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دریافت تندیس برند محبوب اینترنت و ارتباطات
نقطه عطفی در کارنامه CSR شرکت مخابرات ایران

بهبــود فضــای کســب و کار بــا تأکیــد بــر ارزش آفرینــی 
بــرای مشــترکین بــه مــوازات ســودآوری شــرکت همــواره 
جــزو اهــداف اســتراتژیک شــرکت مخابــرات ایــران بــوده 
و هســت و نظــام مســئولیت هــای اجتماعــی شــرکت بــر 

تحقــق ایــن اصــول اســتوار اســت.
درک ایــن نکتــه ضــروری اســت؛ مدیریتــی بقــا و 
ــدل  ــی، م ــوری علم ــای تئ ــه دارای مبن ــی دارد ک بالندگ
ــرد  ــدل، در رویک ــرای م ــرای اج ــتمی ب ــی و سیس اجرای
ــران  ــرات ای ــرکت مخاب ــی ش ــط عموم ــد. رواب ــود باش خ
نیــز بــه منظــور توســعه مســئولیت های اجتماعــی و 
ــاس  ــا اقتب ــرکت، ب ــن ش ــت های ای ــا سیاس ــتا ب هم راس

از اســتانداردهای ایــزو 26000 نســبت بــه طراحــی مــدل 
اجرایــی مدیریــت مســئولیت اجتماعــی ســازمان، مبــادرت 

ــت.  ــده اس ورزی
در ایــن راســتا دامنــه کاربــرد و اهــداف توســعه مســئولیت 
ــزو 26000 و  ــاس ای ــر اس ــرکت، ب ــی ش ــای اجتماع ه
ــده  ــازی ش ــا بومی س ــتانداردهای روز دنی ــا اس ــق ب مطاب
اســت. حوزه هــای رهبــری و فرایندهــای درون ســازمانی، 
ــه و  ــت، جامع ــط زیس ــان، محی ــت، کارکن ــازار و صنع ب
ــوزه  ــه ح ــی از جمل ــای حاکمیت ــاد و نهاده ــور، اقتص کش

ــد. ــوده ان ــن شــرکت ب هــای مــورد توجــه ای

محمدرضا بیدخام
دبیرکل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران

 »همه با هم« همراه شدیم 

بــر اســاس عمکــرد شــرکت مخابــرات ایــران، مســئولیت 
اجتماعــی شــرکتی در هفــت حــوزه اجتماعــی، کارکنــان، 
ــط  ــرکتی و محی ــت ش ــر، حاکمی ــوق بش ــتریان، حق مش
ــدی می شــوند. ــه دســته  بن زیســت ، کســب و کار منصفان

ــزاری  ــد: برگ ــی مانن ــی؛  فعالیت های ــد اجتماع در بع
پس ــماندهای  موضــوع  بــا  هــم  بــا  همــه  مســابقه 
ــاده- ــری پی ــزاری سراس ــا، برگ ــتی در دوران کرون بهداش

ــنجی  ــام نظرس ــازی، انج ــورت مج ــه  ص ــن ب روی اربعی
ــی،  ــط  عموم ــه توســط رواب ــه جامع ــوط ب ــای مرب دوره ه 
ــب و  ــا، ترغی ــات غیرحضــوری در دوران کرون ــه خدم ارائ
ــن درگاه هــا و هــم- ــی در اســتفاده از ای آمــوزش همگان
چنیــن حمایــت از انجمن هــا و مؤسســات بیمــاران خــاص 
ــودکان کار به صــورت  ــت از ک ــی و حمای ــوالن ذهن و معل
ــه از  ــت ک ــواردی اس ــر م ــتی( از دیگ ــه ) بهزیس ماهان
ــت. در  ــده اس ــه ش ــه آن پرداخت ــی ب ــد اجتماع ــر بع منظ
ــد  ــان غیرعم ــازی زندانی ــت از آزادس ــال حمای ــن ح عی
ــردم  ــازمان های م ــا س ــکاری ب ــه، هم ــورت ماهان ــه  ص ب
نهــاد، حمایــت از مؤسســه نیکــوکاران شــریف )سرپرســتی 
مهربان،مؤسســه  دســت های  خیریــه  مؤسســه  ایتــام(، 
خیریــه کهریــزک، مهــر طــه و مشــیز از جملــه مــواردی 
اســت کــه از بعــد اجتماعــی در حــوزه مســئولیت اجتماعی 

ــه اســت. ــرار گرفت ــه ق ــورد توج شــرکتی م

در بعدکارکنــان؛ شــرکت مخابــرات در شــرایط پاندمــی 
ویــروس کرونــا بــرای حفــظ ســالمت کارکنــان خویــش 
ــوزش  ــان و آم ــالمت کارکن ــرح س ــازی ط ــاده  س ــه پی ب
بــرای پیش ــگیری از ویــروس کرونــا در قالــب ثبــت 
ــی و  ــای آموزش ــزاری دوره ه ــا برگ ــش ب ــال دان و انتق
آمــوزش همگانــی در خصــوص مبــارزه بــا ایــن بیمــاری، 
تهیــه ماســک و اقــالم بهداشــتی و توزیــع آن در ســطح 

ــت. ــور پرداخ ــی کش ــق مخابرات مناط

از منظــر توجــه بــه مشــتریان؛ آمــوزش و ترغیــب 
ــان  ــوری در زم ــات غیرحض ــام خدم ــرای انج ــا را ب آن ه
ــت  ــگا بای ــاص 100 گی ــا، اختص ــاری کرون ــی بیم اپیدم
ــرکت،  ــن ش ــترکین ای ــه مش ــت ب ــگان اینترن ــم رای حج
اختصــاص ســامانه جامــع رســیدگی بــه شــکایات و هــم-
ــم خصوصــی مشــتریان و انجــام  ــت از حری ــن صیان چنی
نظرســنجی دوره ــای مربــوط بــه مشــتری توســط روابــط 

ــرار داد. ــود ق ــتور کار خ ــی را در دس عموم

ــی  ــئولیت اجتماع ــری از مس ــد دیگ ــر؛ بع ــوق بش حق
ــه آن  ــران ب ــرات ای ــرکت مخاب ــه ش ــوده ک ــرکتی ب ش
ــوع  ــتا دو موض ــن راس ــت. در ای ــان داده اس ــه نش توج
تعطیلــی تمامــی کارکنــان در روز اردیبهشــت )روز کارگــر( 
ــد  ــن بع ــات، در ای ــه اطالع ــی آزاد ب ــار و دسترس و انتش

تعریــف می شــوند.
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ــت  ــز دریاف ــرکتی؛ نی ــی ش ــد حاکمیت ــر بع از منظ
ــه  ــات، نقط ــت و ارتباط ــوب اینترن ــد محب ــس برن تندی
ــردد. ــوب می گ ــرکت محس ــن ش ــرد ای ــی در عملک عطف

در بعــد محیــط زیســت:  شــش محــور مــورد توجــه 
ــه  ــا ارائ ــران ب ــرات ای ــه اســت. شــرکت مخاب ــرار گرفت ق
ــو  ــکیل ویدی ــوری، تش ــی و غیرحض ــات الکترونیک خدم
کنفرانــس آموزشــی و برگــزاری جلســات در دوران کرونــا، 
ــک  ــه پ ــماند ها، ارائ ــی از پس  ــق طبیع ــازی مناط پاک س
ــان در  ــر دورکاری آن ــد ب ــان و تأکی ــه کارکن ــتی ب بهداش
ــای  ــه ایف ــز ب ــط زیســتی نی ــا، در حــوزه محی دوران کرون

ــه اســت. نقــش پرداخت

ــد  ــن بع ــه: آخری ــی عادالن ــای عملیات ــت ه فعالی
ــته  ــه داش ــه آن توج ــران ب ــرات ای ــرکت مخاب ــه ش ک
اســت، تعییــن تعرفــه خدمــات و محصــوالت بــر اســاس 
مصوبــات، ایجــاد چرخــه مدیریــت دانــش کارکنــان 
،ایجــاد کمیتــه مدیریــت امــالک، توزیــع عادالنــه 
سرویســهای مخابراتــی ثابــت، همــراه و دیتــا و برقــراری 

ــف  ــد تعری ــن بع ــرزی در ای ــتایی و فرام ــات روس ارتباط
ــت .  ــده اس ش

چشــم انــداز آتــی اقدامــات بــر اســاس 
26000 ایــزو  اســتاندارد 

شــرکت مخابــرات ایــران در طراحــی اســتراتژی  انتظارات 
حاکمیتــی شــرکتی، اقدامــات از منظــر بعــد اجتماعــی را 
ــرار داده کــه اهــداف،  ــه  نحــوی در دســتور کار خــود ق ب
ــد  ــی باش ــه مســئولیت اجتماع ــازمان ب ــد س ــانگر تعه نش
ــود  ــا، بهب ــوق  ه ــتمی از مش ــری سیس ــه  کارگی ــا ب و ب
ــی  ــی، طبیع ــع مال ــه از مناب ــتفاده بهین ــا اس ــرد را ب عملک
ــرورت دارد،  ــال ض ــن  ح ــازد. در عی ــن س ــانی ممک و انس
ــی و  ــای کنون ــان) نیازه ــازمان و ذی نفع ــای س ــن نیازه بی
نســل آینــده( تعــادل ایجــاد کنــد و فراینــد ارتبــاط دوجانبه 
بــا ذی نفعــان را شــکل دهــد و مشــوق مشــارکت تمــام 
ســطوح کارکنــان در فعالیت هــای CSR باشــند. از طرفــی 
ســطوح اختیــار، مســئولیت و ظرفیــت تصمیــم  گیرنــدگان 
ــات  ــرای تصمیم ــد و اج ــازی کن ــادل  س ــازمان را متع س
بــرای رســیدن بــه نتیجــه را زیــر نظــر داشــته و در نهایــت 
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ــی  ــور ارزیاب ــه منظ ــازمان را ب ــی س ــای حاکمیت رونده
منظــم، ابــالغ کنــد.

ــر روی  ــی ب ــی دقیق ــز بررس ــر نی ــوق بش ــه حق در زمین
ــا وســعت  تمــام موضوعــات اصلــی اســتاندارد متناســب ب
و شــرایط ســازمان از یــک ســو و شــرایطی کــه حقــوق 
بشــر را تهدیــد مــی کنــد از جملــه )تعــارض، بــی ثباتــی، 
فقــر، فرهنــگ فســاد( از ســوی دیگــر، بــا هــدف ایجــاد 
ــه شــکایات، مــورد شناســایی  ــرای رســیدگی ب ــدی ب رون
قــرار گرفــت. هم چنیــن اقدامــات و انتظاراتــی نیــز 
ــان و  ــیب  پذیر)زن ــای آس ــروه  ه ــض و گ ــوزه تبعی در ح
ــران،  ــی، مهاج ــردم بوم ــودکان، م ــن، ک ــران، معلولی دخت
ــورد  ــه م ــرادی ک ــی، اف ــات اجتماع ــی طبق ــام موروث نظ
ــی  ــق زندگ ــد. ح ــام ش ــتند(  انج ــژادی هس ــض ن تبعی
ــت  ــق رعای ــق آزادی، ح ــت، ح ــق امنی ــت، ح ــا کرام ب
ــوان  ــه  عن ــان و .. ب ــق آزادی بی ــی، ح ــریفات قانون تش
حقــوق سیاســی و مدنــی در نظــر گرفتــه شــد. هم چنیــن 
ــتن  ــه، داش ــرایط منصفان ــه کار در ش ــی در زمین اقدامات
ســطح زندگــی رضایــت  بخــش بــرای ســالمت جســم و 
ــکاری و  ــت در دوران بی ــکی حمای ــای پزش روان، مراقبت ه
بیمــاری و معلولیــت ، برخــورداری از فرصت هــای مناســب 
ــی  ــی و فرهنگ ــادی، اجتماع ــوق اقتص ــوان حق و.. به عن
ــروی  ــر مســائل نی ــز ب ــت تمرک ــت. در نهای صــورت گرف
کار بــه عنــوان اصــول و حقــوق اساســی مربــوط بــه کار 

ــف شــد. تعری

از طــرف دیگــر اســتخدام و روابــط اســتخدامی  قانونــی، 
ــای  ــود فعالیت ه ــض، نب ــود تبعی ــغلی، نب ــت ش دارای امنی
ــاد  ــغلی، ایج ــعه ش ــرای توس ــالش ب ــه، ت کاری ناعادالن
شــرایط کاری و حمایــت اجتماعــی مطابــق قوانیــن ملــی، 
ــاعات کاری،  ــوق، س ــی، حق ــات جمع ــه توافق ــرام ب احت
ــه کار و   ــا، پرداخــت مســاوی، ســاعات اضاف مرخصــی  ه
ــه  ــرام ب ــاس احت ــر اس ــی ب ــوی اجتماع ــن گفتگ هم چنی
حقــوق کارگــران، جلوگیــری نکــردن از پیوســتن کارگــران 
بــه ســازمان  هــای کارگــری، ایمنــی و بهداشــت در محــل 
ــن توســعه، اجــرا و حفــظ سیاســت  ــا در نظــر گرفت کار ب
ایمنــی و بهداشــت در کار، کنتــرل خطــرات موجــود، 
فراهــم کــردن تجهیــزات ایمنــی، حــذف خطــرات روانــی 
اجتماعــی در کار و در نهایــت رشــد و آمــوزش فــردی در 
محــل کار طبــق توســعه مهارت هــا، آمــوزش و کارآمــوزی 
کاری  فعالیت هــای  انتظــارات  و  اقدامــات  بــه  عنــوان 

ــه شــد. ــان در نظــر گرفت کارکن

ــرات ایــران در حــوزه محیــط زیســتی نیــز  شــرکت مخاب
ــه از آن  ــرده اســت ک ــف ک ــی را تعری انتظــارات و اقدامات
جملــه می تــوان بــه جلوگیــری از آلودگــی، اســتفاده پایــدار 
از منابــع، کاهــش تغییــرات آب و هوایــی و ســازگاری بــا 
آن و هم چنیــن انطبــاق بــا تغییــرات آب و هوایــی و 

حفاظــت و تجدیــد محیــط طبیعــی اشــاره کــرد. 

ــه،  ــت عادالن ــز، رقاب ــه نی ــب و کار منصفان ــر کس از منظ
ارتقــای مســئولیت اجتماعــی در زنجیــره تامیــن و احتــرام 
ــی  ــش بین ــای پی ــه برنامه ه ــت از جمل ــوق مالکی ــه حق ب

شــده اســت.

ــه، اطالعــات واقعــی و بــدون غــرض و  بازاریابــی عادالن
ــه، حفاظــت از ســالمت و  ــراردادی عادالن شــیوه  هــای ق
ــه مشــتری،  ــدار، خدمــت ب ایمنــی مشــتری، مصــرف پای
اختــالف و شــکایت و هم چنیــن  و حــل  پشــتیبانی 
حفاظــت از اطالعــات و حریــم خصوصــی مشــتری، 
ــی  ــوزش و آگاه ــروری و آم ــات ض ــه خدم ــی ب دسترس
مــواردی اســت کــه در زمینــه انتظــارات و اقدامــات 

ــت. ــده اس ــف گردی تعری

در نهایــت آن کــه انتظــارات و اقداماتــی از جمله: مشــارکت 
ــعه  ــی و توس ــتغال  زای ــگ، اش ــوزش و فرهن ــه، آم جامع
ــروت  ــه آن، ث ــی ب ــاوری و دسترس ــعه فن ــا، توس مهارت ه
و درآمدزایــی، ســالمت و هم چنیــن ســرمایه  گــذاری 
ــی در  ــع محل ــا جوام ــکاری ب ــعه و هم ــی در توس اجتماع

ــده لحــاظ شــده اســت. ــات آین ــداز اقدام چشــم ان

بــوده  معتقــد  همــواره  ایــران  مخابــرات  شــرکت   
قــدردان  انســان ها  و  زمیــن  تردیــد  اســت؛ بدون 
ــود کــه در کنــار وظایــف ســازمانی  نهادهایــی خواهنــد ب
ــه توجــه  ــه ســالمت جامع ــن و ب ــه ســالمت زمی خــود ب

تأثیر گــذار و مســتمری داشــته باشــند. کافــی، 


