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اختصاص  ۵۰میلیارد ریال
به سیلزدگان توسط همراه اول
همراه اول از اختصاص  ۵۰میلیارد ریال
جهت کمک به سیلزدگان خبر داد.
به گزارش ادارهکل ارتباطات شرکت ارتباطات
سیار ایران ،اپراتور اول تلفن همراه کشور ضمن
ابراز همدردی با سیلزدگان جنوب کشور طی
اطالعیهای اعالم کرد که در راستای مسئولیت
اجتماعی و جهت تهیه اقالم ضروری برای
سیلزدگان  ۵۰میلیارد ریال اعتبار اختصاص
داده که بهزودی در اختیار این عزیزان قرار
میگیرد .پیش از این نیز همراه اول جهت
تسهیل برقراری ارتباط در مناطق سیلزده،
کلیه مکالمات درونشبکه (به مقصد همراه
اول و تلفن ثابت) مشترکان خود را تا پایان
روز جمعه  ٢٧دیماه و استفاده از اینترنت در
کل استان سیستان و بلوچستان را به مدت ۴۸
ساعت رایگان کرده بود.

نفت خام سبک ایران روانه بورس
انرژی شد
رینگ بینالملل بورس انرژی ایران ،امروز
شاهد عرضه نفت خام سبک شرکت ملی نفت
ایران است.
به گزارش مهر به نقل از وزارت نفت ،رینگ
داخلی این بورس ،دیروز (سهشنبه ۲۴ ،دیماه)
شاهد عرضه کاالهای برش سنگین ،سوخت کوره
سبک و نیتروژن مایع پتروشیمی تبریز ،برش
سنگین پتروشیمی جم ،برش سنگین شرکت
پتروشیمی شازند ،متانول پتروشیمی زاگرس،
متانول پتروشیمی شیراز و متانول شرکت متانول
کاوه است و بنزین اکتان  ،۸۷بنزین اکتان
( ۸۷محموله دریایی) ،بنزین اکتان  ،۹۱بنزین
اکتان ( ۹۱محموله دریایی) ،سوخت هوایی و
گازوئیل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی
ایران و نفت خام سبک شرکت ملی نفت ایران
در رینگ بینالملل عرضه میشود .روز دوشنبه
( ۲۳دیماه) کاالهای آیزوریسایکل پاالیش نفت
اصفهان ،حالل  ۴۰۲پاالیش نفت تبریز ،میعانات
گازی پاالیش گاز خانگیران و نفتای سبک پاالیش
نفت بندرعباس در رینگ داخلی و نفت سفید
شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران در
رینگ بینالملل بازار فیزیکی بورس انرژی ایران
معامله شد .در این روز بیش از  ۴۳.۷۶۰تن
فرآورده هیدروکربوری به ارزش بیش از ۲.۸۳۲
میلیارد و  ۱۱۱میلیون ریال در بازار فیزیکی بورس
انرژی ایران دادوستد شد.

خبر

صنعت و مردم تاوان هدررفت انرژی در دستگاههای دولتی را میدهند

ركورد تولید ۹ماهه کنسانتره آهن
در شركت صنعتی و معدنی توسعه
فراگیر سناباد در سال رونق تولید

به گزارش روابطعمومی ،به نقل از وزارت
صمت شركت صنعتی و معدنی توسعه فراگیر
سناباد با تولید  249,141تُن كنسانتره آهن در
آذرماه سال جاری ،با همت مدیران و تالش
پرسنل خدوم خود توانست با رشدی 54
درصدی در مقابل سایر شركتهای معدنی به
نسبت مشابه سال قبل ركوردی چشمگیر را به
ثبت برساند .بر اساس گزارش ارائه شده از
سوی وزارت صمت ،شركت صنعتی و معدنی
توسعه فراگیر سناباد عالوه بر ركورد تولید
آذرماه ،توانست با تولید  9ماهه  1,777,900تن
کنسانتره آهن با رشد  65درصدی نسبت به
مشابه سال قبل ،توانست ركوردی قابل توجه
و بینظیر را به ثبت برساند.
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تعیین دستمزد سال آینده
متناسب با افزایش هزینهها باشد

کلید قفل تولید و صادرات انرژی در دست دولت
به گزارش اقتصاد ،24کارشناسان حوزه انرژی
معتقدند در دنیای رقابت امروز موضوع فرهنگ
بهکارگیری انرژی در بین کشورهای مصرفکننده و
صادرکننده برق بحث جدی و آشناست و برای تامین
نیاز مصرف انرژی با توجه به اهمیت آن در سایر
بخشهای تولیدی کشور حائز اهمیت است .از این
رو ،برای رسیدن به توسعه پایدار ابزارهای زیادی الزم
است که استفاده از انرژی یکی از آنها است .البته
باید مصرف بهگونهای باشد که عالوه بر رفع نیازها،
هدر نرود و جامعه را به سمت توسعه پایدار هدایت
کند.
با توجه به آمار آژانس بینالمللی انرژی تا سال
 ۲۰۳۰رشد مصرفی کشورهای صنعتی و توسعهیافته
محدود شده ،اما کشورهای غیرصنعتی بهشدت با
رشد مصرف انرژی روبهرو هستند که این امر بسیار
نگرانکننده است.
صدرنشینی در مصرف انرژی
این در حالی است که بر اساس آمار جهانی در
ایران ،شدت مصرف انرژی از تمام کشورها باالتر
است و  ۴برابر متوسط مصرف انرژی در دنیا شدت
مصرف انرژی بیشتری دارد .طبق آمارهای رسمی،
کشور ما بعد از آمریکا و روسیه ،در رتبه سوم مصرف
دنیا قرار دارد.
با وجود آنکه سالهاست مسئوالن درباره مصرف
بیش از اندازه انرژی هشدار میدهند و هربار هم
آمار و ارقامی که اعالم میکنند نگرانکنندهتر از قبل
است ،اما مصرف لجامگسیخته انرژی همچنان یکی
از معضالت بزرگ کشور است ،بهگونهای که به نظر
میرسد راهکارهایی که هرازچندگاهی مطرح میشود
نیز نتوانسته مهاری برای این موضوع باشد .این
اتفاق در حالی است که در سالهای اخیر به دالیل
گوناگون ،لزوم صرفهجویی انرژی و محاسبه میزان
مصرف آن بهعنوان یک ضرورت اجتنابناپذیر مطرح
شده است.
دولتی پیشتاز در مصرف انرژی
در همین رابطه حمیدرضا صالحی ،رئیس
کمیسیون انرژی اتاق ایران با اشاره به سابقهدار بودن
بحث اتالف انرژی گفت :اتالف انرژی بحثی است که
سالها است بر تولید انرژی در کشور چنبره انداخته
است و این موضوع از راندمان سایر بخشهای
تولیدی گرفته است.
صالحی در بخش دیگری از صحبتهایش به
ارزانی انرژی و دسترسی آسان به آن پرداخت و در
اینباره ادامه داد :ارزانی انرژی و آسانی در دسترس
قرار گرفتن دو مقولهای است که باعث هدررفت
انرژی در بخشهای مختلف بهویژه در مراکز و
ساختمانهای اداری دولتی شده است.
به گفته رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران ،اکنون
کشور با مشکالت اقتصادی زیادی از جمله افزایش

کارشناسان و فعاالن اقتصادی بر این باورند که انرژی با افزایش هزینههای تولید هیچگاه نمیتواند راهگشای سایر بخشهای تولیدی باشد و در این
بین دولتها بر حفظ منابع انرژی و هدایت به سایر بخشهایی که ارزش افزوده باالیی دارند کوتاهی میکنند و تنها صنایع و مردم باید تاوان این
بیتوجهی را پس بدهند.

باید روشهایی
اتخاذ شود تا
دستگاههای
دولتی در قالب
ننام هها
آیی 
و ابالغیهها
مکلف به اجرای
برنامههای
کاهش مصرف
انرژی شوند
هزینه تولید انرژی روبهرو شده است .در این شرایط
باید جهت کاهش اتالف انرژی با برنامه ریزیهایی که
سالهاست تبیین ،تدوین و ابالغ شده است جهت
اجرا به یک اجماع فرهنگی – اجتماعی برسیم.
وی در ادامه افزود :این در حالی است که در
زمینه داشتههای انرژی ،باید دقت بیشتری به حفظ
و صرفهجویی در آن نسبت به قبل داشته باشند تا
از هدررفت و تلفاتی که در حوزه انرژی (برق ،آب
و گاز) وجود دارد جلوگیری شود .صالحی با تاکید
بر این نکته ادامه داد :دستگاههای دولتی با بیش از
سه میلیون نفر کارمند در اقصی نقاط کشور بهعنوان
بزرگترین بخش مصرف انرژی محسوب میشوند.
وی با بیان این نکته که ساختمانهایی برای
عملکرد و بوروکراسی دولت فعال هستند ادامه داد:
ساختمانهایی برای عملکرد و بروکراسی دولت فعال
هستند و هزینه انرژی مصرفی این مکانها را دولت
از بودجه خود تخصیص داده است و مصرف انرژی و
کنترل آن در این حجم ،بزرگ و بسیار قابل هدررفت
است.
صالحی با تاکید بر ضرورت کاهش سوخت انرژی
و برنامهریزی جهت تعادلبخشی به وضعیت تولید
گفت :باید روشهایی اتخاذ شود تا دستگاههای
دولتی در قالب آییننامهها و ابالغیهها مکلف به

مدیرعامل کارگزاری بورس بیمه ایران در مجمع نمایندگان بیمه ایران عنوان کر د
روز گذشته کارگزاری بورس بیمه ایران در مجمع نمایندگان
بیمه ایران استان تهران حضور یافته و در این گردهمایی
کارگزاری به معرفی و ارائه تمامی خدمات رایگان آموزشی و
مالی اعتباری این کارگزاری به پرسنل و نمایندگان و خانواده
فعاالن بیمه ایران پرداخت.
به گزارش روابطعمومی کارگزاری بورس بیمه ایران ،در روز
 ۲۳دی ماه سال جاری همزمان با برگزاری مجمع نمایندگان
شرکت سهامی بیمه ایران ،از کارگزاری بورس بیمه ایران
در این مجمع دعوت به عمل آمده و این کارگزاری در بین
نمایندگان بیمهای اقدام به ارائه خدمات رایگان و ویژه مختص
پرسنل و نمایندگان بیمه ایران کرده است.
مهدی محمود رباطی ،مدیر عامل کارگزاری بورس بیمه
ایران ،ضمن حضور در این مجمع با سخنرانی در میان بیش
از  600نماینده بیمه ایران استان تهران ،به عمده خدمات ارائه
شده از سوی کارگزاری بورس بیمه ایران به این نمایندگان
و خانوا دههای محترمشان اشاره کرد و اذعان کرد :شرکت
گارگزاری بورس بیمه ایران از سال  ۷۵با همت شرکت سهامی
بیمه ایران تاسیس شد ،اما متاسفانه به دالیل مختلف ظرف

اجرای برنامههای کاهش مصرف انرژی شوند.
این فعال بخش انرژی ،موضوع ارتقای فرهنگ
مصرف انرژی مهم دانست و در اینباره گفت :از
سوی دیگر ،به غیر از ضوابط اجرایی ،موضوع ارتقای
فرهنگ مصرف انرژی در بین کارکنان دولت نیز مهم
است؛ چرا که امروز حجم زیادی از این منابع به دلیل
ارزان بودن و بیتوجهی نسبت به منابع مالی ،توسط
همین بخشها اتالف میشود.
وی در ادامه با اشاره به گرانتر شدن تولید انرژی
برای نیروگاهها و پاالیشگاهها افزود :از اینرو ،با توجه
به اینکه تولید انرژی برای نیروگاهها و پاالیشگاهها
بسیار گرانتر از قبل شده است ،مقامات و متولیان در
این امور باید هرچه سریعتر به دنبال راههای کاهش
مصرف منطقی انرژی در دستگاهها و ساختمانهای
دولتی باشند.
آییننامههایبیتاثیر
رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران به استفاده مراکز
دولتی از انرژیهای نو اشاره کرد و گفت :شاید این
موضوع در ابعاد مختلف مورد بررسی و حتی برای
اجرا به سازمانها و دستگاههای دولتی نیز تکلیف
شده باشد ،اما یکی از این تعیین تکلیفها ،باید
استفاده مراکز دولتی از انرژیهای نو باشد.
وی در ادامه تصریح کرد :طبق آییننامه قانونی

ابالغ شده به این دستگاهها ،مراکز دولتی  ۲۰درصد
از انرژی برق خود را باید از طریق انرژی خورشیدی
تامین کنند .با راهاندازی نیروگاههای کوچک در
پشتبامهای ساختمانهای اداری ،میتوان  20درصد
انرژی برق مصرفی را از این محل تامین کرد .در
حال حاضر ،برخی از این مراکز اداری این روش را
پیادهسازی کردهاند ،اما هنوز شاهد اجرای کامل این
قانون در بین دستگاههای دولتی نیستیم.
صالحی در پاسخ به تبعات افزایش مصرف انرژی در
کشور گفت :تولید برق زمانی میتواند به بخشهای
اقتصادی کشور کمک کند که ارزش افزوده داشته
باشد .در کشوری مثل ایران که برق ب هراحتی هدر
میرود و هیچ بهینهسازی و کنترلی برای جلوگیری از
این اتالف حتی در مراکز دولتی صورت نمیگیرد .این
امر نمیتواند به عنوان صنعت پیشرو برای افزایش
راندمان سایر بخشهای تولیدی کشور تلقی شود.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران در پایان
یادآور شد :در این بین ،تنها مردم و بخش تولید و
صنایع کشور باید تاوان ارزانی و هدررفت انرژی در
بخشهای دولتی را بدهند و در واقع موضوع افزایش
تولید و صادرات انرژی بهویژه برق هنوز در پیچوخم
رقابت با سایر کشورها قرار دارد و از سایر بازارهای
جهانی بازمانده است.

نماینده کارگران در کمیته دستمزد شورای
عالی کار با تشریح جزئیات پنجمین جلسه
کمیته دستمزد از ارائه گزارش نماینده مرکز آمار
درباره اقالم پرهزینه سبد معیشت کارگران خبر
داد و گفت :حداقل دستمزد سال  ۱۳۹۹باید
متناسب با نرخ تورم و افزایش هزینهها باشد.
یزاده
به گزارش ایسنا ،معصومعلی موس 
اظهار کرد :این جلسه که با حضور نمایندگان
گروه کارگری و کارفرمایی ،وزارت کار ،وزارت
اقتصاد ،وزارت صمت و نماینده مرکز آمار ایران
برگزار شد ،نماینده مرکز آمار گزارشی از قیمت
 ۴۷۰قلم کاالی اساسی بر اساس تورم سالهای
 ۱۳۹۵و  ۱۳۹۶و همچنین اقالم مصرفی و
پرهزینه سبد معیشت کارگران ارائه کرد .در
این نشست ،شیوه محاسبه تورم ماهانه ارائه
شد و اعضای کمیته به بیان دیدگاههای خود
پرداختند .با توجه به برگزاری جلسه مقرر شد
که قیمت کاالهای مصرفی خانوارهای کارگری
را محاسبه و استخراج کنیم و پس از جمعبندی
نهایی به شورایعالی کار اعالم کنیم تا در کل
دستمزد مورد محاسبه قرار گیرد.
نماینده کارگران در کمیته دستمزد
شورایعالی کار افزود :سبد معیشت خانوارهای
کارگری بیش از چند قلم نیست و خواسته
گروه کارگری هم محاسبه نرخ تورم این اقالم
پرمصرف و پرهزینه است .در حالی که لیست
اقالمی که از سوی نماینده مرکز آمار ارائه شد
عمدتا در سبد معیشت کارگران وجود ندارد
و تورم مورد محاسبه مرکز آمار تورم کشوری
و عمومی است ،به همین دلیل تاکید ما برای
تعیین مزد کارگران مبنا قراردادن تورم سبد
معیشت است.
یزاده درباره زمان تعیین رقم سبد
موس 
هزینه معیشت کارگران نیز ،گفت :سال
گذشته اعضای کمیته دستمزد رقم هزینه
سبد معیشت کارگران را سه میلیون و ۷۶۰
هزار تومان تعیین کردند .همه ساله بر اساس
نرخ تورم بانک مرکزی در خصوص دستمزد
بحث و مذاکره میکردیم و درصد را به دست
میآوردیم ،ولی امسال وارد محاسبه تورم اقالم
مصرفی سبد هزینه معیشت کارگران شدیم.

ارائه خدمات رایگان آموزشی و اعتباری به پرسنل و نمایندگان شرکت سهامی بیمه ایران

 ۲۳سال گذشته ارتباطی بین ستاد بیمه ایران ،پرسنل،
نمایندگان و انجمن صنفی ایران با این کارگزاری وجود نداشته
است.
اما در دو سال اخیر با تغییر برخی سیاستهای اعمالشده
در کارگزاری بورس بیمه ایران مصوب شد که برخی خدمات
به طور متمایز به همکاران شرکت سهامی بیمه ایران در کل
کشور ارائه شود.
وی افزود :شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران در گام نخست
اقدام به صدور کد بورسی برای تعداد بسیاری از همکاران
بیمهای کرده تا جایی که در ساختمان مرکزی بیمه ایران بیش
از  400کد بورسی برای کارمندان این بخش صادر شده است.
رباطی تصریح کرد :کارگزاری بورس بیمه ایران پیرو صدور
کدهای بورس برای همکاران شرکت سهامی بیمه ایران ،اقدام
به خرید مستمر عرضههای اولیه از محل اعتبارات کارگزاری به
طور رایگان برای این افراد کرده است.
مدیرعامل کارگزاری بورس بیمه ایران به گام دوم خدمات
ویژه ارائهشده به پرسنل بیمه ایران اشاره کرد و افزود :در
راستای ادامه خدمات ارائهشده به بیمه ایران ،طی چند ماه

اخیر کارگزاری بورس بیمه ایران جلسات متعددی را با اعضای
هیئت مدیره انجمن صنفی بیمه ایران استان تهران داشته
و در این جلسات نوع خدمات مرتبط با بازار سهام از سوی
کارگزاری به این انجمن و زیرمجموعههای آن تعیین شد.
مهدی محمود رباطی با اشاره به تصمیمات حاصله طی
جلسات برگزارشده بین کارگزاری بورس بیمه ایران با انجمن
صنفی شرکت سهامی بیمه ایران اعالم کرد :طی جلسات
مکرر مقرر شد؛ کارگزاری بورس بیمه ایران به دو صورت
خدمات ویژه خود را به همکاران بیمه ایران در دو قالب
خدمات آموزشی رایگان و خدمات مالی و اعتباری عرضه کند.
بر اساس اعالم این کارگزاری ،از این پس متقاضیان ورود
به بازار سرمایه میتوانند از طریق کارگزاری بورس بیمه ایران
اقدام به دریافت کد بورسی کنند و به دنبال اخذ کد بورسی،
کارگزاری بورس بیمه ایران با هدف انتفاع همکاران بیمهای
برای این عزیزان و خانوادههای ایشان بدون پرداخت هیچگونه
هزینه ای از سوی این افراد ،اقدام به خرید عرضههای اولیه به
صورت رایگان از محل اعتبار این کارگزاری میکند.
از سوی دیگر ،تمامی همکاران شرکت سهامی بیمه ایران

که از طریق کارگزاری بورس بیمه ایران کد بورسی دریافت
کردهاند میتوانند از تمامی خدمات آموزشی این کارگزاری
به صورت رایگان استفاده کرده و در دورههای پیشرفته و
تخصصی آموزشی نیز از تخفیف  ۵0درصدی آموزشی منتفع
شوند.
رباطی به دیگر خدمات ویژه کارگزاری بورس بیمه ایران
به پرسنل بیمه ایران اشاره کرد و گفت :افرادی که به
عنوان مشتری کارگزاری بورس بیمه ایران قصد دارند با دید
تخصصیتر ورود حرفه ای به بازار سرمایه داشته باشند
میتوانند تمامی خدمات تحلیلی را به صورت رایگان در قالب
بولتن هفتگی در اختیار داشته باشند.
مدیرعامل کارگزاری بورس بیمه ایران با اشاره به شباهت
نوع فعالیت بیمه ایران و کارگزاریهای بورسی اظهار کرد:
طبق قوانین مصوبه بازار بورس ،کلیه نمایندگان بیمه ایران
این امکان را دارند که با معرفی مشتری به کارگزاری بورس
بیمه ایران به عنوان بازاریاب از یک سو منافع خود را تامین
و از سوی دیگر کارگزاری از ورود سرمایه این مشتریان منتفع
شود.

با حضور وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی صورت گرفت

تقدیر از بانک مسکن در سومین دوره جایزه مسئولیت اجتماعی
درسومین دوره جایزه مسئولیت اجتماعی وتوسعه پایدار بنگاههای
اقتصادی،از بانک مسکن با اعطای لوح وتندیس قدردانی شد
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن -هیبنا  ،بانک مسکن در کنار
مسئولیتهای اصلی خود در ارائه تسهیالت برای ساخت و خرید مسکن
و خدمات بانکی ،همواره حرکت به سمت مسئولیتهای اجتماعی را نیز
در دستور کار قرار داده است ،تا بتواند گامی مهم در جهت بهبود فضای
عمومی جامعه بردارد .در سومین همایش جایزه مسئولیت اجتماعی و توسعه
پایدار بنگاههای اقتصادی ،با حضور محمد شریعتمداری ،وزیر تعاون ،کار
و رفاه اجتماعی از خدمات بانک مسکن در حوزههای اجتماعی با اهدای لوح
و تندیس تقدیر شد .در این همایش ،ابتدا نمایندگان بنگاههای فعال در
زمینه مسئولیتهای اجتماعی ،به ارائه برنامهها و دستاوردهای خود پرداختند
و در بخش بعدی وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،درباره وظایف بنگاهها در
حوزههای اجتماعی سخنرانی کرد و در پایان از بنگاهها و نهادهای اقتصادی
برتر در این زمینه قدردانی شد.
محمد شریعتمداری در این مراسم با تاکید بر این که مسئولیت اجتماعی
تنها به اشخاص حقوقی و شرکتها محدود نمیشود ،گفت :همه گروه ها و
نهادها در هر حوزهای که فعالیت میکنند ،به نوعی مسئولیت اجتماعی بر

دوش دارند .به گفته او ،مسئولیت اجتماعی ریشهای عمیق در دین و فرهنگ
ما دارد و از گذشته در کشور مورد توجه بوده است .او تاکید کرد که هم در
متون ادبی و هم در احادیث و روایتهای ما ،دائما به انجام مسئولیتهای
اجتماعی اشاره شده است.
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی گفت :سودآور کردن بنگاهها هم در واقع
یک مسئولیت اجتماعی در قبال سهامداران است که سرمایه خود را در اختیار
شرکتها گذاشتهاند تا با استفاده از تمام ظرفیتهای موجود سرمایهشان
افزایش یابد ،بنابراین با این که سودآوری یک کار اقتصادی است اما نوعی
عمل به مسئولیت اجتماعی هم محسوب میشود .او افزود :یکی از مهمترین
مسئولیت اجتماعی شرکتها ،تامین پایداری کسب و کارهاست که موضوع
و هدف این جایزه هم هست.
وی در بخش دیگری از سخنان خود ،قانونمدار بودن و تامین نیازهای اصلی
کارگران و ذینفعان بنگاهها را از دیگر مسئولیتهای اجتماعی اصلی نام برد
و گفت :باید ایمنی کسانی که کار میکنند تامین و شرایطی ایجاد شود که
در محیطی مناسب به فعالیت خود ادامه دهند ،ضمن این که رعایت حقوق
مرتبط با محیطزیست هم از مسئولیتهای قانونی است.
شریعتمداری در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مالیات اشاره کرد

و از آن به عنوان ایفای مسئولیت مدنی شرکتها نام برد .وی افزود :پرداخت
مالیات ،شهروندان را از مواهب این کار بهرهمند میکند و نوعی مسئولیت
اجتماعی محسوب میشود.
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی گفت :شرکتهایی که برای این جایزه
انتخاب شدهاند بدهی مالیاتی ندارند ،این بدان معناست که این شرکتها
فراتر از وظایف قانونی خود عمل کردهاند درحالیکه روشهای قانونی زیادی
برای فرار از مالیات وجود دارد .وی در پایان تاکید کرد :امیدوارم این نشست
ما را یک گام به سمت ایفای هرچه بهتر مسئولیت اجتماعی بنگاهها نزدیکتر
کند.
نخستین دوره جایزه ملی مسئولیت اجتماعی بنگاههای اقتصادی در
اردیبهشت  1396و دومین دوره این رویداد در دوم مرداد  1397برگزار
شد .معرفی مسئولیت اجتماعی شرکتی و تبیین اهمیت آن ،ایجاد تحول
در نظام مدیریتی سازمانها ،تقویت و توسعه روابط سرمایهگذاران ،اعضای
هیئت مدیره و سایر ذینفعان ،بهبود فضای کسب و کار کشور از دید
سرمایهگذاران خارجی و نهادهای بینالمللی ،تبادل اطالعات و همفکری به
منظور مشخص کردن چالشها و ریسکهای اجتماعی و زیستمحیطی
بنگاهها ،فراهم کردن زمینه حرکت شرکتهای ایرانی به سمت تدوین

گزارشهای مسئولیت اجتماعی ،ارائه تجارب بنگاههای اقتصادی در مسئولیت
اجتماعی ،تقویت همکاری بینبخشی میان بنگاههای اقتصادی و سازمانهای
مردمنهاد و فراهم کردن استفاده بنگاهها از بستر فرهنگی و اجتماعی کشور و
روشهای خالقانه و نو در پیشبرد اهداف تجاری ،از جمله اهداف برگزاری این
جایزه عنوان شده است.

