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 کرونا ايام درو بنگاه های اقتصادی   , هاشرکت اجتماعي  مسئوليت

 شک بدون. است داده قرار آزمایش معرض در را هاشرکت اجتماعی مسئولیت کرونا ویروس

 ایهبحران در مکانیسم این شدنفعال شرکتی، اجتماعی مسئولیت به عمل هایجنبه از یکی

 .است غیرطبیعی و طبیعی

 کار که شهروندی هزاران برای حمایتی هایبسته ارائه کرونا، ویروس گیریهمه روزهای این در

 .رسدمی نظر به ضروری پیش از بیش اند،شده مالی ضرر دچار یا اندداده دست از را خود شغل و

 کردنکم با بتوانند صنایع و هاشرکت خدماتی، تجاری، هایبنگاه که نباشد انتظار از دور شاید

 اند،داده دست از را خود درآمد که افرادی اما کنند؛ خارج بحرانی شرایط این از را خود ها،هزینه

 .کنند تأمین را خود روزانه مایحتاج دارند نیاز آنها. کنند صبر توانندنمی

 شرکتی وقتی. ماند خواهد باقی عمومی اذهان در هاسال برای بحران، این به گوییپاسخ نحوه

 و سهامداران دستمزد و حقوق از کارکنان، اخراج جایبه رکود شرایط در گیردمی تصمیم

 شرکت نآ کارکنان درآمد به ضربه کمترین تا کند کم نسبتی به دارند، باالیی درآمد که مدیرانی

  .ماند خواهد باقی مردم خاطره در سال هایسال تا که است مواردی از این شود، وارد

 با خاص شرایط این در صنایع و هاشرکت خدماتی، تجاری، هایبنگاه مدیران شک بدون

 این اقتصادی-اجتماعی اثرات کاهش در بسزایی نقش توانندمی خود هایاقدام و هاتصمیم

 کنندگانتأمین کارکنان، حوزه در حمایتی هایاقدام از برخی به ادامه در. باشند داشته ویروس

 اشاره گیرد، قرار هابنگاه استفاده مورد تواندمی که زیست محیط و محلی جامعه کوچک،

  :شودمی

 کارکنان از حمایت 

 کامل پرداختی از کمتر میزانی با حتی دستمزد، و حقوق پرداخت ادامه و کارکنان اخراج عدم -

 اریاجب جداسازی شرایط در و اندشده بیماری این درگیر نحوی به که کارکنانی برای خصوصبه

 شرایط در اندشده متعهد اپل و مایکروسافت والمارت، هایشرکت نمونه برای. اندگرفته قرار

 کارگران همه دستمزد و حقوق تعطیلی، اول هفته دو برای حداقل کرونا، ویروس گیریهمه

  .کنند پرداخت را خود ساعتی

 ینههز توجهی درخور طوربه بلکه است، ضروری شرکت اجتماعی مسئولیت عنوانبه تنهانه این

 .دهدمی کاهش عادی حالت به شرایط بازگشت هنگام را کارکنان مجدد استخدام های
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 کارکنان برای( کم بهره با) بانکی هایوام از استفاده امکان یا مالی تسهیالت یا وام ارائه -

 .اندشده بیماری این دچار آنها خانواده اعضای از یکی یا خود که آنهایی خصوصبه

 .دهستن هابیمه نوع این فاقد که کارکنانی برای تکمیلی بیمه و درمانی بیمه خدمات ارائه -

 دادندستاز سبب به روانی و روحی تألمات دچار که کارکنانی به ایمشاوره خدمات ارائه -

 .اندشده خود عزیزان

 .اندداده دست از را عزیزانی که کارکنانی به مالی هایمساعدت/ کمک ارائه -

 کوچک کنندگانتأمین از حمایت

 تپرداخپیش رقم واریز و نیاز مورد خدمات و کاال خرید با توانندمی بزرگ تولیدی هایشرکت -

  کنندگانتأمین/تولید از شدهخریداری خدمات و کاالها

 .کنند حمایت محلی/خرد

 محلی جامعه از حمایت

 املش بهداشتی و کنندهضدعفونی وسایل و مواد توزیع و تأمین نظیر) بهداشتی خدمات ارائه -

 .(ماسک و دستکش الکل،

 نظیر پیشگیرانه هایاقدام اجرای و عمومی هایمحیط مستمر گندزدایی و ضدعفونی -

 آموزش و درمان بهداشت، وزارت هایدستورالعمل و ضوابط به توجه با اجتماعی گذاریفاصله

 .پزشکی

  هب وابسته بهداشتی/ درمانی مراکز خدمات هرگونه از محلی جوامع ساکنان مندیبهره امکان -

 .هاسازمان/ شرکت

 و نهقرنطی نظیر) موجود شرایط از آنها معیشت که نیازمندی اقشار به حمایتی هایبسته ارائه -

 .است شده زیان و ضرر دچار( وکارکسب کسادی

 ودخ نفوذ حوزه و اختیار در ظرفیت از صنایع و هاشرکت خدماتی، تولیدی، هایبنگاه استفاده -

 تواندمی آنها با کاری رابطه نوع دلیل به شرکت یا بنگاه که دستیپایین یا همکار هایمجموعه)

 هویژبه همیار، کوچک هایهسته ایجاد راستای در( باشد مؤثر آنها هایفعالیت یا تصمیمات بر

 اراقش بین حمایتی هایبسته توزیع و درمانی -بهداشتی خدمات ارائه منظوربه محلی جوامع از

 محالت در خرد تولیدی هایهسته ایجاد حتی و فرهنگی -آموزشی هایبسته توزیع نیازمند،

 .نیاز مورد خدمات و کاالها تولید برای روستاها و
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 زیست محیط از حمایت

 از بسیاری جهانی چالشی عنوان به کوتاهی زمان مدت در است توانسته کرونا ویروس اگرچه

 رفاه و اجتماعی اقتصادی، شرایط در وسیعی تأثیرات رهگذر این از و کند درگیر را کشورها

 به گیرند؛ قرار فراموشی بوته در نباید نیز بشر رویپیش هایچالش دیگر اما کند، ایجاد مردم

  تبدیل مزمن هاییبحران به که آب کمبود و اقلیم تغییر  نظیر  هاییحرانب دیگر، عبارت

 .شوند کرونا از ناشی حاد شرایط قربانی  نباید ، اندشده

 

 تمسئولی اقلیم، تغییر و آب» امسال شعار و آب منابع از حفاظت ضرورت و اهمیت به عنایت با

 ازمانس اکید توصیه آن تبع به و کرونا ویروس گسترش که شرایطی در ملل، سازمان «اجتماعی

 آب با دست مداوم وشویشست بر پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت و جهانی بهداشت

 هرچند هاییاقدام است الزم شده، آب مصرف افزایش سبب ثانیه، 20 حداقل مدت به صابون و

 ومعم به آموزشی-فرهنگی هایبسته در دست وشویشست زمان در آب شیر بستن نظیر ساده

  .کنیم جلوگیری شرایط این در آبی منابع بر بیشتر فشار از بتوانیم تا شود ارائه مردم

 هایاقدام انتظار هاسازمان و هاشرکت خدماتی، تجاری، هایبنگاه از کسهیچ ظاهر در شاید

 که ایخالقانه و جسورانه هایگام اما باشد، نداشته را خود نفعانذی به کمک برای العادهخارق

 تعریف را فردا از هامجموعه این میراث شود،می برداشته فوری هایکمک ارائه برای امروز

 .کندمی

 به ناکرو شکست با بتوانیم خود اجتماعی مسئولیت به توجه و همگانی مشارکت با است امید

 قلیما تغییر بحران جملهاز روپیش هایچالش دیگر با مبارزه برای مشارکتی اقدام یک از الگویی

 .یابیم دست آب و
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