
 
 بیبنیه مسئولیت اجتمبعی 

. دارد قزار )رُ(ضزکت پتزٍضیوی فجز در هٌطقِ ٍیضُ اقتصبدی پتزٍضیوی ٍاقع در بٌذراهبم خویٌی

ایي  فعبلیتْبییي ا، عوذُ د ًیبس صٌبیع پتزٍضیوی هٌطقِ استهأهَریت ایي ضزکت تأهیي یَتیلیتی هَر

ک َّا ٍ ، تفکیّبی صٌعتی ٍ تصفیِ پسببْبی صٌعتیتَلیذ بزق ٍ بخبر تصفیِ آة : ضزکت عببرتٌذ اس

 تَلیذ اکسیضى ٍ ًیتزٍصى 

ُ ٍ پزٍصُ ببسیبفت آة اسوش لَصی ّبی جذیذ در ٍاحذّبی ًیزٍگبایي ضزکت بب استفبدُ اس تکٌَ

بِ  ًذُ است.قل هوکي رسبرا بِ حذا تبثیزات بز هحیط سیستکبّص دادُ ٍ ، هصزف اًزصی را هعکَط

پسببْبی صٌعتی ضزکتْبی هستقز در هٌطقِ ٍیضُ  ،بب احذاث دٍ ٍاحذ تصفیِ پسبة صٌعتی بشرگ ،عالٍُ

 بصل اس تصفیِ را صزف آبیبری فضبی سبش هٌطقِ هی ًوبیذ.ببسیبفت ضذُ ح را تصفیِ ًوَدُ ٍ آة

دی ٍ اجتوبعی هب بب افشایص ظزفیت ّبی تَلیذ ٍ عولیبت خَد ًقص هؤثزی را در تَسعِ اقتصب

خَد را ن سْحضَر در ببسارّبی اًزصی کطَرّبی هٌطقِ ّستین تب  هصون بِاکٌَى  ٍ هٌطقِ ایفب ًوَدین

 .در ببسار ّذف افشایص دّین

، جْت رعبیت استبًذاردّبی جِ بِ استزاتضی ّبی تَسعِ ای خَدضزکت پتزٍضیوی فجز بب تَ

کبرّبی رٍضي بزای  . هب خَد را بب تعییي راُعی اس ّیچ تالضی فزٍگذار ًوی کٌذهسئَلیت اجتوب

 .شاهبت هحیط سیستی هتعْذ هی داًینپیطزفت جبهعِ ٍ رعبیت ال

 .هحیط سیست اطزاف چِ تأثیزی دارد ایي ضزکت بِ خَبی آگبُ است کِ عولیبت آى در

کٌبى بب ٍ کبر، سْبهذاراى کٌٌذگبى ، تأهیيهَىیي هطتزیبى، جبهعِ پیزاهب بزای تحکین اعتوبد ب

 صذاقت ٍ ضفبفیت تالش هی کٌین.

جلَگیزی اس  ،ایجبد فضبی گفتگَی اجتوبعی سعی در خذهت رسبًی ّز چِ بیطتز بِ هزدم هٌطقِ،

رعبیت عذالت  ٍرعبیت حقَق هصزف کٌٌذُ  ،جلَگیزی اس کبر اجببری ،زم ّبی اقتصبدی ٍ اجتوبعیج

 .بسته سزلَحِ کبربیي کبرکٌبى بب احتزام بِ اقَام ٍ ًضادّبی گًَبگَى 

 ضزکت عوَم کبرکٌبىدرببرُ خَد را هتعْذ بِ رعبیت قبًَى کبر ٍ رعبیت قَاًیي ایوٌی ٍ بْذاضت 

 .هی داًین

را بزای هسئَلیت پذیزی اجتوبعی ٍ  ًظبرت ٍ بْبَد هستوز، خَد ٍ کبرکٌبى هب بب بزًبهِ ریشی،

 هی گوبرین. بز پبی بٌذی بِ رعبیت هفبد آى ّوتًِ در توبهی فزآیٌذّب آهبدُ ًوَدُ ٍ عولکزد هسئَال
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