
 

  

 

 اجتماعیپذیریمسئولیتمهمرکنشفافیت؛

 

گذاری ایران با حضور جمعی از مدیران نهادهای  کانون نهادهای سرمایههمت  بهپذیری اجتماعی  نشست فصلی مسئولیت

 12مورخ یکشنبه روز در بازار سرمایه در  پذیری اجتماعی مالی و فعاالن بازار سرمایه در جهت توسعه فرهنگ مسئولیت

بیمارستان فوق تخصصی سرطان سسه خیریه و محل مؤماه مبارک رمضان در  21 روز مصادف با 2931 سال خردادماه

 .کودکان محک برگزار شد



پذیری اجتماعی آغاز  پس از آن نشستی پیرامون مسئولیت ازدید از بیمارستان محک پرداختند ودر ابتدای این مراسم، فعاالن بازار سرمایه به ب

خت و ضمن تشریح وضعیت سال گذشته پردا 12محک در سسه محک، به ارائه گزارشی از عملکرد آراسب احمدیان، مدیرعامل مؤشد. در ابتدا، 

احمدیان ضمن تأکید بر لزوم شفافیت مالی بیان کرد که گزارش مالی و  های آتی در جهت توسعه محک را برشمرد. سسه، برنامهمالی این مؤ

که همه منابع مالی  با بیان این رسمی روی سایت محک قرار دارد. اودر راستای شفافیت  ،های مالی حسابرسی شده توسط حسابرسان صورت

 سسه تولید ثروت نیستدلیل اینکه کار این مؤ به محک سازمان ثروتمندی نیست شود، گفت: مین میتأهای مردمی  محک از محل اهدا و کمک

  بنابراین به منابع مالی پایدار نیاز دارد و به همین دلیل نیازمند شفافیت است. ؛بلکه ارائه خدمات است



 

 

های مسئولیت  که بعد اقتصادی، یکی از جنبه گذاری ایران با بیان این بیدگلی، دبیرکل کانون نهادهای سرمایه سعید اسالمی مه این نشستدر ادا

مهم و شایان توجه در این ثیرگذاری بر متغیرهای کالن اقتصادی و ایجاد اعتماد در مشتریان از موارد نبود فساد، تأکید کرد که تأاجتماعی است، 

همچنین در بعد اجتماعی، مسئولیت در قبال اجتماع، بهبود کیفیت نیروی کار و تعهدات نسبت به تعاریف کلی حقوق بشر مورد  بخش است؛

هایی چون  که حوزه ضمن آن اهمیت است، ز، تنوع زیستی و... حائمحیطی نیز مواردی چون تغییر اقلیم، ضایعات توجه است. در بعد زیست

 شود. ها مربوط می ها و قوانین وجود دارد که به همه جنبه سیاستحکمرانی شرکتی و 



 

 

 

گذار بازارهای مالی گفت: ازجمله  پذیری اجتماعی در نهادهای ناظر و سیاست گذاری ایران درباره مسئولیت دبیرکل کانون نهادهای سرمایه

جای منافع گروهی(،  ر جهت منفعت عمومی در اقتصاد )بهت داقداماتی که باید انجام شود، حرکت در جهت افزایش شفافیت و کاهش رانت، حرک

های  مین مالی کارآفرینی اجتماعی یا فعالیتات اعتبارسنجی، طراحی ابزارهای تأسس)مانند مؤ گذاری و توسعه نهادها توسعه فرهنگ سرمایه

ارانه را در کشور به سمت شفافیت ببریم، چه راهکارها، های نیکوک اگر بخواهیم فعالیت نیکوکارانه( است که درخصوص مورد آخر باید توجه کنیم 

عمل نکرده های نیکوکاری بوده که در جذب سرمایه چندان موفق  ها صندوق ایم؟ یکی از آن ابزارها و نهادهایی در بازار سرمایه طراحی کرده

 .است

ها و حرکت در جهت  بهبود فعالیتری ایران را برشمرد: گذا پذیری اجتماعی کانون نهادهای سرمایه های مسئولیت در پایان، برنامه بیدگلی اسالمی

ارتقای سطح سواد مالی در جامعه، تالش در جهت   های توسعه دانش کارکنان نهادهای مالی و فعاالن بازار سرمایه، های کانون، برنامه موریتمأ

منظور ارتقای  سازی به های نوع سوم، فرهنگ سازمانگذاری با  های عضو، آشنایی جامعه مالی و سرمایه ارتقای کیفیت زندگی کارکنان شرکت

 گذاری جهت ارتقای سطح کارایی بازار سرمایه. سطح شفافیت، همکاری با نهادهای سیاست



 

 

پذیری  یتها درخصوص مسئول پذیری اجتماعی، به ارائه برخی آمار و ارقام و تفسیر آن محمد شهرابی، پژوهشگر مسئولیتاین نشست در ادامه 

ها به بهبود  پذیری اجتماعی سازمان ها نشان داده شده که مسئولیت به تحقیقات متعددی اشاره کرد که در آن وی اجتماعی در جهان پرداخت؛

انجامد و لذا  های برندینگ می جایگاه سازمان، افزایش وفاداری مشتریان، بهبود کیفیت و ارتقای عملکرد کارکنان و کاهش هزینه

 های اقتصادی است. بر نیات خیرخواهانه دارای منافع اقتصادی برای بنگاه  جتماعی عالوهپذیری ا مسئولیت

 

 



 

 فرمایید. این نشست مشاهده می کنندگان نظرات شرکتاز  آماری جامعیدرادامه گزارش 

 (کننده )بر اساس پست سازمانی ترکیب افراد شرکت -2


 

 رسانی قبل از مراسم کیفیت اطالع -1

 

 سخنرانیجذابیت موضوعات  -9

 

25% 

12% 63% 

 پست سازمانی شرکت کنندگان

 کارشناس

 معاون

 رییس هیئت مدیره و مدیر عامل

56% 26% 

15% 

3% 

 اطالع رسانی

 عالی

 خوب

 متوسط

 ضعیف

65% 

32% 
3% 

 جذابیت موضوعات سخنرانی

 عالی

 خوب

 متوسط

 ضعیف



 

  کیفیت برگزاری مراسم -4

 

  مباحث و محتوای سخنرانی -2

 

  پذیری میزان تمایل به سطوح مسئولیت -1

 

73% 

21% 
6% 

 کیفیت برگزاری مراسم

 عالی

 خوب

متوس
 ط

50% 
41% 

9% 

 محتوای سخنرانی ها

 عالی

 خوب

 متوسط

 ضعیف

31% 

17% 
43% 

9% 

 سطح مسئولیت پذیری

 حمایت مالی 

راه اندازی واحد مسئولیت 
 پذیری



 

 شرکت های مشتاق به کار داوطلبانه -7

 نام شرکت یا معاون نام مدیرعامل

 موسسه توسعه مدیریت و فن معنا امیر شاهرخی

 گذاران نیک اندیش گروه سرمایه ناصر ذهبیونمحمد

 کارگزاری بانک کشاورزی خزلیحسین 

 صنایع پتروشیمی زنجان محمدرضا مدیری

 گذاری سامان مجد سرمایه زاده غالم مسعود

 ویراگذاری نو سرمایه نادر بوالحسنی

 گذاری ایرانیان سرمایه محسن محمدی

 گذاری امین آفاق مشاور سرمایه محمد آرام نبیار

 فرابورس ایران کاشی علیرضا توکلی

پور درضا فرهادیمحم  بیمه ایران معین 

 سبدگردان تصمیم محمد صفری

گذاری آرمان آتی مشاور سرمایه مهدی اسالمی  

مقدم اهلل حسینی سید روح  بورس و اوراق بهادار تهران 

 گروه دانش شاخص بازار سرمایه امین آذریان

 مهندسی رستاک پویا شهریار اردبیلی

 

  



 

 های مشتاق به حمایت مالی شرکت -8

 نامشرکت یامعاونعاملناممدیر

 کارگزاری بانک کشاورزی حسین خزلی

 گذاری اعتضاد غدیر سرمایه محمد جمالی

 گذاری سامان مجد سرمایه زاده غالم مسعود

 اطالعات مالی پارت پردازش فرشید عظیمی

 بیمه ایران معین پور رضا فرهادیمحمد

 آتیه دماوند رضا رستمیمحمد

 گذاری آرمان آتی مشاور سرمایه اسالمی مهدی

 صدر پارس آرا بابک جهان

 دانش شاخص بازار سرمایه گروه امین آذریان



 شرکت های مشتاق به واحد مسئولیت پذیری اجتماعی -3

 نامشرکت یامعاونعاملناممدیر

 هدف گذاری سرمایه نسب حقانی عباسعلی

 بوش پیام ثابت آزاد

 سامانهبانی نیک  رضا نراقیمحمد

 دانش شاخص بازار سرمایه گروه امین آذریان

 گذاری آرمان آتی مشاور سرمایه بیدگلی علی اسالمی

 بهادار سازمان بورس و اوراق زاده )کارشناس( منمحمد مهدی مؤ



  



 

:پیشنهادها

 برنامههایترویجیوآشناسازی 

 پذیریاجتماعیهایفصلیمسئولیتچاپکتابوگزارشمختصنشست 

  کتابSocially Responsible Finance and Investing: Financial Institutions, 

Corporations, Investors, and Activists  ،(1121)انتشارات وایلی 

 (1129صفحه،  211گذاری برای مبتدیان ) سرمایه 

 (1124صفحه،  18گذاری شبیه یک حرفه ای ) سرمایه 

 پذیری بخش مالی هند ) گزارش مسئولیتResponsible Finance India Report 1121 ،221 

 (1127صفحه، 

 (1122صفحه، دانشگاه ناتینگهام،  72پذیری، بخش مالی، و رکود ) گزارش مسئولیت 

 هایترویجیبرنامه 

  های برتر پذیری برای شرکتایجاد جایزه فصلی مسئولیت 

 های کار داوطلبانه برنامه 

 فرم کار داوطلبانه در سایت کانون )مشابه سایت حاتم( راه اندازی پلت 

 های عضو کانون ای به شرکت ها به صورت دوره های مورد نیاز سمن اعالم مهارت 

 هایحمایتیبرنامه 

 های اجتماعی جذب حمایت برای پروژه 

 کودکان محرومنویسی به آموزش کد 

 آموزش معلمان مناطق محروم 

 ها به اعضای کانون های منتخب سمن اعالم پروژه 

http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-1118100093.html


 

 پذیریهایاستراتژیکمسئولیتبرنامه 

 ها پذیری در شرکت ها و سمینارهای مسئولیت برگزاری کارگاه 

 پذیری اجتماعی در کانون اندازی واحد مشاوره مسئولیت راه 



هااتاقمشاورهسمن

 هااتاقمشاورهداوطلبانهبهسمناصاختص 



  



 

 موضوعاتپیشنهادی



 

 

 

 


