


 صدنامه

 هلند نکته از بازدید علمی مسئولیت اجتماعی به کشور 100
 :مقدمه

 .شد برگزار میزبان کشور در علمی بازدید ای هفته یک دوره هلند، و ایران کشورهای خارجه وزارت همکاری با

نفر از مدیران و مسئولین بخش های مرتبط با حوزه مسئولیت اجتماعی  از سازمان هاای دولتای و خصوصای شاام       15گروه اعزامی این سفر ،

سازمان ملی اساتاندارد،وزارت نفت،باناک کشاورزی،ساازمان مادیریت صانزتی،وزارت خارجه،صاندون تاامین صادرات،شارکت ملای صانای            

 .پتروشیمی،ایمیدرو، سازمان بنادر و کشتیرانی ،وزارت صنزت،مزدن و تجارت ،وزارت نیرو ،وزارت اقتصاد و شرکت پتروشیمی فجر بوده اند

 .گزارش این سفر تقدیم حاور خوانندگان می شود

 



 :نگارنده
 

 بهنام صیفوری

 * رییس روابط عمومی
 
 
 .پاسخگویی محتوای این اثر بر عهده نویسنده می باشد *

 



 :مطالعه از قبل نکات

  به شود می تقاضا براین بنا.پدیاست ویکی نظیر اینترنتی مناب  برخی همچنین و افراد با شخصی،گفتگو ،مشاهدات نوشتار این مناب -الف

 .باشید داشته نقادانه نگاه  «صدنامه»

 بزدی چند و واضح تصویری ارایه و متنوع های سلیقه با مخاطبان نویسی،دربرگیری روان و سازی ساده هدف سه  با دهی گزارش روش این -ب

 شده سزی که گفت باید پاسخ ،در نبوده ذکر به نیازی و است بدیهی موارد بزای که کنند عنوان خوانندگان برخی شاید .است شده انتخاب

 .باشد شد ارایه خواننده نوع هر برای مفید جام ،مطالب تصویری ارایه ضمن است

 .است شده قااوت نکته دو در تنها که گفت باید و باشد صرف دهی گزارش روش که شده سزی صدنامه در-ج

 حفظ با ما نس  نیاز رف  برای (..ها، آب،هوا،زمین،جنگ  و انسانی خدادادی نیروهای ) مناب  از گزارش،استفاده دراین "پایداری "از منظور -د

 برای ما استفاده نتیجه در دیگری سو ،آثار همچنین و کنیم جایگزین یا و نکنیم استفاده مناب  از یا ساده زبان به.است بزدی های نس  مناب 

 .ندهد رخ دیگران



 .دارد قرار بلژیک و آلمان کشور دو همسایگی در  و شمال دریای کنار  و غربی اروپای در هلند کشور -1

 باالیی بسیار جمزیتی تراکم دارای سرزمینی محدودیت بزلت  لی و پایین بسیار جمزیت رشد دارای و است نفر 17000000 کشور این جمزیت -2

 .است

 فرهنگی سیستم چه که دارد تام  جای نکته این و .کرد مشاهده توان می آنها رفتار و دیدگاه،گفتار  در را شادی  و هستند شاد کشور این مردم -3

 .کند می اهدا خنده و شادی افراد به آموزشی  و

 !کنند برقرار ارتباط ها خارجی با زبان این با هستند قادر کهنسال تا خردسال از اینکه جالب و است انگلیسی هلند مردم رسمی خارجه زبان -4



 .است زندگی و کار بین ای شده تزریف کامال مرز.ندارند هم دوم شغ  و کنند نمی فکر کار به ،تقریبا کار اوقات از ،بزد هلند مردم  -5

 این از کمتر و است یورو 3000 _الهه شهر بخصوص_ ها هلندی برای زنئدگی گذران برای ماهانه درآمد  میزان حداق  شهروند، یک گفته به-6

 .بود خواهد مشک  میزان،زندگی

 .کنند می کار هفته در ساعت 38 مجموع،حدود در آنها .شود می محسوب تزطی  هفته پایان روز دو و باشد می عصر 5 تا 8 از مزموال کار ساعت -7

 .هستند مزروف زندگی -کار تزادل در کلی طور به

 .یابد کاهش هفته در روز 4 به  دولتی های بخش در زن کارکنان کاری روزهای آزمایشی بصورت که هست پارلمان در طرحی -8



 کار بازدهی ،درحالیکه یابید نمی صدا سرو و سراسیمگی با را افراد مزموال .شود می انجام راحتی و آرامش با بسیار هلند کشور در کردن کار -9

 .باالست

 .کنند می کار» شرکت «یک برای همه  گویی که دهند می نشان تزهد و بوده آگاه خود هدف به مردم چنان آن ایرانی، دیپلمات یک گفته به – 10

 به رسیدن برای را تزهد این خود رفتار با مردم عمیقا ،اما شود نمی مطرح زبان به موضوع این گرچه باالست؛ بسیار گرایی ملی و ملی تزصب  -11

 .دهند می نشان ملی اهداف

 .هستند جوام  ترین آزاد و ترین اندیش آزاد جزو آن مردم اما ؛ دارد مشروطه  پادشاهی سیاسی سیستم که است کشوری هلند -12

 پارلمان تصویب به کشور این در  بار اولین برای _ گزارش این در اخالقی و دینی گذاری ارزش فرای _دنیا در  شکن سنت قوانین از بسیاری -13

 .است رسیده دولت و

  ملی تولید به را پایین «نسبتا جمزیت با کشوری که  است این برای مهمی علت خود این ، عل  سایر کنار در ، زند می موج کارها در اناباط و نظم-14

 !است رسانیده دالری میلیارد 900

 کننده صادر ،بزرگترین کشاورزی نوین های سیستم و (سانتیگراد + 20 تا -5 ) مالیم هوای و ها،آب زمین بودن حاصلخیز علت به کشور این -15

 (دالر میلیارد 80 حدود:کشاورزی صادرات ارزش ).است متحده ایاالت از پس کشاورزی محصوالت و غذایی مواد



 کننده صادر کشور دهمین درنتیجه  و بانکداری و ،تجارت ماهیگیری،کشاورزی کشتیرانی، :است موارد این از هلند اقتصادی درآمد عمده -16

 !دنیا

 هلندی شرکتهای بزرگترین.است جهانگردی و برقی،تجارت،خدمات آالت،کاالی غذایی،شیمیایی،ماشین مواد هلند صادرات و تولیدات عمده-17

 .....و  ام اس تام،ربوبانک،دی تام ،رندستاد، ام،هنیکن،یونیلیور ال فیلیپس،ش ،کی :از عبارتند نیز

 خیلی پایین اقشار و عمومی رفاه به کشور این یزنی .دارد قرار دنیا 15 جایگاه در و بوده  درصد 33 حدود هلند در جینی نابرابری ضریب -18

 . دارد توجه

 و ،مالی کار و کسب پایتخت آمستردام که حالی در است المللی بین دادگاههای جایگاه و حاکمیت استقرار مح  و سیاسی پایتخت الهه-19

 .است المللی بین تجاری ،مرکز اروپا بندر بزرگترین روتردام همچنین.است هلند توریستی

 .است متحده ایاالت در بزرگ گذار سرمایه پنج جزو  و دنیا هفدهم اقتصاد هلند-20

 تزهدات ،مطابق «اخیرا .کند می تامین فسیلی مناب  از را کشور برن انرژی درصد 80 اکنون و دارد را اروپا گازی مناب  %25 کشور این -21

 پذیر تجدید مناب  از استفاده بر قوانین و ها سیاست  و شده محدود شدت به انرژی فسیلی بخش توسزه هلند، دولت ویژه توجه و المللی بین

 .دارد تاکید



 ویژه خطوط پرداخته، کشور نقاط تمامی در آهن راه توسزه به که همچنان کشور این .دارد وجود چرخه دو میلیون 18000000 هلند کشور در -22

 .است موجود سواری دوچرخه ویژه قوانین همچنین و ویژه راهنمای ،چراغ ویژه ،خطوط نقاط تمامی"تقریبا.است داده توسزه نیز را دوچرخه

 کردن طی برای روی پیاده به دعوت هم را مهمانان حتی و کنند می طی روی پیاده با را نزدیک «نسبتا و نزدیک مسیرهای راحتی به هلند مردم -23

 .کنند می نزدیک «نسبتا های مسافت



 خیلی آید می نظر به هستند؛بطوریکه گرا درون و خونسرد ما،قدری منطقه بامردم مقایسه در .ریا بی «تقریبا و هستند صریح و  راحت بسیار هلند مردم -24

 .دهند نمی نشان توجه افراد و اطراف وقای  به نسبت

 و بود همراه  نیاز مورد و الزم نکات و جزییات ذکر با بود، شده ارسال سفر از ،قب  علمی بازدید مدت در فزالیتها بندی زمان برای که راهنمایی کتابچه-25

 .بود گویا بسیار همچنین

 .دارند بیشتری عالقه گرایی طبیزت به گویی و شوند می ظاهر کار مح  و اجتماعات در آرایش بدون بانوان «مزموال-26

 .است سال در مسافر میلیون 70 میزان با اروپا در تردد پر فرودگاه سومین آمستردام سخیپول فرودگاه-27

 قرار مسافران دید مزرض ،در اند کرده خدمت کشور هوانوردی صنزت به کسانیکه و هوایی خطوط موسسین از تن 4 سخیپول،تندیس فرودگاه مح  در-28

 .است شده داده

 که شده  پیشنهاد آنجا در .اند نهاده نام  Meditation Room را آن و  شده بینی پیش دینی های فرقه همه عبادت برای مکانی فرودگاه این در همچنین-29

 .نشد مشاهده عبادت یا و نماز برای ،کسی مسلمانان از غیر .بگذارند احترام مذاهب و ادیان همه به



 .کنند می کار سالگی 70 حدود تا بازنشستگی از ها،پس کارشناس،هلندی یک گفته به -30

 توسط برن جویی صرفه همچنین و بازیافتی مواد از استفاده موضوع در داشت،اما توصیه آب از بهینه استفاده و جویی صرفه بر اقامت مح  هت  -31

 .نشد مشاهده خاصی مشی خط مسافران

 تا کشد می طول سال 10 تقریبا اینکه برای گویند می پاسخ کنید؟در می اکتفا فرزند یک به شما اغلب ، رفاه سطح این با چرا پرسید می مردم از وقتی-32

 برای آن از آید،پس می دنیا به فرزند اولین سالگی 35 حدود در کنید،سپس تامین را وسای  سایر و خانه،خودرو بتوانید زندگی و کار به شروع آغاز از پس

 .نیست فرصتی بزدی فرزندان

 !!است درصد 53 طالن میزان «مثال.دارد بارزتری بسیار اثرات هلند ،در است پیشرفت حال در و بوده مطرح دنیا در روند یک بزنوان که فردگرایی -33

   (زوجین کردن صحبت همسر،کم توجه عدم عاطفی، جدایی) شود می مطرح زوجین ارتباطات طالن، های علت ترین عمده هایشان تحلی  در:مطلب این تحلی 

 .کنید تحقیق . است پایین زندگی استحکام دارد،اما وجود متنوع اشکال به ازدواج دوران از قب  فردی آزادی اینکه رغم علی

 



 مشاهده خیابان در را هیچکس «تقریبا  بزد به آن از و بوده تزطی  عصر 7 ساعت از بازارها.گذرد می خانه درون به ،اغلب هلند مردم فراغت اوقات-34

 .دارد وجود گرایی درون ،قدری هفته میان تفریحات در یزنی !کنید نمی

 .است تلویزیون تماشای و دوستان با شام،ارتباط خانواده،صرف با شام ،نشستن فراغت اوقات اغلب-35

 .است داده کاهش را کتاب مطالزه رقیب عنوان به اینترنت تلویزیون، بر عالوه و دارد زیادی طرفدار ها خانه در تلویزیون تماشای -36

 .است یافته کاهش هفته در ساعت 4  به تدریج به گذشته های دهه در هفته در ساعت 6 از کتاب مطالزه آمار

 آپارتمان طبقات تزداد ولی  (متری 100-60 حدود) بوده کوچک ها خانه فاای. است پذیر بانک،امکان و دولت کمک با است،گرچه گران خانه  بهای-37

 .است شده مدیریت کامال  و  محدود



 .دارند ساله صد چند دمتق آنها از برخی که  دارد وجود قبرستان 3000 حدود هاند در -38

 .است متساوی و متزادل شان نگاه ، ها آدم به ذاتی ارزش نطر از -39

 .ندارند ای میانه  وپاش ریخت و اعیانی زندگی با «ضمنا .کنند می خرج سخت و هستند گر محاسبه بسیار آنان– 40

 .شوند داده نشان متواض  و اتکا ،خود مستق  که خواهند می آنها -41

 .است پیشرو جمزیتی و زیستی محیط مدیریت زمینه در هلند -42

 از باید نیاز مورد انرژی درصد 40:جمله از .دارد برنامه پایداری برای2050  سال تا  دولت.است هلند مردم برای مهمی مفهوم پایداری-43

 .برسد کنونی میزان نصف  به سال آن پایان تا نیز CO2 تولید  و شود تامین پذیر تجدید /پایدار مناب 



 .بود خودش طبیزی صدای با چیز همه بلکه .بود نشده استفاده بلندگو و میکروفن از داشتیم  کارگاه یا و اجالس که ای نقطه 14 از یک هیچ در -44

 .بود سفید اغلب نورها .بود مشهود ها سالن در سازی شفاف همچنین و المپها نور جای به طبیزی نور به گرایش-45

 رنگ قرمز گاهی یا و مشکی هم ها صندلی رنگ  و سفید رنگهای به عموما میزها .نبودند تشریفاتی  «اصوال و بود ساده جا همه ها صندلی و میز --46

 .بودند



 .بود آقایان از تر ررنگ پر اجالس و مجام ،کارگاهها در هلندی بانوان حاور -47

 افراد دیگر، سوی از و بوده سال سی زیر ،جوانان مدرسین و مدیران،سرپرستان از خیلی  و ندارد مبنا خیلی سال و سن آنان فرهنگ مطابق -48

 .گردند می کار آنها با راحتی به نیز، تر مسن

 .گرفت الگو گردی ایران و آموزشی اهداف برای شود می که است جالبی نمونه الهه شهر در هلند مینیاتوری کشور-49

 .کند می ناراحت را آنها و شده محسوب ادبی بی ها اجالس و قرارها مح  به افراد آمدن دیرتر -50

 این به شاید که است افراد فوت عام  بیشترین  ریه سرطان از ناشی میر و مرگ ،میزان کشند می سیکار هلند در مرد و زن افراد از بسیاری-51

 .باشد مرتبط موضوع



 .است شده کسترده زمینی زیر صورت به است هوایی که  ما کشور خالف ،بر برن توزی  شبکه-52

 از  زمینه همین در را 2016 سال بلورین جایزه شرکت این .کردیم بازدید پایداری زمینه در پیشرو شرکت یک بزنوان  Alliander شرکت از -53

 .کرد دریافت هلند دولت

 صنزتی های بخش نیز و شهرها به و کرده دریافت تولیدی نیروکاه چند از  را گاز و برن که است هلند در انرژی توزی   شرکت بزرگترین همچنین

 .هستند کار به مشغول آن در نفر 1200 حدودا.دارد مشتری و مشترک 3000000 شرکت این .کند می توزی 

 :دارد را زیر های ویژگی که کرده بنا و طراحی  ای گونه به را خود مرکزی ساختمان   Alliander شرکت-54

 .است صفر پسماند و زباله ، طراحی مفهوم-الف

 .است برده بهره ساختمان اجزای سایر و  دیواره برای استفاده قاب  غیر چوبی های پالت از -ب

 .شود می استفاده گیاهان آبیاری و بهداشتی سرویس برای هایی لوله توسط و شده آوری جم  سقف از باران آب -ج

 است خورشیدی های سلول خورشیدآن به رو باالی قسمت ،در سایبان ایجاد بر عالوه یزنی .هست منظوره دو کارکنان خودروی پارکینیگ سقف-د

 .است کارشده  بناها بام در خورشیدی سلولهای مرب  متر 10000  محوطه ک  در همچنین .نمایند می برن تولید که

 .است شده کاشته ها دیواره روی درخت 22000  شرکت آن مسئول یک  کفته به.است کاشته گیاه را خارجی های دیواره عمده-ه



 .اروپاست در برن قطزی میزان کمترین آنها کفته به که است سال در دقیقه 21 شده یاد شرکت برن قطزی میزان -55

 .است متخصص نیروی کمبود صنای  برخی در عمده چالش-56

 .است سال در تن  Alliander     632000 برن توزی  شرکت در کربن پای رد میزان-57

 .استخدام نموده است CSRکارشناس  5شرکت یاد شده در چارت سازمانی جدید خود -58

 .درصد است 4میزان اتالف برن در خطوط انتقال انرژی این شرکت  -59



در کشور هلند خانه ها برچسب انرژی دارند و با توجه به مدیریت انرژی در بنای ساختمان،بهای منزل و یا  هزینه های قانونی آن تحت -60

 .    تاثیر قرار می گیرد

نکته اینکه کشور هلند .سنت می باشد 16سنت  می باشد و برن خانگی حدود  6در هلند حدود  ( عمدتا با منب  گازی)هزینه برن صنزتی  -61

 .در  سال های اخیر مقداری هزینه های برن را کاهش داده است

 .است 30-15سنت بوده  و برن خانگی نیز در محدوده   9-6میانگین محاسبه برن صنزتی در  ک  اتحادیه اروپا برن صنزت، حدود 

&language=en00117&pcode=ten1http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin= 

 .یورو  برای همین میزان محاسبه می شود 21یورو به ازای هر گیگا ژول می باشد و برای مصارف خانگی حدود  6بهای گاز صنزتی حدود  -62

&language=en00118&pcode=ten1http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin= 

 .البته  دوربین های متزدد  در مراکز زیادی کار گذاشته شده است. جز در نقاط محدودی،نیروی پلیس مشاهده نشد -63

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=ten00117&language=en
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=ten00117&language=en
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=ten00117&language=en
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=ten00117&language=en
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=ten00117&language=en
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=ten00118&language=en
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=ten00118&language=en
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=ten00118&language=en
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=ten00118&language=en
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=ten00118&language=en


.        هلند از نظر شاخص های سالمت و مدیریت بهداشت و درمان ،بخصوص کیفیت رضایت بیماران از درمان ، در جایگاه باالیی قرار گرفته است-64

 .از نظر  انزطاف با بیمار و کیفیت خدمات درمانی ،چند سال مقام اول در اروپا و گاهی  جایگاه نخست دنیا را در این زمینه داشته است

از لحاظ ارتباط سیاسی و تجاری ایران و هلند،مقداری کم کاری شده است و با توجه به نگرش مردم هلند از سویی و همچنین ظرفیتهای -65

 .صنزتی،تکنولوژیکی و تجاری جای توسزه ارتباطات بسیار است



 .سهم ایران است 0.6سهم هلند و 1.1میلیارد دالر است که از این میزان 1.7موق  تهیه این گزارش،حجم تجارت بین ایران و هلند  -66

 !به گفته مسئوولین موسسه بانکداری ،در نظر مردم ،بانکها پس از سیاستمداران،ناخوشنام ترین گروه هستند-67

البته .سال از رده خارج می شوند،اما خودروهای بنزینی محدودیت  سنی خاصی ندارند 15- 10به گفته یک شهروند،خودروهای گازوییلی پس از -68

 .همانطوری که اشاره شد،مردم هلند اه  تجم  و چشم و هم چشمی نیستند. مردم خودروهای خود را تمیز  و بران نگه می دارند«عموما



به عصرها در هلند برای خارجی ها و مهمانان قدری کس  کننده و خسته کننده است چون بازارها  و مراکز بازدید عمومی تزطی  بوده و تفریحات  -69

 .وآنگهی غروب دیرهنگام آفتاب در نیمه اول سال،به این مطلب می افزاید.درون خانه ها منتق  می شود

البته برخی . این موضوع  در ابتدا از  منظر  قانونی است نه فرهنگی. عصر می باشد 6تا  10ساعت کار اغلب مراکز خرید و بازار از ساعت  صبح  -70

 .مراکز و برخی روزها ،طبیزتا استثنایاتی دارد

 .را نیز مسلط باشند( Dutch) چون الزم است زبان هلندی.از لحاظ ارتباطی، انتخاب هلند برای زندگی مقداری مشک  است  -71

 .نسبت به ایران است -2:30اختالف زمانی نیز .ساعت طول می کشد 5کیلومتر است و زمان پرواز 5000مسافت  هوایی بین ایران و هلند حدود -72

عمر طوالنی دارند و سه وعده غذای کم حجم و متنوع . آنها غذای سبک می خورند.در این کشور،اندام مردم متناسب است و زیاد چان نیستند-73

 .مصرف می کنند

 در ساختمان وزارت خارجه هلند سیاستهای مسئوالنه  کشور در تجارت و از منظر این بخش از حاکمیت،  تحت عنوان-74

Conduct   Responsible Business در این نشست رفتار مسئئووالنه  کشورهای عاو . را تشریح کردندOECD  در منشور راهنمای این گروه آمده

 .این کشورهاست CSRدرواق   OECDیزنی دفترچه راهنمای . است



75-OECD   کشور با هدف تحریک اقتصاد و تجارت بین المللی  برای همکاری اقتصادی تاسیس  40سازمان اقتصادی مشترکی  است که حدود

آنها با هم تجارب خود را توسزه می دهند وسزی در .می باشدOrganization for Economy co-operation and Development کردند و مخفف 

 .رف  موان  اقتصادی و توسزه سیاسی دارند

و محیط ... (نظیر حقون بشر،قانون کار و)،اجتماعی ..(قیمت، رقابت پذیری)یک قطزه پوشاک را که انتخاب می کنید باید عوام  اقتصادی -76

عواملی که ذکر . را در تمامی زنجیره تامین مالحظه و رعایت کنید،آنگاه رفتار شما مسئوالنه است...( آالیندگی،مسافت،آثار پس از مصرف و)زیستی

 .کشور هلند شام  اقداماتی خواهد بود که حاکمیت در آن دخالت خواهد کرد RBCشد در قالب



در نشست یاد شده،مدیر عام  سازمان مدیریت صنزتی ایران به نمایندکی از گروه اعزامی،گزارشی از  فزالیت های مسئوالنه بنگاه های  -77

 .اقتصادی کشور را ارایه کرد

که  NCP.می باشد   National Contact Pointاین عبارت سر واژه  .برگزار شد   NCPپس از آن  در ساختمان دیگری،جلسه ای با اعاای -78

آگاهی رسانی به کسب و کارها و آموزش آنها برای آشنایی با  -1:تزریف شده است ،دو کارکرد اصلی دارد OECDمکانیزم آن در راهنمای 

 با روش گفتگو  OECDمکانیزم دریافت شکایات ومیانجیگری بین شاکیان  و شرکتهای عاو -2و  RBCدستورالزم  های 

ابزارهای توسزه تجاری و برنامه های وزارت اقتصاد را  برای سرمایه گذاری  Netherlands Enterprise Agency  یا   RVOنمایندگی -79

 .است CSRیکی از کارکردهای این نمایندگی ،مشاوره در زمینه .شرکتهای هلندی در خارج کشور در دست دارد



نماینده شرکت پتروشیمی فجر ،گزارش فزالیتهای حوزه مسئولیت اجتماعی شرکتی و  Global Reporting Initiative (GRI)در مرکز جهانی  -80

 .همچنین چگونگی تهیه و انتشار سه گزارش پایداری این شرکت را شرح داد.را تشریح کرد "پایداری"رویکرد این شرکت به مفهوم 

 .شاخص های خود را به شاخص های اهداف توسزه پایدار سازمان مل  پیوند داده است  GRIمرکز -81

عالقه سازمان ها و دولتها به  -2شفافیت و نیاز بشر امروزی به آن -1:پاسخ ها به این سوال که چرا باید گزارش پایداری منتشر شود -82

 نیاز به مدیریت ریسک وخلق فرصت-3اعتماد سازی و کسب اعتبار

 .بودخواهد (  CRITICAL)آنها حیاتیآینده موفقیت شرکتهای برای » پایداری »درصد از مدیران مزقتدند GRI  ،93گزارش یکی از مدیران طبق -83

 .بوده است  GRIآنهادر قالب  2/3شرکت از شرکتهای مزظم جهانی گزارش پایداری ارایه داده اندکه  5000تا کنون -84



به عقیده بنده یکی از . تشکی  شد که به موضوع حاکمیت شرکتی پرداخته شد  (Haarlem)یکی از نشست ها در یک کافه در شهر هارلم  -85

 Change  the business:بنیادی ترین مواردی که برای مدیران و اعاای هیات مدیره مطرح است در کالم سخنران این جلسه بود

اراده تغییر کسب و کار به سود جامزه و محیط زیست،که در نتیجه به .یزنی در صورتیکه به پایداری مزتقد هستید،کسب و کار را تغییر بدهید 

 .در مدیران و هیات مدیره شک  بگیرد _خود کسب و کار باز می گردد

نظارت  ادامه به روش او در .در این نشست،مشاور اجتماعی وزیر نفت ایران گزارشی از ساختار مسئولیت اجتماعی صنزت نفت ارایه کرد   -86

 .بر مسئولیت سرمایه گذاران از این منظر پرداخت

این شرکت به . کشور فزالیت دارد 50ساله از مزتبرترین شرکتهای بیمه هلند است که در  95با سابقه   ATRADIUSشرکت بیمه دولتی -87

 .روابط با ایران عالقمند است

قوی است ؛ کارشناسان متخصص این حوزه را در ساختار خود جذب نموده  که آنها در فرایند  CSRسیاست های این موسسه در حوزه  "ضمنا -88

 .پذیرش تا پایان فزالیت،ابزاد اقتصادی،محیط زیستی و اجتماعی را بررسی ،ارزیابی،پیشنهاد یا گزارش می نمایند



از منظر پایداری و تجدید پذیری نمونه . با دو برابر هزینه مزمول ساخته شده است  AB BANKدر آمستردام توسط بانک    CIRCLساختمان -89

 :ای قاب  تام  برای اروپا و همچنین کشورهایی نظیر ماست

 .در این ساختمان،مزمار خاصی استفاده شده که مزنای شفافیت و پایداری را متبادر می نماید-الف

امکان حاور همزمان کارکنان و مهمانان از -ج.مواد دور ریختنی و یا ضایزات و مواد قاب  بازیافت در ساختمان و اجزا استفاده شده است -ب

 تحقیق کنید.رستورانی دارد که فرایند طبخ غذا، نوع غذا و پسماند آن چرخشی است -4.این فاا فراهم است

   Dutch Banking Association در نشست مشترک با موسسه بانکی هلند-90

 گزارشی از چگونگی مسئولیت پذیری و تفکر به _که پیوند میان بانکهای هلندی،دولت و صنای  یا کارفرمایان را بزهده دارد   

 .رقم می خورد "پایداری"به عبارت دیگر ،رفتار بانکها در سیاستها و کمکهای مالی در جهت رفتار مسئوالنه و .پایداری ارایه شد

 در ادامه نشست فون،دستیار مدیرعام  بانک کشاورزی ایران طی گزارشی ،رویکرد و فزالیتهای اجتماعی  -91

 .این بانک را در حوزه های اجتماعی،اقتصادی و محیط زیستی شرح داد

 

 



ر مزاون اتان بازرگانی هلند و مشاور این نهاد ،سیاست های بین المللی و ملی را در موضوعاتی نطیر رعایت اخالن،مبارزه با فساد و البی د-92

 .ارتقای جایگاه بازرگانی و تسهی  در کسب و کار و تجارت بین المللی است ICC world ماموریت سازمان بین المللی -1:کسب و کار شرح دادند

93- ICC world    کشور ،حدود شش و نیم میلیون عاو دارد 130در بیش از. 

درصد از افراد پس از افشا با  75در حالیکه .درصد از تخلفات در سازمان ها و بنگاه ها به وسیله افشاگری افراد کشف می شود 40حدود -94

 .مشک  مواجه می شوند

برای شفافیت در البی کردن با نمایندگان پارلمان،اسامی افراد مراجزه کننده  و همچنین  موضوعاتی که در پارلمان با نمایندگان طرح می  -95

 .کنند، ثبت می شود

 .تحقیق کنید.پشت بام برخی از ساختمان ها ،گیاه و سبزه کاشته شده است-96

تحقق »بازدیدکنندگان آرزوی خود را برای . است   Imagine peace wish tree در مح  دادگاه بین المللی الهه،درختی وجود دارد  که نام آن-97

 !!روی برگه هایی نوشته و به آن آویزان می کنند»صلح بشری 

 

 



اگر قرار باشد به واسطه جلب سود و یا . تزهد به قراردادها و رفتار اخالقی نسبت به همه طرف های توافق است: نقدی که بنده داشته ام-98

خودبینی و خودخواهی . دف  ضرر ،در قرارها به سمت طرف قوی متمای  شویم،این رفتار اخالقی نخواهد بود و در نتیجه پایدار نخواهد ماند

زمانی که .اما از افراد آزاد اندیش انتظار می رود که وظیفه خود را در برابر حق مشخص کنند و روی آن ایستادگی کنند.بیماری بسیاری از ماست

ما ادعا می کنیم به قرارهایمان متزهدیم ،پس چرا در شرایطی به طرف زورگو متمای  می شویم؟گر چه  اعتراف می کنم که پاسخ به این پرسش 

 !ساده نیست

 مردم سوی از دینی بی اعالم روند .هست کاتولیک آنان سنتی مذهب حالیکه در هستند دین بی هلند مردم از درصد 50 حدود آمار مطابق -99

   .رسد می %70 به 2020 سال تا

 آزاد و ورزی اندیشه ویژه جایگاه به توجه با  رود می انتظار .هست کشور این مردم به نقد بزرگترین شناسی هویت کنار در  گرایی مزنا-100

 را خود باورها،بدن مطابق باشید،اما داشته را مادی زندگی زیباترین عمر یک که است چگونه .شود گرفته فاصله هویت بحران این اندیشی،از

 چه؟ آن از پایان؟پس است این  ؟ کند تبدی  خاکستر به تورا  تا بسپاری کوره به مرگ از پس برای

 



 جانا به غریبستان چندین به چه می مانی

 بازآ تااو از ایاان غربت تاا چند پریشانی

 

 صد نامه فرستادم صد راه نشان دادم

 یاااا راه نمی دانااای یااا نامااه نمی خوانی

 

 بازآ که در آن محبس قدر تو نداند کس

 با سنگ دالن منشین چون گوهر این کانی

 

 ای از دل و جان رسته دست از دل و جان شسته

 از دام جهاااااان جستااااه باااازآ کاااه ز بااازاناااای



 با تشکر از حسن توجه شما


