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سشمقبله<

سػبيت اقتصبد مقبومتي دس مقوله توليذ  ،ايجبد مضيت سقبثتي دس محصوالت توليذي مي ثب ذ
يکي اص مواسد سػبيت اقتصبد مقبومتيي
دس مقوله توليذ  ،ايجبد مضيت سقبثيتيي
دس محصوالت تيوليييذي ميي ثيب يذ
توليذي که ثش پبيه هبي سشميبييه هيبي
انسبني و اجتيايبػيي يکيد يييشد،
سشسيض هبي مثجت خبسجي (صيشهيه هيبي
نب ي اص مقيبس ،اهضايش توان سقبثت
پزيشي ،اهضايش ثهيش وسي و ييييش
خواهذ دا ت و اين سشسيضهب ػبمد ثبال
ثشدن ثيشتش توليذ ذ و اص سوييي ثيب
ايجبد ثستشهيبي خصيوصيي سيبصي و
کبسآهشيني دس کنبس هشاهم کيشدن اثيضاس
ثهش وسي ( سشمبييه هيبي انسيبنيي و
اجتابػي تابيد ثيه
سشميبييه يزاسي دس
توليذ سا اهضايش داد
و ثبصاس سا ثه سيايت
سقبثتي ذن مي ثيشد
و آنييجييبسييت کييه
قيات سقبثتي ييکيي
اص ثاشات مثجت ثبصاس
سقبثتي است ،کيد
مي يشد
ثه اين تيشتيييت ،دس
شايطي که تايبييد
ثه سشمبيه زاسي دس
توليذ وجيود نيذاسد،
اهضايش هضينه هيبي
توليذ ثه اميذ سقبثتي
ذن نه تنهب ػيبميد
سقييبثييتييي ييذن
نايي يود ،ثيهيکيه
ثيشتش اص آن کيه ػيبميد اهيضاييش
انگيض هبي سشمبيه زاسي مولذ ثب يذ،
ثب مولذ کشي و اص ثين ثشدن انگيض هبي
مولذ ،نبمولذ پشوسي خواهذ کشد
سا اصهي ثشاي اين که تولييذ خيود ،
خود سا قوي کنذ ،اين است کيه ثيش

پبيه سشمبيه هبي انسبني و اجتيايبػيي
کد ثگيشد ثشاي اين امش الصم اسيت
که دانش داخهي سواس ثيش تيکينيوليوطي
واسداتي ود ثشاي اين که دانش سيواس
ثش تکنولوطي واسداتي ود دوليت ثيبييذ
حابيت کنذ حابيت دس سشمبيه زاسي
دس امش تحقيق و توسؼيه ،ثيضس يتيشيين
سسبلت امشوص دولت ايشان دس سبل سونق
توليذ است
اين امش سجت اييجيبد سيشميبييه هيبي
اجتابػي ذ و ثه دنجبل آن ،توليذ اص
ثيياييشات مييثييجييتييي کييه کشييوسهييبي
توسؼه يبهته اص توليذ خويش ثهش مينيذ

آنکه تابيد ثه تولييذ سا کيبهيش
ميدهذ ،امکبن توليذ سا نيض کبهيش
ميدهذ
پس ثشاي سونق توليذ ،دولت ثيبييذ
حابيت کنذ منتهي حابيت دسست
نه ػذم حابيت و نه تخشيت و نيه
حابيت نبدسست
دس اين ثيبس ثيبييذ يديت ،دادن
نقذينگي تنهب يک حابيت نبدسسيت
است دادن اسص دولتي و نقيذيينيگيي
ثبيذ دس کنبس سشمبيه زاسي دولت دس
امش تحقيق و توسؼه ثب ذ سشمبيه
زاسي دس اين امش ،سيجيت اييجيبد

مي ونذ ،ثهش خواهذ ثشد هم اکينيون
حابيت هبي دولت ثيش اص آنکه نقيش
ايجبد انگيض ثشاي سشمبيه زاسي دس امش
توليذ داخهي سا دا ته ثب ذ ،انگيض کش
است و ػاال ثاشي جض سکود تيوسميي و
واسدات ستشد نذاسد؛ يؼني اهضون ثيش

سشمبيههبي انسبني و يکيوهيبييي
سشمبيه انسبني و اجتابػي مي ود
که اين دو سشمبيه اثضاس ثهش وسي و
ػبمد سشسيضهبي مثجت تيوليييذ اص
طييشيييق سييواس کييشدن دانييش ثييش
تکنولوطي خواهذ ذ

ثه ثيبن ديگش ،کبسآهشينبن خيال و
مبهش اص سا اػتابد ،ثيه انيجيب يت
دانش کاک کشد و حبل نوثت ان
است که دانش ػاهي ود ػاهي
ذن دانش نظشي ،سقبثت ثيش سيش
سشمبيه هبي انسبني و اجتابػي سا
ثه صوست طجيؼي دس جبمؼه ايجيبد
خواهذ کشد و ديگيش الصم نيييسيت
دولت ثشاي سشمبيه زاسي دس اميش
دانش سشمبيه زاسي کنذ ،چشا کيه
ػاهي ذن دانش ،خود ػيبميد
سقبثت ثش سش انيجيب يت دانيش و
ايجيبد ثسيتيشهيبي کيبسآهيشيينيي
مي ود
ثه هش تشتيت ،انجيب يت
دانش کاک ثه ثيوميي
کشدن تکنولوطي واسداتي
ذ و دانش سا سواس ثش
تييکيينييولييوطي واسداتييي
خواهيذ کيشد چينييين
توليذي کيه اص سيواسي
خييوسدن دانييش ثييش
تييکيينييولييوطي تي ييزيييه
مي کنذ ،ػيالو ثيش دس
دست شهتن تيوليييذ،
ثاشات مثجت و اثيضاس
قذست و تشيذييذ اثيضاس
قذست سا ايجبد مي کنيذ،
چشا که چنين تيوليييذي
دانييش سا اسص ييايينييذ
مي کنذ و اص آن جب کيه
دانييييش ثيييياييييش
سشمبيههبي انسبني و اجيتيايبػيي
است ،اين دو اثضاس سا سوص ثيه سوص
قوي تش و ثضس تش ميکنذ
سيذ سؼيذ امبمي
دثيش انجان مذيشيت کيديت ايشان
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ثنگب هبي اقتصبدي ثشتش هاضمبن ثب پنجاين جشنواس ثهش وسي مؼشهي ذنذ
دس مشاساي ثب حضوس مهنيذس ميحيايذس يب
نؼات صاد وصيش محتشم صنؼت ،ميؼيذن و
تجبست ،اسکنذس صنيذ ميؼيبون وصييش جيهيبد
کشبوسصي ،دکتيش ميجيييذ قيبسيايي دثيييش
کايسيون اقتصبد کالن مجايغ تشيخييي
مصهحت نظبم ،دکتش سويب طجبطيجيبييي ييضدي
سئيس سبصمبن مهي ثيهيش وسي ،ميهينيذس
حسين سجبدي مذيشػبمد سبصمبن ثهش وسي
انشطي ايشان و جاؼي اص سبصمبن هب و شکيت
هبي موهق دس صمينه ثيهيش وسي دس سوص 53
اسديجهشت مب  ،تنذيس ميهيي ثيهيش وسي
پنجاين دوس جشنواس مهي ثهش وسي تيوسي
وصيش محتشم صنؼت مؼذن تجبست ثه ثنيگيب

مقبومتي استدبد اص ظشهيت اجشاي قبنيون
هذهانذي يبسانه هب دس جهت اهضايش توليذ
،ا ت بل و ثهش وسي  ،کبهش ذت انيشطي
و استقبي بخ هبي ػذالت اجيتيايبػيي
موسد تبکيذ قشاس شهته است
وي ادامه داد< هاچنين دس اصيد  41ايين
اثالييه  ،تقويت هشهنگ جهبدي دس اييجيبد
اسص اهضود توليذ ثشوت  ،ثهش وسي  ،کيبس
آهشيني  ،سشمبيه زاسي و ا ت بل مولذ و
اػطبي نشبن اقتصبد مقبومتي ثه ا خب
داساي خذمبت ثشجسته تبکيذ ذ است
مهنذس نؼات صاد ثب ا بس ثيه ايينيکيه
ثيهيش وسي دس کشيوس
تبکنون دس خصو

هبي اقتصبدي ثشتش اهذا شديذ
دس اين دوس اص جشنواس ثيش اص  3511ثنيگيب
اقتصبدي موسد ثشسسي قشاس يشهيتينيذ و ثيش
اسبس س ذ بخ هبي ثهش وسي دس ثيخيش
جبيض مهي ثهش وسي (مشحهه اول جشينيواس
مهي ثهش وسي حبيض امتيبص يذنيذ پيس اص
اختتبم مشحهه اول جشنواس جبيض مهي اساييه
تجشثيبت موهق (مشحهه دوم جشينيواس ثيب
ثشسسي  456پشوط استقبي ثهش وسي آيبص يذ
که اص مجاوع پشوط هبي موسد ثيشسسيي 51
پشوط بيسته دسيبهت لوح تقذيش جشينيواس
ذنذ و دس پبيبن اص مجاوع امتيبصات کسيت
ذ دس دو مشحهه ،امتيبص نهبيي هش شکت دس
پنجاين دوس جشنواس مهي ثهش وسي تؼييين
و تنذيس مهي ثهش وسي دس سوص ميهيي ثيهيش
وسي توس مهنذس نؼات صاد وصيش محيتيشم
صنؼت،مؼذن و تجبست اهذا شديذ
محاذ س ب نؼات صاد دس اين مشاسيم طيي
سخنبني اهضودنذ < دس اصد  6سيييبسيتيهيبي
اقيتيصيبد
اثاليي توس سهجشي دس خصيو

حشکت جذي سا بهذ نجود اييم يديت <
ثخش خصوصي و دولتي ثبيذ دس نيهيضيت
ثهش وسي دست ثه دست هم دهنذ تيب دس
تابم هؼبليتهبي اقتصبدي و تابم سطيوح
کشوس آن سا ستش دهيم چشاکه ثشاي ثهش
وسي ناي توان حذي قبئد ذ
دس اين مشاسم ثب سونابيي اص جکه ثهيينيه
کبوي ايشان توس وصيش صنؼت  ،مؼيذن و
تجبست شاين جشنواس مهي ثيهيش وسي
آيبص ذ و ثنگب هبي اقتصبدي مي تواننيذ
ثب اسسبل حذاقد سه پشوؤ دس صمينه اليگيو
ثشداسي اص طشح هبي موهق دس کشوس و دنيييب
دس سوص ثيستم ميهيشميب سيبل جيبسي دس
جشنواس ثه سقبثت ثپشداصنذ
دس اين آيين سه ثنگب اقتصبدي و صنؼتيي
ثشتش کشوس که دس دوس پنج سبله يز يتيه،
ثيشتشين ثهش وسي سا دس ثين ثنيگيب هيبي
اقتصبدي دا ته انذ ،مؼشهي و ثيه آنيهيب
تنذيس مهي ثهش وسي و ثيه  51ثينيگيب

اقتصبدي ديگش هم لوح تقذيش ثهيش وسي
سبل اهذا ذ
هش يذ کشخذايي دثيش جشنيواس ميهيي
ثهش وسي دس اين ميشاسيم يديت< دس
پنجاين جشنيواس ميهيي ثيهيش وسي،
بخ هبي ثيش اص يک هيضاس و 511
ثنگب اقتصبدي کشيوس دس  57يشو
صنؼتي موسد اسصييبثيي قيشاس يشهيت
وي دت< ثيييش اص سيه هيضاس داوس،
هؼبليت هب و پشوط هبي ايين تيؼيذاد
ثنگب اقتصبدي سا اسصييبثيي ،ثيشسسيي و
داوسي کشد و ثشاسبس بخ هبي ثين
الاههي موهق تشين شکت هب و ثنيگيب
هبي اقتصبدي که ثيشتشين ثهش وسي سا
دس حوص هؼبليت خود دا تنذ ،انتخبة و
مؼشهي کشدنذ
وي سپس مهاتشين اهيذا ثيش يضاسي
جشنواس مهي ثهش وسي سا توسؼه نظيبم

جبمغ سنجش و انذاص يشي ثهيش وسي
دس کشوس ،ايدبي نقش پيش ثيشنيذ دس
اهضايش ثهش وسي سبصمبن هب و شکيت
هبي کشوس ،تشويق ثنگب هب ثشاي انذاص
هيبي
يشي و تجضيه و تحهيد يبخي

ثييهييش وسي و
انيجييبم پييشوط
هبي ثهجود ثيب
ثهش يييشي اص
مذل مذيشييت
ثهش دس سشآمذ
ػيينييوان کييشد
ثييه ييدييتييه
ييکييشخييذايييي
اهضايش تيوان
سقبثت پيزييشي
سبصمبن هب و شکت هبي ايشانيي دس
محي کست و کبس ثين اليايهيهيي و
هاچنين اهضايش سبص بسي آنهيب ثيب
ثبصاسهبي جهبنيي ،اييجيبد سيبخيتيبس
اطالػبتي منبست جهيت تيوسيؼيه
هؼبليت هب و ثهينه کبوي دس سيطي
مهي و ثين الاههيي ،ينيبسيبييي و
تجهيد اص ثهش وستشين و پشتال تشين
سبصمبن هب ،شکت هب و ميذييشان
کشوس اص دييگيش اهيذا ثيش يضاسي
پنجاين جشنواس مهيي ثيهيش وسي
ثود است
دتني است هش ثنگب اقتيصيبدي دس
جبيض مهي ثهش وسي حيذاکيثيش 611
امتيبص و دس جبيض مهي اسصيبثي تجبسة
موهق نيض ثه اصاي هش پشوط حيذاکيثيش
 411امتيبص مي توانذ ثه دست آوسد،
ثنبثشاين دس مجاوع دو ميشحهيه هيش

ثنگب اقتصبدي ميي تيوانيذ 3111
امتيبص کست نابيذ و نهبيتبً تنذيس
مهي ثهش وسي ثه ثينيگيبهيبئيي کيه
ثبالتشين امتيبصهب کست کننذ اهيذا
مي ود
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نجود ثشنذهبي ايشاني دس ستجه ثنذي جهبني،چشا وثه چه دليدی
سيبالنيه
هاه سبله ثب انيتيشيبس يضاس
«يکصذ ثشنذ ثشتش جهيبن »ايين سيوال دس
رهن ثسيبسي اص مب نقش مي ثنذد که چيشا
هيچ يک اص ثشنذهبي ايشاني دس اين يضاس
و ستجه ثنذي جهبني حضيوس نيذاسنيذی ايين
مسئهه وقتي ثيشتش آصاس دهنذ مي يود
که دس ميبن ضاس بت مو وػي ثشنيذهيبي
ثشتش جهبن مبننذ يکصذ ثشنذ ثشتش ثبنک هبي
جهبن ،يکصذ ثشنيذ ثيشتيش يجيکيه هيبي
مخبثشاتي جهبن ،يکصذ ثشنذ ثشتش نو يذني،
نيييض
يکصذ ثشنذ ثشتش مواد ييزاييي و
جبيگبهي نيذاسييم اصآن ثيذتيش
اينکه حتي دس ميبن ثشنذهبي ثشتش
«حالل » جهيبن نيييض جيبييگيب
مشخ و چشاگيشي نذاسيم
حبل جبي اين پيشسيش ثيبقيي
است که آيب ثشنذهبي ايشاني (دس
هش حوص هؼبليتي توان حضوس و
سقبثت دس ثبصاسهبي جيهيبنيي سا
نذاسنذ يب اينکه شاي الصم ثيشاي
مؼشهي و حضوس ثشنذهبي ايشانيي
سا دس ستجه ثنذي جهبنيي هيشاهيم
نسبخته ايمی
ثب نگبهي دقيق ثه ضاس هيبي
سبالنه ثيه سو ينيي مشيخي
مي شدد که ثيشخيي ثيشنيذهيبي
ايشاني توان حضوس و سقيبثيت و
قشاس شهتن دس ستجه ثنذي جهبني سا داسنيذ
ثه ػنوان مثبل ،آيب ثبنک مهي اييشان ييب
ثبنک مهت ثب توجه ثه سشميبييه ثيبنيک،
ميضان اسائه خذمبت،
حجم مشتشي و سيبييش خيذميبت تيوان
سقبثت ثب ثبنک الوطن امبسات سا نيذاسد ی
اين دس حبلي است که ثبنک الوطن امبسات
دس ميبن پبنصذ ثشنذ ثشتش ثبنکيذاسي حضيوس
داسد ،امب نبمي اص ثبنک مهي ايشان يب ثبنيک
مهت ثه چشم نيايي خيوسد آييب حيوص
هؼبليت ومخيبطيت «هيايشا اول »ييب
«ايشانسيد » اييشان ثيييشيتيش اسيت ييب
شکت«االتصبالت »امبسات متحذ ػشثيی
آيب سشمبيه ،توليذات و ثبصاسهبي هذ «
روة آهن اصدهبن »يب «هوالد مجيبسکيه »
ستشد تش است يب شکت Alocamی
هاه اين مثبل هب ثه خوثيي نشيبن ميي
دهذ که دس ػشصه سقبثت ثب ثشنذهبي خبسجي
( ثش اسبس بخ هبي استبنيذاسد اسص
زاسي ثشنذ ثشنذهبي ايشاني توان سقيبثيت
ثيشتشي داسنذ امب اينکه چشا تيبکينيون دس
اين ػشصه حضوس نذا ته اييم ،پيشسيشيي

است جذي که سؼي ميي کينيم دس ايين
نو تبس ثيشتش ثه آن ثپشداصم
اختالهي که دس انتشبس ضاس سبالنه اسص
يکصذ ثشنذ ثشتش دنيب دس سبل ; 411مييالدي
ثه وجود آمذ ،سبصمبن جهبني اسيتيبنيذاسد
يزاسي
ISOسا ثشآن دا ت تب ثشاي اسص
ثشنذ ،يک مذل جهبني و استيبنيذاسد ثييين
الاههي توصيف و طشاحي کنذ پس اص دو
سبل تال متخصصبن و کبس نبسبن ايين
حوص  ،استبنذاسد ISO10668تيذويين و
تجيين ذ و ثه ػنيوان ساهينيايبي اسص

< pکه نشبن دهنذ يک اخيتيشاع )(Patent
اسييييييت
ييييييذ
ثييييييجييييييت
© <که نشبن دهنذ محدوظ ثودن حق کيپيي
سايت )(Copy Rightثشاي صبحت آن است
®که نشبن دهنذ يک ػالمت تجبسي ثيجيت
)(Registeredاسييييييت
ييييييذ
دس نتيجه نخستين مسئهه مهاي که دس اسص
زاسي ثشنذ ثه آن اهايت داد ميي يود،
ثجت ثودن ػالمت تجبسي دس سوييس است
دا تن اسکوح ®نيض بم اول ثشاي حضوس دس
زاسي ػالمت تجبسي اسيت دس
ػشصه اسص

زاسي ثشنذ مؼيبس ثشسسي و ستجه ثنذي قيشاس
شهت
استبنذاسد  3188:کيه ػينيوان «اسص
اهضود ثشنذ »سا ثب خود حاد ميکنذ ،ثب دس
اختيبس دا تن اين سه بخ اصيهيي ثيه
زاسي ثشنيذ ميي پيشداصد< يبخي
اسص
سهيتيبسي
قبنوني  ،بخ مبليي ،يبخي
تجيين و تو يي اسيتيبنيذاسد  3188:و
بخ هبي آن و پبسامتشهبي انذاص يشي
سا ثه هشصتي ديگش موکول مي کينيم و دس
اينجب ثه يکي اص مهم تشين ثنيذهيبي ايين
استبنذاسد که مو وع ثحث من است ،مي
پشداصم
آنچه که ثيش اص هاه دس ايين سينيذ ثيه
چشم مي خوسد تبکيذ ثش ثيجيت جيهيبنيي
ػالمت تجبسي و استدبد اص مشيخيصيه ®
است ثش اسبس قوانين سبصمبن تيجيبست
جهبني WTOو سبصمبن جهبني مبلکيييت
هکشي ،WIPOتؼذادي مشيخيصيه ثيشاي
ايجبد وحذت سويه دس جيهيبن و يغ يذ
است که مهم تشين آنهب ػجبستنذ اص <

اين صمينه دليد منطقي مهايي وجيود داسد<
اثتذا ثبيذ اصبلت ثشنذ سو ن ثب ذ تب ثيتيوان
زاسي ثشاي آن سا آيبص کشد
هشآينذ اسص
دس صوستي که مشخ نجب ذ ثشنذ صحيي ييب
زاسي ميؼينيب و
تقهجي است ،هشآينذ اسص
ميييديييهيييوم پيييييييذا نيييايييي کييينيييذ
اص آنجب که نيبص ثود دس اين حوص وحيذت سوييه
وجود دا ته ثب ذ  ،لزا اصطالح ثجت جيهيبنيي
ثشنذ يب جهبني سبصي ثشنذ و يب تيجيبسي سيبصي
ثشنذ ثب مشکضيت «سوييس »و غ يذ ايين
مدهوم ثذان مؼنبست که ػالئم تيجيبسي دس
ػشصه تجبست جهبني ثبيذ ثجت جهيبنيي يذ
ثب نذ و ثشاي اين منظوس کشوس سوييس  -ثه
ػنوان ػضو ثي طش سبصمبن مهد متيحيذ -
ثه ػنوان پبيگب ثجت جهبني ػيالئيم تيجيبسي
ثش ضيذ ذ و ػالئاي که دس اين کشيوس طيي
هشآينذ خب ثجت ذ ثب نذ ،مي تواننيذ اص
مشخصه ® استدبد نابينيذ ثيش اسيبس
قوانين سبصمبن تجبست جهبني WTOصيشهيب
کبالهبيي دس هضبي تجبست آصاد اجيبص حضيوس
داسنذ که ػالمت تجبسي آنهب ثجت ذ ثب ذ

دس حبل حب ش ايشان ثه ػنوان ػضو نبظش
سبصمبن تجبست جيهيبنيي اسيت و دس
صوست تجذيد ػضويت ايشان اص نبظش ثيه
هؼبل ،استدبد اص مشخيصيه ®ثيشاي
کهيه کبالهب و خذمبت ايشاني اليضام آوس
خواهذ ثود طي سوصهبي آيينيذ و ثيب
نضديک ذن ثه سوص مهي صبدسات ،جوايض
صبدساتي ايشان ثه شکت هبيي کيه دس
ػشصه ثين الاههي ثيشتشين و ثهيتيشيين
هؼبليت سا دا ته انذ ،تقذيم مي شدد
حبل جبي اين پشسش ثبقي اسيت کيه
چه تؼذاد اص اين ثشنذ هب ثجت جيهيبنيي
ذ انذ و اص مشخيصيه ®اسيتيديبد
ميکننذی
ثه نظش مي سسيذ سيبصميبن تيوسيؼيه
تجبست ايشان بم ثهينيذي دس ساسيتيبي
ػيهيايي ثيشنيذ
ثشنذسبصي و آميوص
ثشدا ته و صمينه سا سهتيه سهيتيه ثيشاي
زاسي ثشنذ و حضيوس ثيشنيذهيبي
اسص
يزاسي و ستيجيه
ايشاني دس ػشصه اسص
ثنذي ثين الاههي آيبص ناود اسيت
امب آنچه مهم ثه نظش مي سسذ ،اييجيبد
تسهيالت الصم و اسائه اطالػبت دقيق و
شوسي دس حوص ثجت جيهيبنيي ػيالئيم
تجبسي ثه صبحجبن صنيبييغ و تيجيبست
ايشان است
ا ش ثخواهيم دس ميبن ثشنيذهيبي ثيشتيش
جهبن اص لحبظ ستجه ثنذي حضوس دا يتيه
ثب يم ،ثبيذ بم هب سا دقيييق و ثيه
تشتيت ثشداسيم که بم نخست دس ايين
مسيش ثجت جهبني ػالئم تجبسي است
ثه نظش مي سسذ پشداخت هضينيه ثيجيت
جهبني ػالئم تجبسي ثه ػنوان ييکيي اص
مشو هب و جوايض صيبدساتيي اص سيوي
سبصمبن توسؼه تيجيبست اييشان ،ميي
توانذ اين مسيش سا هاواستش سبصد و ميب
سا دس سا سسيذن ثيه حضيوس ثيشنيذهيبي
ايشاني دس ثبصاسهبي جهبني يبسي نابييذ
دس سبلي که ثه ظشاهت «توليذ ميهيي »
نبم شهته است ،ؼبس حضوس سشميبييه
ايشاني تحقق ناي يبثذ ميگيش ايينيکيه
ثشنذهبي ايشاني سا دس ػيشصيه تيجيبست
جهبني ثه خوثي مؼشهي کنيم و حضيوس
آن هب سا دس هضبي تجبست جهبنيي و دس
ميبن ستجه ثنذي ثشنذهبي ثيشتيش جيهيبن
اثييييجييييبت نيييياييييبييييييييييم
* مذيشکهينيک ثشنذ سويييس و ػضيو
کايته ػهاي ثشنذ ايشان (دکتش ػيظيييم
هضهي پوس
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استبنذاسد جهبني ثشاي مسئوليت پزيشي اجتابػي
استبنذاسد جهبني ثشاي مسئوليت
پزيشي اجتابػي
ISO 26000 Social
Responsibility
ايضو 48111مسئوليت اجتابػي سا ثه
شح صيش ثيبن مي کنذ<
مسئوليت يک سبصمبن اص تبثيشات
تصايابت و هؼبليت هبي خود ثش
جبمؼه و محي اص طشيق سهتبسي
دب و اخالقي  ،سبصمبن هبي واقغ
دس هش نقطه دنيب و سهبمذاسان
وريندؼبن آنهب ،آ بهي منبسجي
نسجت ثه مضايبي سهتبسهبي اجتابػي
مسئوليت
پيذا کشد انذ هذ
اجتابػي کاک ثه توسؼه ي پبيذاس
مي ثب ذ
ايضو ، 48111ساهکبسي سا دس صمينه
اصول اسبسي مسئوليت اجتابػي ،
ثب
مسبئد و مو وػبت مشتج
هبي
مسئوليت اجتابػي و سو
اديبم و تهديق و تجذيد سهتبس
مسئوليت اجتابػي ثه ساهکبسهب ،
سيستم هب ،اقذامبت و هشآينذ هبي
سبصمبني اسائه مي نابيذ

چه کسبني اثذاع

ايضو 48111توس
شديذی
ايضو  48111توس کايته مسئوليت
اجتابػي ISO/TMBايجبد ذ
است اين استبنذاسد ثب مشبسکت
کبس نبسبني اص ثيش اص  ;1کشوس و
 61سبصمبن ثين الاههي و منطقه اي
دس يش دس جنجه هبي مختهف مسئوليت
اجتابػي  ،ايجبد ذ است
مضايب و مسئوليت اجتابػي ثشاي يک
سبصمبن<
مسئوليت اجتابػي  ،مضايبي
احتابلي ثيشابسي سا ثشاي يک
سبصمبن دس پي داسد اين مضايب و
منبهغ ػجبستنذ اص <
* تشييت ثه تصايم يشي آ بهبنه
تش ثش اسبس نبخت ثهتش اص انتظبسات
و توقؼبت جبمؼه ،هش هبي مشتج ثب
مسئوليت اجتابػي ( نظيش مذيشيت
ثهتش خطشات و تهذيذ قبنوني و
تهذيذهب و خطشات مشتج ثب ػذم
مسئهيت اجتابػي
* ثهجود اقذامبت مذيشيت ثحشان
(تهذيذ سبصمبن

* اهضايش هشت سبصمبن و اهضايش
اػتابد ػاومي
* اهضايش سقبثت سبصمبن ثب سقجبي خود
که بمد دستشسي ثه و ؼيت مبلي و
شيک ماتبص مي ثب ذ
* ثهجود و استقبي ساثطه سبصمبن ثب
سهبمذاسان خود و ظشهيت آن ثشاي اثتکبس
و نوآوسي  ،اص طشيق اسائه ديذ ب هب و
هبي جذيذ و تابس ثب طيف
نگش
متنوػي اص سهبمذاسان
* اهضايش وهبداسي  ،صذاقت و سوحيه
کبسمنذان  ،استقبي اياني و سالمت
کبس شان صن و مشد و تبثيش مثجت ثش
توانبيي استخذام  ،تشييت و ايدبي
کبسمنذان
* صشهه جويي حبصد اص ثهش وسي و
سانذمبن منجغ ،کبهش مصش انشطي و
آة  ،کبهش بيؼبت  ،ثبصيبهت
محصوالت هشػي ثب اسص و دس دستشس سوص
اهضون ثه مواد خبم
* اهضايش اطاينبن پزيشي و ػذالت دس
مؼبمالت اص طشيق اموس سيبسي مسئوالنه
 ،سقبثت منصدبنه  ،و هقذان (ػذم هسبد
و س و خواسي

*جهو يشي يب کبهش تؼبس بت
احتابلي ثب مشتشيبن دس صمينه
خذمبت
يب
محصوالت
* کاک ثه دوام ثهنذ مذت سبصمبن اص
طشيق اهضايش تذاوم منبثغ طجيؼي و
محيطي
خذمبت
* کاک ثه توليذ کبالي ػاومي و
تحکيم جبمؼه و نهبدهبي مشتشي

مؼشهي کتبة< مضسػه حيوانبت

کتبثي که اب سا ثسيبس مي خنذانذ و ثه اب ثسيبس مي آموصد مضسػه ي حيوانبت تاثيهي اصتجيبست دسقيشن
ثيست ويکم است؛ دنيبيي که دسآن تئوسي هبي ثي کبسثشد مذيشيتي جبي ػقد سهيم سا مي يشنذ و پيييشوان
اين تئوسي هب ديگشان سا مججوس ثه اطبػت کوسکوسانه اص آنهب مي کننذ يبهد اص اينکه اهشاد دس صوستي بدمبن
و آسود خبطش ثه خبنه ثش مي شدنذ که ثشايش سش ته ذ انذ
مولدبن< کنت اي تبکش -منذانب آلان
متشجم< سثبثه اميشي
انتشبسات< سپيذ
تؼذادصدحبت <399
قيات<  :;11تومبن
جهت دسيبهت کتبة ثب سبصمبن هشهنگي نشش سپيذ تهدين <  44837176 -44:11185تيايبس حيبصيد
هشمبييذ
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