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وضعیت «پایداری» در ابعاد1جهانی
۱

وضعیــت دنیــا بــا ســرعت قابل توجهــی در حــال تغییر اســت .یکــی از عوامل
ایــن تغییــر ،رشــد ســریع جمعیــت زمیــن اســت .در ســال  1950جمعیــت
زمیــن کمتــر از  3میلیــارد بــود ،امــا ســازمان ملــل پیشبینــی میکنــد کــه
جمعیــت زمیــن در ســال  2050بــه بیــش از  9میلیــارد نفــر خواهــد رســید.
ایــن بدیــن معنــا اســت کــه در عــرض  100ســال جمعیــت زمیــن  3برابــر
خواهــد شــد .افزایــش جمعیــت منجــر بــه افزایــش تقاضــا بــرای محصوالت
و خدمــات بیشــتر میشــود و ایــن رونــد بــه نفــع ارگانهــای تجــاری اســت.
ایــن درحالیســت کــه جوامــع و شــرکتهای تجــاری بــرای پاســخگویی بــه
ایــن افزایــش تقاضــا ،بــا چالــش کاهش منابــع طبیعــی روبــرو خواهند شــد.
در حــال حاضــر میــزان اســتخراج منابــع از زمیــن و دفــن زبالههایمــان در
آن ۱/۶ ،برابــر ظرفیــت زمیــن اســت .ســازمان ملــل پیشبینــی میکنــد تــا
ســال  2030بــرای پاســخگویی بــه ایــن رونــد ،نیــاز بــه  2زمیــن خواهــد بود.
قطعــا چالــش بیشــتر بــودن میــزان مصــرف منابــع قبــل از احیــای دوبــاره
آنهــا توســط زمیــن ،بــر روی فعالیتهــای ارگانهــا تاثیــر خواهــد گذاشــت.
بــه منظــور پیــدا کــردن راه حــل بــرای چالــش پایــداری 190 ،کشــور بــا
ـازمان ملـ 2
ـل» را در ســال 2015
همــکاری یکدیگــر « اهــداف توســعه پایدار سـ
طراحــی و ارائــه کردنــد.
1. Sustainability
)2. UN’s Sustainable Development Goals (SDGs

۲۰۳۰

امروز
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اهداف توسعه پایدار سازمان ملل

اهداف توسعه پایدار سازمان ملل ،برای کمک به جوامع و شرکتهای
تجارتی به منظور حل چالشهای پایداری طراحی شدهاند.
شــرکتهای تجــاری یکــی از ذینفعــان اصلــی رونــد توســعه هســتند.
مجمــوع ایــن اهــداف در واقــع تصویــری از ویژگیهــای جامعــه پایــدار را
ارائــه میکننــد .ایــن اصــل واضــح اســت کــه دســتیابی بــه اهــداف فــوق
بــدون همــکاری شــرکتهای تجــاری غیرممکــن خواهــد بــود .بــه جــز
چارچوبهــای جهانــی ماننــد اهــداف تعریــف شــده ســازمان ملــل ،دولتها،
ارگانهــای قضایــی ،نهادهــای مالــی و ســایر ارگانهــای قانونگــذار نیــز در
حــال طراحــی قوانیــن بــرای پاســخگویی بــه اهــداف هفدهگانــه توســعه
پایــدار هســتند .مصوبــه اتحادیــه اروپــا بــرای تهیــه گــزارش پایــداری از
شــاخصهای غیرمالــی و موضــوع تنــوع در اســتخدام نیــروی کار بــرای
شــرکتهایی کــه تعــداد کارمنــدان آنهــا بیــش از  500نفــر میباشــد ،از
جملــه ایــن قوانیــن هســتند.
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اهداف توسعه پایدار چگونه بر عملکرد
ارگانها تاثیر خواهند گذاشت؟
سیاستگذاریهای بین المللی ،منجر به ایجاد قانونهای کشوری
میشوند و در نهایت این قوانین بر عملکرد شرکتها در راستای
پایداری به ترتیب زیر تاثیر خواهد گذاشت:

درسیاست جهانی

تدوین برنامه کاری  2030برای توسعه پایدار
تعیین اهداف توسعه پایدار
پذیرش این اهداف توسط  190کشور

درسیاست ملی

در اولویت قراردادن اهداف توسعه پایداردر
ابعاد ملی
تدوین سیاستها و قوانین جدید
ایجاد انگیزه برای شرکتها در انجام اقدامات
مثبت به منظور دستیابی به پایداری و عدم حمایت
از حرکتهای خالف پایداری

در ارگان شما

طراحیروشهایکاریمسئوالنهوپایدار
کسب مجوزهایکاریمرتبطباپایداری
ایجادمدلهایتجاریانعطافپذیربرایپاسخگوییبه
نیازهاوشرایطجدید
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ارتباط فعالیت های شرکت شما با اهداف توسعه پایدار
طراحــی روشــی جامعنگــر بــرای دســتیابی بــه اهــداف چندگانــه و مرتبــط
بــه یکدیگــر توســعه پایــدار ضــروری اســت .شــرکتها میتواننــد بــا توجــه
بــه ایــن اهــداف ،عملکــرد کنونــی خــود را ارزیابــی کننــد .ایــن رونــد شــامل
شناســایی ،ارزیابــی و اندازهگیــری اثــرات شــرکت در جهــت و یــا خالف مســیر
دســتیابی بــه هــر یــک از اهــداف هفدهگانــه اســت .توجــه بــه ایــن اهــداف
بــه دو طریــق میتوانــد بــه ارگانهــا کمــک کنــد :اوال ،شــرکتها میتواننــد
اثــرات فعالیتهــا و محصــوالت خــود را در رابطــه بــا هــر یــک از ایــن اهــداف
شناســایی ،اندازهگیــری ،کاهــش و گــزارش دهنــد .همچنیــن ،روشهــای
جدیــدی را بــرای بهبــود وضعیــت تجــاری و کاهــش اثــرات منفیاشــان
طراحــی و اجــرا کننــد .ثانیــا ،بــا ایــده گرفتــن از اهــداف هفدهگانــه ،محصوالت
و خدماتــی طراحــی کننــد کــه در حــل چالشهــای پایــداری و پاســخگویی بــه
نیازهــای بشــر کمــک کننــده باشــند.

پایــان بخشــیدن بــه گرســنگی ،دســتیابی بــه امنیــت
غذایــی و بهبــود تغذیــه و ترویــج کشــاورزی پایــدار
شرکتهایتولیدموادغذایی
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بــه عنــوان مثــال ،اگر شــما صاحــب شــرکت تولید مــواد غذایــی هســتید ،اثرات
ِ
جهت دســتیابی به
فعالیتهــا و محصــوالت شــما میتوانــد در جهــت و یــا خــاف
ی مبــارزه با تغییــرات اقلیمــی) ،شــماره ( 12تولید و
اهــداف شــماره  ( 13اقــدام برا 
مصــرف پایــدار) ،شــماره  ( 15حفاظــت از اکوسیســتمها و تنوع زیســتی) ،شــماره
 ( 16دســتیابی بــه صلــح ،عدالــت و نهادهــای توانمنــد) و شــماره  ( 8دســتیابی به
رشــد اقتصــادی پایــدار و شــرایط کاری مطلــوب) باشــند .در عیــن حال ،داشــتن
شــرکت تولیــد مــواد غذایی فرصتــی اســتراتژیک بــرای کمــک در دســتیابی به
هــدف شــماره  ( 2پایــان بخشــیدن به گرســنگی ،دســتیابی بــه امنیــت غذایی و
بهبــود تغذیــه و ترویــج کشــاورزی پایــدار) ایجــاد میکند.

گزارش پایداری چیست؟
گزارش پایداری ،نوعی گزارش سازمانی است که توسط شرکتها یا
ارگانها تهیه و منتشر میشود و درباره اثرات اقتصادی ،اجتماعی و
حاصل از فعالیتهای روزمر ه آنها است .این گزارش
محیط زیستی
ِ
همچنین به ارزشهای سازمانی و ساختار مدیریتی ارگان اشاره
میکند و ارتباط میان استراتژی شرکت و تعهداتش به اهداف
جهانی اقتصاد پایدار را نشان میدهد.
تهیــه گــزارش پایــداری میتوانــد بــه ارگانهــا در انــدازه گیــری ،درک و اطــاع
رســانی دربــاره عملکــرد شــرکت در زمینههــای اقتصــادی ،محیــط زیســتی،
اجتماعــی و ســاختار مدیریتــی کمک کنــد و در تعییــن اهــداف و مدیریت تغییر
موثر باشــد.

گزارش پایداری ،سکوی اصلی برای اطالع رسانی در زمینه عملکرد ارگان در راستای پایداری و
تاثیرات این عملکرد  -به شکل مثبت و منفی  -میباشد.
عناوینــی ماننــد گــزارش غیــر مالــی ،۳گــزارش نتایــج ســه گانــه ۴و گــزارش
مســئولیت اجتماعــی شــرکت ،۵همگــی متــرادف با گــزارش پایــداری ۶هســتند.
بــه عــاوه گزارشهــای پایــداری بخــش ضــروری گزارشهــای یکپارچــه۷
هســتند کــه بــه طــور همزمــان عملکــرد مالــی و غیــر مالی شــرکت را پوشــش
میدهنــد و در ســالهای اخیــر بیشــتر مــورد اســتفاده قــرار گرفتهانــد.
۳. Non-financial reporting
۴. Triple bottom-line reporting
۵. Corporate Social Responsibility reporting
۶. Sustainability reporting
۷. Integrated reporting
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اعتماد و اهمیت آن

شرکت مهندسی و ساختمانی هیوندای1در گزارش
پایداری سال  2017خود ،ارتباط فعالیتهایش را با
اهداف هفده گانه توسعه پایدار و تعهد این شرکت
به حرکت در جهت این اهداف شرح داده است.
در این گزارش به اهداف۶،۷،۸،۹،۱۳،۱۱،۱۵،۱۶،۱۷
اشاره شده است.

۱. Hyundai Engineering & Construction

وجــود حــس اعتمــاد بیــن مــردم ،شــرکتهای تجــاری ،ارگانهــای دولتــی
و ســایر ذینفعــان و تــداوم آن ،بــرای دســتیابی بــه ایجــاد اقتصــاد پایــدار
ضــروری اســت .تصمیمــات هــر روز ایــن ارگانهــا بــر ذینفعانــی ماننــد
موسســات مالــی ،اتحادیههــای کارگــری ،جامعــه مدنــی و شــهروندان تاثیــر
میگــذارد و بــر ایجــاد اعتمــاد بیــن آنهــا موثــر اســت  .ایــن تصمیمــات
صرفــا بــر اســاس معیارهــای اقتصــادی گرفتــه نمیشــوند ،بلکــه ارزیابــی
فرصتهــا ،خطــرات و اســتفاده از اطالعــات دربــاره موضوعــات گســتردهای
مرتبــط بــا مشــکالت کنونــی و آینــده ،بــه ایــن تصمیمگیریهــا شــکل
میبخشــند.

ارزش تهیه گزارش پایداری در آگاه ساختن ارگانها به تاثیر گذار بودنشان
بر چالشهای پایداری و هشیار شدن آنها بر خطرات و فرصتهای پیش
رویشان است.
ذینفعــان نیــز در آگاهســازی دولتهــا و شــرکتها بــه خطــرات و
فرصتهــای پایــداری نقــش موثــری دارنــد .افزایــش شــفافیت ،منجــر بــه
تصمیمگیریهــای بهتــر و در نهایــت افزایــش اعتمــاد بــه شــرکتها و
دولتهــا خواهــد شــد.
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چه ارگانهایی باید گزارش پایداری تهیه کنند؟
شــرکتها و ارگانهــا ،بــا هــر زمینــه فعالیــت ،با هــر انــدازه و در هرکشــوری
میتواننــد گــزارش پایــداری تهیــه کنند.
هــزاران شــرکت در بخشهــا و صنایــع مختلــف در کنــار ارگانهــای دولتــی
وغیرانتفاعــی ،بــا اســتفاده از راهنماهــای گــزارش پایــداری جــی آر ۸
آی،
گــزارش پایــداری تهیــه و منتشــر میکننــد.
ارگانهــای اصلــی در ارائــه دســتورالعملهای تهیــه گــزارش پایــداری شــامل
مــوارد زیر هســتند:
۹

استانداردهای تهیه گزارش پایداری (جی آر آی)
ســازمان همــکاری اقتصــادی و توســعه(10دســتورالعملهای ســازمان همــکاری
اقتصــادی و توســعه بــرای شــرکتهای چنــد ملیتــی) 11
(12پیشرفت در اطالع رسانی)13
پیمان جهانی سازمان ملل
14
ســازمان بیــن المللــی اســتاندارد (ایــزو  -26000اســتاندارد بینالمللــی بــرای
مســئولیت اجتماعــی)
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۹. GRI Sustainability Reporting Standards
)۱۰. The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD
۱۱. OECD Guidelines for Multinational Enterprises
۱۲. The United Nations Global Compact
۱۳. The Communication on Progress
۱۴. The International Organization for Standardization
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فواید تهیه گزارش پایداری
اقتصادی ناشی
در طول  15سال گذشته ،مطالب زیادی در رابطه با اثرات مثبت
ِ

از توجه به اصول پایداری و اعمال آنها در عملکرد ارگانها منتشر شده است15.

شما نیز با تهیه گزارش شفاف از اقداماتتان در راستای پایداری،
ارتباط با ذینفعان و نشان دادن پیشرفت در جهت دستیابی به
این اهداف ،میتوانید در این راستا گام بردارید.
بــدون اطــاع رســانی دربــاره فعالیتهایــی کــه در راســتای پایــداری انجــام
میدهیــد ،چگونــه از اعتمــاد ذینفعــان و خــوش نامــی میتوانیــد بهــره
ببریــد؟ بــدون ارتبــاط بــا ذینفعــان و بــدون نشــان دادن پایداری در لیســت
الویتهایتــان چگونــه میتوانیــد ســرمایه بیشــتر جــذب کنیــد و یــا ویــژه
بــودن ارگانتــان را در فضاهــای رقابتــی نشــان دهیــد؟
فواید داخلسازمانی

فواید خارجسازمانی

هدف نهایی و استراتژی
ســازمان شــما میتوانــد جهـ ِ
ـت هــدف ،آینــده و اســتراتژی خــود را در قالــب پایداری
بــا نــگاه بینالمللــی تعییــن کنــد .تهیــه گــزارش پایــداری بــه ذینفعــان نشــان
میدهــد کــه ارگان شــما بــا هــدف دســتیابی بــه پایــداری مدیریــت میشــود.
سیستمهایمديریتی
بــرای تهیــه گــزارش پایــداری و مدیریــت موضوعــات مرتبــط بــا آن نیــاز بــه
سیســتمهای مدیریتــی اســت .ایــن سیســتمها بــه افزایــش کیفیــت اطالعــات
دادههــای جمــعآوری شــده کمــک میکننــد .جمــعآوری دادههــای بیشــتر و بــا
دقــت باالتــر ،منجــر بــه درک بهتــر فرصتهــای موجــود بــرای بهبــود عملکــرد،
بــاال بــردن راندمــان و صرفهجویــی در هزینههــا میشــوند.
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 .۱۵بــرای کســب اطالعــات بیشــتر در ایــن زمینــه میتوانیــد بــه کتــاب « مقدمــه ای بــر پایــداری از
دیــدگاه محیــط زیســتی» نشــر شــور آفریــن مراجعــه کنید.

نقاط قوت و ضعف
آگاهــی داشــتن از مشــکالت احتمالــی آتــی میتوانــد بــه مدیریــت ســازمان شــما
در درک فرصتهــا و ارزیابــی بــه موقــع خســارتهای احتمالــی قبــل از تبدیــل
آنهــا بــه حــوادث ناخواســته کمــک کنــد.
ایجاد انگیزه در کارکنان
مشــارکت دادن کارکنــان در پروژههــای پایــداری منجــر بــه کاهــش غیبــت
کارکنــان ،جــذب نیــروی کار بیشــتر و در نهایــت راندمــان باالتــر بــه خاطر داشــتن
کارکنــان بــا انگیــزه میشــود .تهیــه گــزارش از ایــن تــاش همگانــی منجــر بــه
تقدیــر شایســته از کوشــش کارکنــان نیــز میگــردد.
ایجاد خوش نامی و حس اعتماد
پیــش قــدم بــودن در اعمــال اصــول پایــداری و اطالع رســانی شــفاف دربــاره آنها،
منجــر بــه کاهــش ریســک بــی اعتمــادی میشــود و نشــان دهنــده حســن نیــت
بــوده و وجهــه بهتــری از نشــان تجــاری و محصــوالت شــرکت را ایجــاد میکنــد.
جذب سرمایه
کاهــش ریســک توســط مدیریــت پایــداری و تبــادل اطالعــات پایــداری میتوانــد
شــاخص کیفیــت و مدیریــت خــوب یــک ارگان باشــد و پتانســیل کافی بــرای جذب
منابــع جدیــد ســرمایه و کاهــش هزینــه هــا را نشــان دهــد.
مشارکتذینفعان
مشــارکت بــا ذینفعــان خــارج ســازمان باعــث یادگیــری دائــم ازآنهــا و بــه روز
بــودن دربــاره قوانیــن محیــط زیســتی میشــود .گــزارش پایــداری ابــزاری قــوی
بــرای ایجــاد و اســتحکام حــس اعتمــاد در میــان ســازمان و ذینفعــان اســت.
جایگاه بهتر در فضای رقابتی
مشــتریان بــه دنبــال تامیــن کنندگانــی هســتند کــه خطــرات محیــط زیســتی و
اجتماعــی ناشــی از فعالیتهایشــان بــه حداقــل رســیده باشــد .ارگانهــا میتوانند
بــا تهیــه گــزارش پایــداری میــزان رضایــت و وفــاداری مشــتریان را افزایــش دهند
و درعیــن حــال ،دسترســی بهتــری بــه تامیــن کنندگان داشــته باشــند.
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2
1
شــرکت روبکوســم کــه متخصــص درزمینــه ســرمایه گــذاری هــای پایــدار،
براســاس شــاخص هــای پایــداری در ســه بخــش :اثــرات حاصــل ازمدیریــت
داخلــی ،اثــرات اجتماعــی و اثــرات محیــط زیســتی اســت ،هــر ســال گزارشــی
از پایدارتریــن شــرکتها در صنایــع مختلــف ارائــه میکنــد .گــزارش ســال 2018
ایــن شــرکت نتیجــه تحقیــق بــر روی  942شــرکت از  43کشــور مختلــف بــوده
اســت .در صنایــع مرتبــط بــا عمــران و ســاختمان ســازی شــرکتهای زیــر جــزء
شــرکتهای برتــر از نظــر شــاخصهای پایــداری شناختهشــدهاند و شــرکت
روبکوســم ایــن شــرکتها را بــرای ســرمایه گــذاری پایــدار توصیــه میکنــد:

)کره جنوبی( Hyundai Engineering & Construction Co Ltd
)اسپانیا( Ferrovial SA
)کره جنوبی( GS Engineering & Construction Corp
)آلمان( HOCHTIEF AG
)اسپانیا( ACS Actividades de Construccion y Servicios SA
)تایوان( CTCI Corp
)کره جنوبی( Samsung Engineering Co Ltd
)فرانسه( Vinci SA
آشــنایی بــا فعالیتهــای مرتبــط بــا پایــداری ایــن شــرکتها از طریــق
مطالعــه بخــش پایــداری وب سایتشــان و یــا بررســی گــزارش پایــداری
کــه هــر ســال منتشــر میشــود ،میتوانــد اطالعــات زیــادی در زمینــه
ی و ســاختمانی بــه شــما ارائــه کنــد.
پایــداری پروژههــای عمرانــ 
1. RobecoSAM
2. Sustainability Investment
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چالشهــای جهانــی ماننــد تغییــرات اقلیــم ،کمبــود منابــع طبیعــی و انــر ِژی و
تخریــب اکوسیســتم هــا همگــی بــر فعالیتهــای مرتبــط بــا ســاخت و ســاز در
قبــل از مرحلــه ســاخت ،در طــول ســاخت و پــس از اتمــام پــروژه اثــر گذارخواهند
بــود .بــرای اجرای پــروژه هــای ســاختمانی وعمرانــی حجم قابــل توجهــی از انرژی
و مصالــح ســاختمانی اســتفاده میشــوند .براســاس تحقیــق « ســازمان توســعه و
همــکاری اقتصــادی» ،۱ســاختمانها در کشــورهای توســعه یافتــه  40درصــد از
منابــع انــر ِژی دنیــا را در طــول عمرشــان ،یعنــی از مرحلــه تولیــد مصالح ،ســاخت،
اســتفاده و نهایتــا تخریبشــان مصــرف میکننــد .بــرای اولیــن بــار در تاریــخ نیمی
از جمعیــت زمیــن در محیطهــای شــهری زندگــی میکننــد .بــا در نظــر گرفتــن
اینکــه هــر هفتــه یــک میلیــون نفــر بــه جمعیــت شهرنشــینان دنیــا افــزوده
میشــود ،میتــوان اهمیــت طراحــی و ســاخت ســاختمانهای پایــدار 2را درک نمود.
انتخــاب مصالحــی کــه اثــرات محیــط زیســتی آنهــا حداقــل اســت (ماننــد
ســیمان بازیافتــی ،چوبهــای دارای گواهینامــه پایــداری ،مصالحــی کــه میــزان
انتشــار ترکیبــات آلــی فــرار ۳آنهــا حداقــل اســت ،توجــه بــه اثــرات تولیــد،
مصــرف و و دفــن مصالــح۴و آگاهــی از اثــرات دراز مــدت مصالــح در کیفیــت
هــوای داخــل ســاختمانها و طراحــی و ســاخت ســاختمانهایی کــه مصــرف
انــرژی آنهــا در دراز مــدت حداقــل اســت ،همگــی از موضوعــات مرتبــط
بــا پایــداری پــروژه هــای ســاختمانی از بعــد محیطزیســتی میباشــند.
1. OECD
2.

Sustainable Buildings
3. Volatile Organic Compounds
4. Lifecycle impacts
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گزارشدهی به شما کمک میکند تا ارزش فعالیتهای پایداری خود را بدست
ی ،درک عمیقتر از مدیریت پایداری و گزارش دهی
بیاورید .قبل از شروع هر حرکت 
با دیدگاهی فراتر از چارچوبهای شرکت و یا ارگان شما ضروری است .پرداختن به
سواالت زیر میتواند در ایجاد نگاهی جامعتر به موضوع پایداری کمک کند.

چگونــه میتوانیــم بــا اســتفاده
از منابعــی محدودتــر پاســخگوی
نیازهــای روزافــزون جامعــه
همــراه بــا بهبــود شــرایط زندگی
افــراد آن باشــیم؟

بزرگترین چالشهای پایداری
در کشور کدامند؟ چه مشکالتی
را برای سال  2030میالدی
پیش بینی میکنیم؟

ارگان ما چه شرایطی در این آینده
پیش بینی شده خواهد داشت؟

چگونــه میتوانیــم آینــدهای
پایــدار ،بــا نگاهــی مســئوالنه
و شــرایطی منصفانــه بــرای
همــگان ایجــاد کنیــم؟

چــه شــرایطی را بــرای آینــده
شــرکت و جامعــه خــود پیــش
بینــی میکنیــم؟

چگونه میتوانیم در جهت
دستیابی به آیندهای پایدار گام
برداریم؟
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چگونه گزارش پایداری بنویسیم؟
شــرکتها تشــویق میشــوند کــه گــزارش پایــداری خــود را بــا توضیــح
دربــاره نــوع فعالیــت خــود و چگونگــی مدیریــت اثــرات پایــداری شــروع
کننــد .اولیــن گــزارش ارگان شــما میتوانــد نســبتا خالصــه باشــد و بــه
مــرور زمــان جامعتــر و منطبــق بــا اســتانداردهای جــی آرآی شــود .گــزارش
دهــی منجــر بــه افزایــش آگاهــی ذینفعــان میشــود و نشــان دهنــده
مدیریــت صحیــح ریســکهای موجــود در کنــار توســعه و بهینهســازی
سیســتمهای تجــاری خواهــد بــود .چهــار اصــل پیشــنهادی جــی آر آی بــه
شــما در شناســایی ،الویــت بنــدی و تعریــف موضوعــات مرتبــط بــا نوشــتن
گــزارش پایــداری کمــک میکننــد :مرکزیــت دادن بــه پایــداری ،شــامل
کــردن ذینفعــان ،پوشــش دادن موضوعــات مهــم و جامعیــت.

گــزارش میــزان انتشــار گازهــای گلخانــه ای ،یکــی از
شــاخصهای مــورد نظــر جــی آر آی بــرای ارائــه گــزارش
پایــداری اســت 5 .درصــد از حجــم گازهــای گلخانــه ای
تولیــد انســان حاصــل از فراینــد ســاخت ســیمان اســت.
شــرکت ســالیدیا1در پروســه تولیــد ســیمان از فراینــدی
شــیمیایی اســتفاده میکنــد کــه در طــول انجــام آن
ســنگ آهــک و درجــه حــرارت کمتــری الزم اســت .ایــن
روش از تولیــد ســیمان ،منجــر بــه انتشــارکمتر دی اکســید
کربــن بــه میــزان  70درصــد در مقایســه بــا روشــهای
مرســوم میشــود .ایــن ســیمان ظــرف  24ســاعت تولیــد
میشــود درحالیکــه در روشــهای معمــول  28روز بــرای
تولیــد ســیمان زمــان الزم اســت .همچنیــن بــرای تولیــد
ایــن ســیمان ،میــزان مصــرف آب  80درصــد کمتــر و
میــزان مصــرف ســوخت  30درصــد کمتــر میباشــد.
1. Solidia
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اصل  -1مرکزیت دادن به پایداری
اطالعــات دربــاره عملکــرد شــرکت میبایســت در قالــب موضوعــات پایداری
بگنجد .
گزارش پایداری باید پاسخگوی این سوال اصلی باشد که ارگان
شما چگونه بر شرایط اقتصادی ،محیط زیستی ،اجتماعی،
توسعه و مسیری که این موضوعات در ابعاد محلی ،منطقهای و
بینالمللی طی میکنند اثر مثبت یا منفی میگذارد.
درتهیــه گــزارش نبایــد تنهــا دربــاره موضوعاتــی خــاص صحبــت کــرد یــا
تنهــا بــر موضوعاتی کــه شــرکت در آنها عملکــرد قابــل قبولــی دارد ،تمرکز
نمود.گــزارش پایــداری میبایســت نشــان دهنــده عملکــرد ســازمان شــما
در چارچــوب وســیع پایــداری باشــد .بــه عبــارت دیگــر ،محدودیتهایــی
کــه ارگان شــما بــرای محیــط زیســت و اجتمــاع در ابعــاد محلی ،منطقـهای و
بینالمللــی ایجــاد میکنــد نیــز بایــد بیــان شــود.

چک لیست برای اطمینان از عملکرد صحیح
برداشــت ارگان خــود را از مفهــوم توســعه پایــدار بیــان کنیــد .ســپس
هــدف ،اطالعــات کنونــی و شــاخص انــدازه گیــری مــورد اســتفاده
بــرای هــر یــک از موضوعــات بیــان شــده در گــزارش را بنویســید.
عملکــرد خــود را بــا در نظــر داشــتن تصویــری جامــع از شــرایط و اهداف توســعه
پایــدار ارائــه کنیــد و تــاش کنیــد انــدازه پیشــرفت یــا عــدم پیشــرفتتان را در
رســیدن بــه ایــن اهــداف نشــان دهیــد.
چگونگــی ارتبــاط موضوعــات پایــداری بــا اســتراتژی بلنــد مــدت ،خطــرات و
فرصتهایــی کــه پیــش روی ارگان شماســت را نشــان دهیــد( .موضوعــات مرتبــط
بــه زنجیــره تامیــن را در ایــن بخــش بیــان کنیــد)
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اصل  -2شامل کردن ذینفعان
ارگان شــما میبایســت فهرســت ذینفعــان خــود را ارائــه کنــد و چگونگــی
پاســخگویی بــه انتظــارات معقــول و موضوعــات مــورد نظــر آنهــا را شــرح
دهــد.
ذینفعــان میتواننــد شــامل ســرمایهگذاران در ارگان شــما یــا کســانی
باشــند کــه بــه هــر طریــق بــا ارگان شــما ارتبــاط پیــدا میکننــد .انتظــارات
معقــول و موضوعــات مــورد نظــر ذینفعان معیــار مهمــی بــرای تصمیمگیری
دربــاره چگونگــی ارائــه گــزارش پایداری هســتند.

چک لیست برای اطمینان از عملکرد صحیح
توضیــح دهیــد ذی نفعــان شــما چــه کســانی هســتند و بــا اســتفاده از شــکلهای
گرافیکــی ماننــد نمــودار یــا جــدول اهمیــت آنهــا را ارائــه دهید.
محتــوای گــزارش پایــداری شــما میبایســت در حالــت ایــدهآل بــر اســاس نتایــج
حاصــل از مشــورت و همــکاری بــا ذینفعــان شــکل گرفتــه باشــد.
گــزارش شــما بایــد نشــان دهــد کــه شــما پاســخگوی انتظــارات ذینفعــان
بودهایــد و اســتانداردها و سیاس ـتهای مرتبــط بــا خواســتههای آنــان را در نظــر
گرفتهایــد.

ـی هختیـ 1
ـف ،در تامیــن مصالــح بــرای انجــام پروژههــای عمرانی خــود اصول
شــرکت آلمانـ
محیــط زیســتی و اجتماعــی پایــداری را در تصمیــم گیریهایــش مــد نظــر قرارمیدهــد.
بــرای اثبــات ایــن تعهــد ،هختیــف از خدمــات شــرکت اکــو ودیــس ۲کــه ریتینــگ
زنجیرههــای تامیــن از نظــر تعهد بــه اصول پایــداری ۳را گــزارش میکنــد ،اســتفاده میکند.

1. HOCHTIEF
2. EcoVadis
3. Sustainability Ratings in Supply Chains
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اصل  -3پوشش دادن موضوعات مهم
گــزارش پایــداری بایــد موضوعاتــی را شــامل شــود کــه نشــان دهنــده
اثــرات مهــم اقتصــادی ،محیــط زیســتی و اجتماعــی ارگان شــما و یــا بــه
شــکل ویــژهای اثــر گــذار بــر ارزیابیهــا و تصمیمــات ذینفعــان هســتند.
ارگانهــا بــا موضوعــات گســتردهای روبــرو هســتند کــه میتواننــد آنهــا
را گــزارش دهنــد .ایــن در حالیســت کــه بایــد موضوعاتــی را انتخــاب کــرد
کــه بــه شــکل منطقـیای بتــوان آنهــا را نشــان دهنــده اثــرات اقتصــادی،
محیــط زیســتی و اجتماعــی ارگان و یــا تاثیــر گــذار بــر تصمیمــات ذینفعان
دانســت .بــه بیــان دیگــر ،ایــن موضوعــات بایــد اهمیــت کافــی بــرای ارائــه
شــدن در گــزارش پایــداری را داشــته باشــند.

چک لیست برای اطمینان از عملکرد صحیح
موضوعاتــی کــه در حــال حاضــر خطــرات قابــل توجهــی بــرای ارگان شــما ایجــاد
میکننــد را پوشــش دهیــد.
موضوعــات پایــداری مــورد نظــر ذینفعــان و شــاخصهای مرتبــط بــا آنهــا را
بیــان کنیــد.
موضوعــات اصلــی و چالشهــای احتمالــی در آینــده را ،کــه توســط هــم صنفــان،
رقبــا و کارشناســان صاحــب نــام ،بــرای ســازمان و یــا منطقـهای کــه در آن فعالیت
میکنیــد گــزارش دادهانــد را در نظــر بگیریــد.
بــه قوانیــن ،آییــن نامههــا ،توافــق نامههــای بینالمللــی و قراردادهــای داوطلبانــه
کــه مربــوط بــه ارگان شــما و ذینفعانتــان میشــوند ،توجــه کنیــد.

20

اصل  -4جامعیت
گــزارش پایــداری بایــد تمــام محــدوده اثــرات قابــل توجــه اقتصــادی ،محیط
زیســتی و اجتماعــی ارگان را پوشــش دهــد و امــکان ارزیابــی عملکــرد ارگان
در طــول مــدت گــزارش دهــی را بــرای ذی نفعــان فراهــم کنــد.
شــاخصهای کامــل بــودن گــزارش پایــداری شــامل محتــوا ،محــدوده
پوشــش داده شــده و زمــان هســتند .بعــاوه مفهــوم کامــل بــودن دربردارنده
روشهــای جمــع آوری دادههــا و ارائــه اطالعــات بــه شــکل منطقی و مناســب
هــم میباشــد.

چک لیست برای اطمینان از عملکرد صحیح
اثــرات داخــل و خــارج ســازمانی را پوشــش دهیــد و بــر اســاس اصــل  3دادههــا را
الویــت بنــدی کنید.
از حــذف اطالعاتــی کــه میتواننــد اثرگــذار برارزیابــی و تصمیــم گیــری ذی نفعان یا
آگاه کننــده آنــان باشــند و یــا اثــرات قابــل توجــه اقتصــادی ،محیــط زیســتی یــا
اجتماعــی را عنــوان کننــد ،دوری کنیــد.

شــرکت هختیــف1بــرای بــه حداقــل رســاندن اثــرات منفــی محیط زیســتی حاصــل از پــروژه
هــای عمرانــی ،نــوآوری هــای جدیــدی انجــام میدهــد .به عنــوان مثــال بــرای تامین ماســه
الزم بــرای ســاخت اتوبــان A1/A6در آمســتردام ،بــه جــای اســتفاده از کامیــون بــرای انتقــال
ـل هیدرولیـ ۲
ـک اســتفاده کــرده و بدین
 4میلیــون متــر مکعــب ماســه ،از سیســتم هــای حمـ
ترتیــب تعــداد  225000مرتبــه حمــل و نقــل کمتــری بــرای ایــن پــروژه انجــام داده اســت.

1. HOCHTIEF
2. Hydraulic Flushing
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شــهرداری شــهر روتــردام بــرای بهبــود چالشهایــی ماننــد کیفیــت بــد هــوا،
خطرســیل و کمبــود فضــای ســبز ،پــروژه پشــتبامهای پایــدار۱را اجــرا
کــرده اســت .بــر اســاس ایــن طــرح ،چهارکاربــرد اصلــی بــرای پشــت بــام
هــای شــهر تعییــن شــده انــد :پشــت بــام هــای ســبز بــرای ایجــاد فضــای
ســبز ،پشــت بام هــای آبــی بــرای جمــع آوری آب بــاران ،پشــت بام هــای زرد
بــرای تولیــد انــرژی هــای پــاک و پشــت بــام هــای قرمــز بــرای ایجــاد فضایی
بــه منظوراســتفاده ســاکنان یــا عمــوم (بــه عنــوان مثــال ،محــل غذاخــوری و
اســتراحت بــرای کارکنــان ،پــارک بــازی بــرای بچــه هــا ،زمیــن ورزش) .تــا
کنــون شــهرداری روتــردام بــا نصــب  75000مترمربــع از صفحات خورشــیدی،
از انتشــار  10000تــن دی اکســید کربــن جلوگیــری کــرده اســت .همچنیــن بام
هــای ســبز ،ســاالنه  75هــزار دالر از هزینــه تصفیــه آب شــهر کــم میکننــد.
انتخــاب کارکــرد پشــت بــام هــا بــر اســاس ترکیبــی از نــوع ســاختمان،
ویژگیهــای منطقــه شــهری و در نظــر گرفتــن نیازهــا انجــام میشــود.

۱. Sustainable Roofs
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گزارش دهی را شروع کنیم
تمــام شــرکتها و ارگانهــا بــا هــر انــدازه و فعــال در هــر زمینـهای میتوانند
گــزارش پایــداری تهیــه کننــد .میزان ارزشــی کــه ارگان شــما از تهیــه گزارش
پایــداری بــه دســت مـیآورد ،مســتقیما بــه میــزان تالشــی کــه بــرای تهیــه
آن کردهایــد بســتگی دارد .بنابرایــن مهــم اســت کــه بــر اســاس تــوان کاری
شــرکت خــود ،رونــد تهیــه گــزارش را آغــاز کنید و ســپس بــه مــرور در بهبود
آن بکوشید.
در ایــن بخــش  6ســوال راهنمــا بــرای ارگانهایــی کــه میخواهنــد بــرای
اولیــن بــار گــزارش پایــداری تهیــه کننــد ،مطــرح شــده اســت:

موضــوع ســاخت و ســاز پایــدار۱در کشــورهای در حال توســعه به اندازه کشــورهای توســعه یافتــه مطرح و
در پــروژه هــای کاری اجــرا نشــده اســت .ولیکــن شــرکتهای ســاختمانی در ایــن کشــورها نیز قــدم های
نخســتین خــود را بــرای حرکــت در جهــت پایــداری آغــاز کــرده انــد .مثال بــارز ایــن حرکت ،شــرکتهای
ســاختمانی در ترکیــه هســتند .شــاید از دالیــل اصلــی حرکــت ترکیــه ،تــاش بــرای هماهنگی بــا قوانین
اتحادیــه اروپــا و همچنیــن کســب امتیــاز جهت پذیــرش برای اجــرای پــروژه های بیــن المللی به واســطه
تعهــد بــه پایــداری بــوده باشــند .تاســیس انجمــن ســاختمانهای ســبز ترکیــه۲در ســال  2007و عضویت
صدهــا شــرکت ســاختمانی ایــن کشــور در ایــن انجمــن بعــاوه تنظیــم و تصویــب قوانیــن داخلــی ترکیه
بــرای ســاخت و ســاز پایــدار ،قدمهــای اولیـهای بودهانــد کــه حــدود یــک دهــه قبــل برداشــته شــدهاند.

۱. Sustainable Construction
۲. Turkish Green Building Council
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 .۱تعیین محدوده و استراتژی
چگونــه ارگان شــما ذینفعــان خــود را از نــوع فعالیتهــا و تعهداتــش به مســئولیت
در قبــال اثــرات اقتصــادی ،محیــط زیســتی و اجتماعــی مطلــع میکند؟
تصویــر واضحــی از چگونگــی ایجــاد ارزشهایــی مطابــق بــا اصــول پایــداری توســط
ت خــود ،عملکــرد و فعالیتهایتــان ارائــه دهیــد .ســپس توضیــح دهیــد
شــرک 
چگونــه اســتراتژی شــرکتتان اصــول پایــداری را در برنامههــای کاری ،الویتهــا و
تصمیمگیــری مدیــران اجرایــی جــای میدهــد ،بــه ارزشهــای ایجــاد شــده بــرای
شــرکت ،کارکنــان ،جوامــع محلــی و ســایر بخشهــای اقتصــادی اشــاره کنیــد.

 .۲نحوه مدیریت و مسئولیت پذیری
برنامــه پایــداری چگونــه در ارگان شــما مدیریــت میشــود و سیاســتها و
ســاختارهای مدیریتــی بــرای اطمینان ازمســئولیت پذیری ارگان شــما در دســتیابی
بــه اهــداف پایــداری کدامنــد؟
توضیــح دهیــد مدیــران ارشــد اجرایــی ارگان شــما چگونــه از برنامههــای اصلــی و
حرکتهــای جدیــدِ در راســتای پایــداری مطلــع میشــوند و در آنهــا مشــارکت
میکننــد.

 .۳شمول ذینفعان
چگونــه ذینفعانــی را کــه بیشــترین اثــرات را در بقــای دراز مــدت ارگانتــان دارند،
شناســایی میکنیــد؟ چگونــه بــرای درک دیــدگاه ذینفعــان و پاســخگویی بــه
آنهــا عمــل میکنیــد؟ از نظــرات و انتقــادات ذینفعــان چگونــه بــرای شناســایی و
پیشبینــی خطــرات و فرصتهــای آتــی اســتفاده میکنیــد؟
ذینفعــان اصلــی خــود را شناســایی و توضیــح دهیــد چگونــه بــا آنهــا مشــورت
میکنیــد .توضیــح دهیــد چگونــه الویتهــای اصلــی ذینفعــان را پاســخگو
بودهایــد یــا خواهیــد بــود و چگونــه ایــن پاســخگویی در فعالیتهــای برنامــه
پایــداری ســازمان شــما گنجانــده شــده اســت.
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 .۴موضوعات مهم
شــرکت شــما چگونــه موضوعــات ویــژهی درون ســازمانی و مســائل مهــم مربــوط
بــه ذینفعــان را شناســایی میکنــد؟
توضیــح دهیــد چگونــه موضوعــات مهــم پایــداری مربــوط بــه ســازمان خــود
را شناســایی کردهایــد و چگونــه در اســتراتژی و برنامههــای کنونــی و آتــی
شــرکتتان درمــورد آنهــا عمــل خواهیــد کــرد.

۱۶
عملکرد ،نحوه عملکرد و تاثیر گذاری
 .۵شاخصهای کلیدی

شــرکت شــما چگونــه عملکــرد خــود را از جهــت پایــداری اندازهگیــری میکنــد؟
چگونــه از پیشــرفت اقدامــات پایــداری خــود و تاثیــرات مثبــت آنهــا بــر جامعــه،
ن خــود مطمئــن میشــوید؟
محیــط زیســت و ســود دهــی بــرای ســازما 
از شــاخصهای کلیــدی عملکــرد بــرای پاســخگویی بــه موضوعــات مهــم اســتفاده
ن خــود را در جوابگویــی
کنیــد تــا بتوانیــد پیشــرفت عملکــرد و جایــگاهســازما 
بــه انتظــارات ذینفعــان و دســتیابی بــه اهــداف توضیــح دهیــد.

 .۶کیفیت دادهها
ن خــود دربــاره الویتهــا ،برنامههــا
کیفیــت اطالعرســانی بــه ذینفعــا 
وعملکردتــان در زمینــه پایــداری چگونــه اســت؟ آیــا تصویــر کاملــی از موفقیتها،
چالشهــا ،ریســکها و فرصتهــای پیــش رویتــان را ارائــه میکنیــد؟ آیــا
نگاهــی منصفانــه بــه موضوعاتــی کــه جــای پیشــرفت دارنــد ،داریــد؟ چگونــه
درســتی دادههــا دربــاره عملکــرد و اعتبــار ادعاهایتــان را ثابــت میکنیــد؟ آیــا
اطالعــات ارائــه شــده بــرای ارزیابــی عملکــرد شــما توســط ذی نفعــان ،بــه انــدازه
کافــی صحیــح و دقیــق هســتند؟
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۱۶. Key Performance Indicators

گزارش پایداری باید معتبر باشد .این بدین معناست که گزارش باید به
شکل متعادلی تهیه شده باشد و دادههای آن قابل مقایسه ،صحیح ،به روز،
قابل درک و قابل اطمینان باشند.
بــه ذینفعــان نشــان دهیــد کــه چگونــه یــک برنامــه دقیــق و موثر پایــداری
میتوانــد آینــده ارگان شــما را بهبــود بخشــد (بــه عنــوان مثــال ،موجــب
ســود دهــی بیشــتر ،کاهــش ریســک هــا و تمایــز از رقبــا شــود) تــا بدیــن
ترتیــب بتوانیــد ارتباطــی قــوی میــان پایــداری و اســتراتژی شــرکت خــود
ایجــاد کنیــد .شــرح دهیــد چگونــه شــرکت شــما بــه نگرانیهــای احتمالــی
دربــاره اعتبــار دادههــا و ادعاهــای شــما بــا اســتفاده از ممیــزی داخلــی،
تضمیــن کیفیــت توســط ارگانــی مســتقل و جم ـعآوری نظــرات ذینفعــان
دربــاره ســاختار کلــی ،موضوعــات و لحــن گــزارش ،پاســخگو خواهــد بــود.

شــرکت اســترالیایی بیلدینــگ آیکیــو۱بــرای مراکــز تجــاری سیســتمی طراحــی
کــرده اســت کــه آنهــا بتواننــد از سیســتمهای گرمایــش و ســرمایش بــه شــکل
بهینــه اســتفاده کننــد .دادههــای حاصــل ازسیســتمهای مدیریتــی ســاختمان،
پیــش بینــی آب و هــوا ،تعــداد افــراد داخــل ســاختمان و قیمــت انــرژی بــرای
عملکــرد ایــن سیســتم اســتفاده میشــوند .نتیجــه اســتفاده از ایــن سیســتم 25
درصــد کاهــش در مصــرف انــرژی اســت .در حــال حاضــر  140ســاختمان تجــاری از
ایــن سیســتم اســتفاده میکننــد.

1. BuildingIQ
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