کاهش یا رفع چالش- 

  ؛پایدار اقتصادی

  های مختلف اتاق در حوزهحمایتی  هایگذاریسرمایهاقدامات و و هدفمندسازی کمک به ساماندهی

 مسئولیت اجتماعی؛
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 ی مرتبط به سازمان ملل متحد مانندهمکاری با نهادها UNESCO, UNICEF و سایر نهادهای    

با هدف کسب ایده و همکاری و  ؛های استاندارد وزارت امور خارجهبراساس پروتکلالمللی بین

 . های مسئولیت اجتماعیحوزهمشارکت در 

 ها دستگاهکمترتوسعه یافته با مشارکت  ها و امکانات رفاهی در مراکز جمعیتیکمک به تقویت زیرساخت

  ؛و ذینفعان ذیربط و غیر اجرایی و سازمان های اجرایی

   افراد در جامعه از طریق ایجاد رضایتمندی و ایفای مسئولیت اجتماعی بسترسازی جهت افزایش انگیزه

موجود، در های کاهش فاصله اجتماعی و نابرابریکمک به  ،میان اقشار مختلفتعامل مطلوب زمینه 

 ملی طبقات مختلف اجتماعی؛ انسجامراستای ایجاد 

  پیشبرد هدفمند در ، جهت مشارکت های حاکمیتیدستگاههمچنین و  ذینفعان زمینه سازی برای مشارکت

  ؛های مسئولیت اجتماعیبرنامه

  در به عنوان یک استراتژی تجاری خود، به ایفای نقش مسئولیت اجتماعی  ذینفعانتشویق و ترغیب

  راستای افزایش اعتبار آنان در فضای رقابتی؛

 های فوق و به منظور ایفای نقش رویکرد های مردم نهاد در چارچوبشناسایی و همکاری با سازمان

 مسئولیت اجتماعی؛



 وظایفواختیارات :5ماده

، در چارچوب قوانین و مقررات قانونی اتاق، به راهبردی مسئولیت اجتماعیوظایف و اختیارات شورای 

 :باشدشرح ذیل می

  در حوزه مسئولیت اجتماعی؛مشارکت و تعامل اتاق  در خصوصو ارائه راهکار بررسی 

 فکری گیری از تجارب و همبه منظور بهره با فعاالن حوزه مسئولیت اجتماعی و هم اندیشیریزی برنامه

 ؛در مسیر انجام نقش

  جهت تشویق سایر آحاد  تجلیل از پیشکسوتان و صاحب نظران حوزه مسئولیت اجتماعیشناسایی و

 ؛جامعه به منظور مشارکت در امر مسئولیت اجتماعی

 اقشار هدف؛های نوآورانه و خالق برای پاسخگوئی به نیازهای حلراه پیشنهاد 
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   مسئولیت  راهبردی شوراینظر های موردطرحتالش در جهت تشویق افراد خیر برای حمایت از

 ؛اجتماعی

 بخش کاهنده اثر هایفعالیت از حمایت زمینه در اتاق اجتماعی هایمسئولیت توسعه و ساماندهی 

 ؛اجتماعی معضالت

 های اقدام در المللی و روشمشارکت و تجارب برتر کشوری و بینهای ها و شیوهشناسایی روش

 و کارآفرینان؛ های اقتصادیحوزه مسئولیت اجتماعی بنگاه

 ؛های اقتصادیتدوین منشور مسئولیت اجتماعی بنگاه 

 نهاد در جهت کمک های دولتی، غیردولتی و مردم های همکاری و جلب مشارکت سازمانایجاد زمینه

 ؛اجتماعی در راستای کمک به مسئولیت اجتماعی -های اقتصادیبه ایجاد بنگاه

 های اقتصادی فعال در حوزه های اقتصادی برای بنگاههای دولتی جهت تأمین مشوقرایزنی با سازمان

 ؛مسئولیت اجتماعی

 اجرای امور مرتبط به ها و تعریف اولویت نحوهفرآیند و  ؛جهت آموزش و هدایت تگذاریسیاس

 مسئولیت اجتماعی؛

 

 .رسد میجلسه، به اطالع هیأت رئیسه اتاق  جلسات شورا، در قالب صورت نتایج : 1تبصره

صرفاً از طریق رئیس یا دبیر ها،  با سایر نهادها و سازمان یا مکاتبه تصمیمات شورا مبنی بر مذاکره :2تبصره 

 .رددگمیاجرائی کل اتاق تهران 



ترکیباعضا:6ماده

با  و اتاق نفر از اعضای هیئت نمایندگان 2 حداقل اعضای شورای راهبردی مسئولیت اجتماعی شامل   

نظران و پیشکسوتان حوزه مسئولیت های اقتصادی و یا صاحبتشکلاز  الباقی یس اتاق وانتخاب رئ

ید دبیرکل و با حکم رئیس تأیها و مسئولیت اجتماعی و تشکل اجتماعی بنا بر پیشنهاد مدیریت امور

 . شوندمنصوب می
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         ی اکثریت اعضاء شورا انتخابنواب رئیس از بین منتخبین و با رأنفر  2رئیس شورا و   : 3 تبصره

 .گردندمی

 .هاگیری از کارشناسان مسئولیت اجتماعی به عنوان مهمان در نشستدعوت و بهره:  4تبصره 

 

انتخاباعضاشرایط:7ماده

 :باید دارای شرایط زیر باشند راهبردی مسئولیت اجتماعیاعضای شورای 

 :مطابق یکی از شرایط ذیلمسئولیت اجتماعی  حوزهدر  و صاحب نظر فعال پیشکسوت   

 ؛حوزه مسئولیت اجتماعیتجربه فعالیت در  سال  5داشتن حداقل ( الف

 ؛مسئولیت اجتماعیآزموده در حوزه داشتن وجهه ملی شناخته شده و   ( ب

 

دبیرخانه:8ماده

دار  ، عهدهراهبردی مسئولیت اجتماعیها و مسئولیت اجتماعی اتاق به عنوان دبیر شورای  مدیر امور تشکل

ها، تهیه ریزی و هماهنگی برگزاری جلسات، تهیه دعوتنامهتنظیم تقویم سالیانه تشکیل جلسات، برنامه

ها، پیگیری مصوبات شورا و نیز سایر امور مربوطه که از سوی دبیرکل ها و گزارشتهیه نامهصورتجلسات، 

 .باشد گردد، می ارجاع می

 

 .های اتاق تهران مستقر خواهد بوددبیرخانه شورا در امور تشکل  : 5 تبصره

 

تشکیلجلسات:9ماده

و در هر فصل یک  گردد برگزار می اجتماعیراهبردی مسئولیت جلسه شورای دو هفته یکبار هر  حداقل

 .گردد برگزار می راهبردیمابین هیأت رئیسه اتاق تهران و شورای  نشست مشترک فی

 

 .برگزار خواهد شد هاو یا اعضای شورا و یا در محل خیریه جلسات شورا در محل اتاق تهران:  6تبصره 
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های جاری اتاق نیز، بنا به ارتباط موضوعات، از های مشورتی و کارگروهدر جلسات کمیسیون:  7تبصره 

 .آید عمل می دعوت به ی راهبردی مسئولیت اجتماعیشورا یاعضا

 

هیأت رئیسه اتاق تهران به تصویب  13/80/1390 تبصره در جلسه مورخ 7ماده و  9 نامه در آئیناین    

 .رسیده و از تاریخ تصویب، الزم االجرا است

 

 


