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 سخن انجمن مدیریت سبز ایران

 

 همه از بهر تو سرگشته و فرمان بردار    شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری

 

زندگی مردم است. ارتقا کیفیت زندگی به اقتصاد و بهداشت اجتماعی و روانی مردم   تمام تالش برای ارتقا و حفظ کیفیت

وابسته است. بنابراین ما در مدیریت کالن و خرد جامعه نیازمند مدلی هستیم که عالوه بر ارتقا اقتصاد ور فاه عمومی به 

 آرامش اجتماعی و فردی نیز متکی باشد.

همه ما با تمام وجودمان این عبارت را درک یست محیطی قابلیت دستیابی ندارد. این رویکرد بدون توجه به الزامات ز

 ."قابل حصول است کیفیت زندگی به رفاه اقتصادی همسو با احترام به محیط زیست "کرده ایم که

 

مدیریت در بیش از یک دهه تالش هدفمند و نظام مند خود  رویکرد بدین منظور است که انجمن مدیریت سبز ایران  

سبز را توسعه می دهد. مدیریت سبز به مفهوم : همگرائی مسئولیت پذیری اقتصادی با مسئولیت های زیست محیطی و 

 اجتماعی در کلیه اقدامات و فعالیت های اقتصادی و اجتماعی عموم مردم است.

 

اهداف و چالشهای محیطی خود   سازمان های تولیدی/خدماتی/ حاکمیتی  و نهادهای عمومی بر اساس ساختار، فرایندها، 

مدلهای متعدد مدیریتی که بر گرفته از ویژگی های سازمانی آنان باشد برای دستیابی به اهداف سازمانی و پاسخگویی به 

انتظارات اجتماعی نیاز دارند.بدین منظور مجموعه مدل های مدیریتی که با رویکرد سبز)همگرایی مسئولیت های اقتصادی، 

طراحی گردیده اند در این خدمات و محصوالت ست محیطی( و با هدف کاهش هزینه ها و ارتقا کیفیت اجتماعی و زی

 مجموعه گردهم آمده است.

 

مورد انتظار خود را مدیریتی مدل  ،این کتاب به سازمانها کمک می نماید تا بر اساس چارچوب ها و ساختارهای سازمانی

مه معرفی مدل های مدیریتی متعدد سبز ، چک لیست و منطق ازیابی و امتیاز دهی در اداانتخاب و بر مبنای آن عمل نمایند.

 نیز معرفی گردیده است.

 

 لطفا قبل از انتخاب مدل مورد انتظار خود به فهرست کتاب که کاربرد مدل را معرفی نموده است نیز توجه نمایید.

 

 رییس انجمن مدیریت سبز ایران

 



 
 

 رویکرد سبز  بر اساس مدلهای مدیریت سبزروند پویایی سازمان برای گذر از کیفیت گرائی تا 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 شرکت های تولیدی
Manufacturing 
 Companies  

نوع 

 سازمان

 

 مدل دفتر کار سبز

 

 

 HSEمدل 

 

 

 مدیریت انرژی مدل

 

     

  چک لیست        

 فرایند سبز      

 

 پروژه سبز

 

 محصول سبز مدل

 

 مدیریت سبز مدل

 

 فرایند محور

 محصول محور
 مدل دفتر کار سبز

 

 HSEمدل 

 

 مدیریت انرژی مدل

 

 چک لیست

 فرایند سبز

 مدیریت پروژه

 

 محصول سبز مدل

 

   

مدیریت سبز مدل 

به سازمان کمک 

می نماید تا مزیت 

رقابتی خود را بر 

مسئولیت پذیری 

زیست محیطی 

 متمرکز نماید.

دفتر کار سبز برای 

بهینه سازی مصرف 

منابع وکاهش زباله 

-حوزه: انرژی 9در 

-کاغذ-پسماند-اب

-خرید-حمل و نقل

 هوا و صدا-تدارکات

در بخش ستادی و 

 اداری

 HSEمدل نشان بلوغ 

برای ارتقا فرایندهای 

برای  HSEواحد 

کاهش خطا های 

ایمنی،بهداشت 

محیط و رتقا 

اثربخشی فرایندها و 

 سیستم ها

مدل مدیریت انرژی 

ابزاری برای 

شناسائی مصرف 

بارز ،کاهش مصرف 

حامل های انرژی و 

کاهش آلودگی های 

زیست محیطی 

 است

چک لیست 

فرایندهای سبز 

برای شناسائی 

فرایندهای تولیدی 

و تاثیر پیامدهای 

این فرایندها در 

ورودیها،خروجی ها 

و عملیات ها بر 

 محیط زیست است

ارتقا عملیات ها در 

پروژه های توسعه 

ای، بهبود فرایندها 

و عملیات در چهار 

زمینه: کارائی و 

مالی،محیط 

زیست،اجتماعی و 

 فن آوری

تحلیل چرخه عمر 

محصول از 

طراحی،تولید، عرضه و 

پیامد تاثیر عملکرد 

محصول بر محیط 

زیست در جریان عمر 

حوزه  18محصول در 

 را بررسی  می نماید

دستگاه های 

 اجرائی

سازمان های 

 عمومی غیر دولتی

 مدل دفتر کار سبز

 

 مدل دفتر کار سبز

 



 
 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

صنعت ساخت 

 و ساز

 بانک

مراکز درمانی و 

 بهداشتی

مدل 

ساختمان 

 سبز 
 

 
مدل بانک 

 سبز

 

 مدل بیمارستان سبز

 

 مراکز تفریحی سیاحتی:

هتل/رستوران /مراکز 

 تفریحی و..

مدل رستوران 

 سبز 

 

 مدل هتل سبز 

 

مدل مراکز 

تفریحی و 

 سیاحتی 

 

شرکت های 

 خصوصی:

 /مهندسیفنی 

خدمات/پیمانکاری

 ی

 مدل دفتر کار سبز

 

مدیریت منابع و 

کاهش آلودگی 

براساس الزامات 

بنیادجهانی انرژی و 

سازمان نظام 

 مهندسی کشور

بازطراحی فرایندهای 

 نظام بانکی در دو حوزه:

یک ، همسویی مدیریت 

اعتبارات با پروژه ها و 

طرح های زیست 

محیطی و دو کاهش 

منابع مصرفی و ارتقا 

اثربخشی و کارائی 

 افراینده

طراحی فرایندهای 

بالینی و درمانی و 

زمینه:  12تشخیصی در 

آزمایشگا، بخش 

مراقبت،دراوخانه، فضای 

سبز،پسماند،رخشوی 

خانه،انرژی،آشپزخانه 

یا،اداری،آب،پاک وکافه تر

سازی و ضدعفونی و 

 سیستم مدیریت سبز

کاهش هزینه و ارتقا کیفیت خدمات از طریق 

مدیریت: انرژی،اب،زباله، کیفیت هوا و صدا و 

راهنمای  250توسعه تعهد مدیریتی در بیش از 

 اجرائی و عملیاتی



 
 

 فهرست

 صفحه تاثیر آن در سازمان در چه سازمانی کاربردی است لیستمدل / چک  ردیف

کسب مزیت رقابتی از طریق کاهش - کلیه صنایع تولیدی مدل مدیریت سبز 1
هزینه ها و مسئولیت پذیری زیست 

 محیطی

 

 چک لیست دفتر کار سبز 2
برنامه  190)مدیریت سبز ماده 

 پنجم توسعه(

دستگاه های اجرائی،موسسات  -1
 و نهادهای اجتماعیعمومی 

 ستادهای صنایع تولیدی  -2

 شرکت های خدماتی و بازرگانی -3

 کاهش هزینه های جاری -
 کاهش زباله-
 ارتقا انگیزه کارکنان-

 

 تحلیل چرخه عمر محصول- شرکت های تولیدی محصول محور "نشان محصول سبز"منطق  3
 ایجاد مزیت رقابتی-
 کاهش هزینه ها-
 محیطیکاهش آلودگی زیست -
 ارتقا خالقیت و نوآوری-

 

 کاهش هزینه ها- شرکت های تولیدی مدل مدیریت انرژی 4
 کاهش آلودگی زیست محیطی-

 

 کاهش آلودگی زیست محیطی- شرکت های تولیدی HSEمدل نشان بلوغ  5
 ارتقا ایمنی-
 کاهش هزینه ها -

 

مسئولیت های اقتصادی، همسویی  پروژه ها و طرح های سبز دستورالعمل پروژه های سبز 6
 اجتماعی و زیست محیطی با یکدیگر

 

    دانشگاه سبز / مدارس سبز 7

بیمارستان ها و مراکز درمانی و  چک لیست بیمارستان سبز 8
 بهداشتی

 ارتقا ایمنی و کیفیت خدمات-

 کاهش هزینه ها-

 کاهش زباله ها و آودگی-

 

 کاهش هزینه ها- هاهتل ها،مهمانسراها و متل  چک لیست هتل سبز 9
 کاهش آلودگی-

 

 رستوران شرکت ها چک لیست رستوران سبز 10
 رستوران ها

 کاهش هزینه ها-
 کاهش آلودگی زیست محیطی-

 

چک لیست مراکز تفریحی و  11
 سیاحتی سبز

ویژه هر نوع مرکز تفریحی و 
 سیاحتی

 کاهش هزینه ها-
 کاهش آلودگی زیست محیطی-

 

پذیرش مسئولیت های اجتماعی - کلیه شرکت های اقتصادی  "پذیری اجتماعیمسئولیت "منطق  12
 همسو با مسئولیت های اقتصادی

 

کلیه سازمان ها که تمایل به بهبود  مدل نشان رهبری منابع انسانی 13
فرایندهای واحد مدیریت منابع 

 انسانی دارند

  ارتقا اثربخشی و کارائی فرایندها-

کلیه سازمان ها که تمایل به  ابع انسانیمدل توانمندسازی من 14
همسویی فرایندهای منابع انسانی با 

 اهداف سازمانی دارند

 همگرائی فرایندها با اهداف سازمانی-
حل مسائل سازمانی از طریق منابع -

 انسانی

 



 
 

 

 مفاهیم بنیادین سبز

 با تمرکز بر منابع سازمانی

 

اند سه هایی است که  توانستهسبز مبتنی بر مفاهیم بنیادین طراحی شده است. این مفاهیم برگرفته از تجربیات سازمان رویکرد

 محیطی را با هارمونی متوازن مدیریت نمایند.مسئولیت اقتصادی، اجتماعی و   زیست

 کسب نتایج از طریق هارمونی متوازن 

  سبزمبتنی بر رویکرد رهبری 

  فرآیندهای سبزتوسعه 

  یادگیری و هدایت نوآوری 

  سبز  شراکتایجاد 

 پذیری سازمانموفقیت پایدار از طریق مسئولیت 

 

 

 کسب نتایج از طریق هارمونی متوازن

 تعریف:

محیطی، اجتماعی پذیری زیستهای سبز ماموریت و دستیابی به آرمان خود را از طریق هارمونی متوازن بین مسئولیتسازمان

 سازند. اقتصادی و کسب نتایج متوازن برای ذینفعان برآورده میو 

 های سبز در عمل:سازمان

 نمایند.محیطی سازمان حمایت میرهبران از بهبود روابط با ذینفعان بر اساس اهداف زیست 

 ذینفعان بیرونی مند با مشتریان، شرکای تجاری و سایر رهبران از ایجاد و مدیریت بسترهای الزم برای تعامل نظام

 نمایند.سازمان با هدف کسب موفقیت پایدار حمایت می

  بندی تغییرات برای غلبه بر اولویتموفقیت پایدار سازمان و  تاثیرگذار برشناخت عوامل درونی و بیرونی رهبران بر

 ، تاکید دارند.محیطیهای زیستچالش

  نمایند.می سازمان اطمینان حاصل محیطیهمسویی تغییرات با اهداف راهبرد  زیستاز رهبران 

  انداز و اهداف راهبردی سبز، شناسایی و برای دستیابی به ماموریت، و ارزیابی میزان تحقق چشم شدهتعییننتایج کلیدی

 گردند.درک می



 
 

 گردند.آوری میبا رویکرد سبز، گرد مشینیازها و انتظارات ذینفعان برای توسعه و بازنگری راهبرد و خط 

  نموده و برای ذینفعان کلیدی به همراه روابط  بازنگریها را  با رویکرد موفقیت پایدار استفاده از نتایج متوازن، برنامهبا

 کنند.شفاف علی و معلولی ارائه می

 کنند.های راهبرد سبز استفاده میاز سازوکارهای اثربخش برای درک مدیریت ریسک 

 پذیری سازمان تعریف، و اهداف را مبتنی بر نتایج ردی را توام با مسئولیتهای عملکدستاوردهای تعیین شده و شاخص

 نمایند.متوازن برای ذینفعان تصدیق می

 سازند. مدت، جاری میمند برای کسب نتایج متوازن بلندمدت و کوتاهسبز را بطور نظام مشیراهبرد و خط 

 کنند.یابی به منافع پایدار برای ذینفعان ارزشیابی میمجموعه نتایج حاصله را به منظور بهبود عملکرد آتی و دست 

 راستا با انتظاراتشان اطمینان حاصل دهی به ذینفعان کلیدی، بخصوص نهادهای حاکمیتی، هماز شفافیت گزارش

 نمایند.می

 پذیری تای مسئولیتگیری در راسها برای تصمیممنظور حمایت از آناز این که اطالعات دقیق و کافی به رهبران سازمان   به

 یابند.شود، اطمینان میسازمان ارائه می

 

 

 سبزمبتنی بر رویکرد رهبری 

 تعریف:

نمایند؛ و محیطی است، نقش کلیدی ایفا میپذیری زیستگیری آینده که توام با مسئولیتهای سبز در شکلرهبران سازمان

 نماید.بعنوان الگو عمل می ،ها و اخالقیاتبرای ایجاد ارزش

 های سبز در عمل:سازمان

 ها و اصول اخالقی سازمان با رویکرد مدیریت سبز برای دستیابی به رهبران سازمان از بازنگری آرمان، راهبرد، ارزش

 نمایند.میموفقیت پایدار حمایت 

 نمایند.ها و فرآیندهای مدیریت سبز حمایت میسازی رویکردها، نظامرهبران از جاری 

  بطور آشکار  محصول، خدمات و فرآیندهای سازمان محیطیزیست بهبود عملکردنسبت به خود را تعهد رهبران سازمان

 دهند.نشان می

  نسبت به انسانیبرقراری ارتباط با منابعها برای افزایش مشارکت و ارتباطات و شبکهرهبران سازمان از ابزارهای نوین 

 نمایند.استفاده می محیطیمسئولیت زیستارتقاء 

  نمایند.ذینفعان حمایت می محیطیزیستهای تالشرهبران از ترغیب و تشویق 

  سازی و ارزیابی تغییرات با هدف دستیابی به اهداف راهبردی حمایت می،جاری فرآیندها مالکتعیین تأمین منابع، از-

 گردد.



 
 

 پذیری انسانی را برای توسعه مسئولیتها منابعدهند. آنمیگیری روشن و متمرکز بر راهبرد سبز را تعیین و اشاعه جهت

 نمایند.محیطی( و اهداف سبز سازمان، شریک ومتحد میسازمان )اقتصادی، اجتماعی و زیست

 ریزی و کسب اهداف فعلی و پذیری را درک کرده و نیازهای سازمان و ذینفعان را در طرحهای کلیدی مسئولیتمحرک

 ایند.نمآتی، متوازن می

 محیطی سازمان و مبتنی راستا با مسئولیت اقتصادی، اجتماعی و زیستتوانایی خود را برای اخذ تصمیمات مناسب که هم

 کنند.بر اطالعات در دسترس، تجارب قبلی و در نظر گرفتن پیامدهای تصمیمات است، اثبات می

 ای سازمانشان با رویکرد مدیریت سبز و همچنین هگیریدر صورت نیاز به بازنگری، از همسوسازی و تعدیل مجدد جهت

 برای دمیدن روح اعتماد در هر زمانی در سازمان، از انعطاف برخوردار هستند.

 محیطی سازمان است( را با های زیستمزیت پایدار )که براساس توانایی در سرعت یادگیری و پاسخگویی به مسئولیت

 کنند.های نوین کاری شناسایی میروش

 سطوح برای خلق نوآوری سبز توسعه  پذیری، توانمندسازی، بهبود و پاسخگویی را در همهمشارکت، مسئولیت فرهنگ

 دهند.می

 محیطی و رفتار اخالقی، های سازمان پشتیبانی کرده و نقش الگو، برای یکپارچگی، مسئولیت اجتماعی، زیستاز ارزش

 ند. نمایبرای توسعه و ارتقای اعتبار سازمان، ایفا می

 

 

 توسعه فرآیندهای سبز

 :تعریف

پذیری گیری براساس مسئولیتهای سبز، توسط فرآیندهایی با عملکردهای همسو با راهبرد سبز که برای تصمیمسازمان

 گردند.شوند، مدیریت میمحیطی و برای خلق نتایج متوازن و پایدار بکار گرفته میزیست

 :های سبز در عملسازمان

  وجود دارد. اطمینان سازمانمحیطی زیست راهبرد بایندهای کلیدی آفر همسوییاز 

 گردند.میبندی شناسایی و اولویتمند و هماهنگ با نیازهای ذینفعان آیندها بطور نظامبهبود فرهای فرصت 

 گیرد.محیطی صورت میزیست الزامات در چرخه عمر آنان با محصوالت و خدمات عملکرد ارتقای  

  گیرد.، صورت میخدمات و محیطی محصوالتاز آثار زیست مشتریان تعیین سطوح رضایتپیگیری برای 

 افزایی پایدار برای ذینفعان را در پی دارد، ایجاد و مدیریت      فرآیندهای همسو  برای تحقق راهبرد سبز سازمان، که ارزش

 گردند.می

 شوند.ها اتخاذ میکردهای سبز برای مدیریت اثربخش آنگردند و رویبندی میبندی و اولویتفرآیندها، تحلیل، طبقه 

 توسعه      ،گیری شده و با اهداف راهبردی سبز مرتبط استها و دستاوردهای سبز که بطور شفاف اندازهآیندها با شاخصفر

 یابند.می



 
 

 شوند. از تمام اخذ میپذیری سازمان که موثق و قابل اعتماد هستند، تصمیمات بر مبنای اطالعات حاصل از  مسئولیت

 گردد. دانش در دسترس، برای تبیین عملکرد سبز فرآیندها استفاده می

 شود.های خلق نوآوری سبز استفاده میهای فرآیندهای موجود، به منظور شناسایی فرصتهای عملکرد و قابلیتاز داده 

 ی و کارآیی فرآیندها مشارکت داده سازی اثربخشمنابع انسانی بطور مستمر در بازنگری، بهبود سبز و بهینه

 شوند.می

 

 

 یادگیری و هدایت نوآوری 

 تعریف: 

ی و انسانی، به نوآوری سبز و هدایت خالقیت ذینفعانشان به سطوح عملکردهای سبز از طریق توانمندسازی منابعسازمان

 یابند.پذیری آنان است، دست میارزش پایدار که در راستای مسئولیت

 :سبز در عملهای سازمان

 گردد.انسانی برای دستیابی به اهداف سبز سازمان تدوین میراهبرد توانمندسازی منابع 

 انسانی و نظام تشویق و ترغیب با هدف دستیابی به موفقیت پایدار طراحی و مدیریت فرآیندهای توانمندسازی منابع 

 گردد.می

  محیطی سازمان ایجاد ان در دستیابی و بهبود اهداف زیستآنو نمایندگان انسانی منابعمشارکت بسترهای الزم برای

 گردد.می

 گردد.نظام خالقیت نوآوری سبز در راستای اهداف سازمانی طراحی و مدیریت می 

 محیطی های زیستآالیندگیضایعات و  ، کاهشمنابعو  انرژیدر جهت حفظ که  سبزهای فن آوری نوآوری در زمینه

 یابد.کند، گسترش میرا ترغیب می بازیافت و استفاده مجدد بوده و امکان

 نماید.سازمان سبز دانش و اطالعات مورد نیاز خود را در سطح فردی و تیمی شناسائی و مدیریت می 

 گردند.های نوآوری سبز ایجاد و مدیریت میبرای شناسایی فرصت هاییشبکه 

 گردد.های سبز، تصحیح مینوآوری پیشرفت سازمان در جهت رداهداف روشن برای نوآوری سبز تعیین شده و راهب 

 استقرارهای سبز ها و نوآوریانسانی، شرکا، مشتریان و جامعه به جهت خلق ایدهرویکردهایی برای مشارکت فعال منابع 

 یابند.می

 های ارائه ارزش به مشتریان، روشهای نوین از نوآوری سبز برای اقدامی فراتر از تغییرات فنی، و به منظور ایجاد راه

 شود. ها استفاده میها، منابع و شایستگیجدید کاری، ایجاد شراکت

 های سبز برای ارتقای محبوبیت و تصویر سازمانشان برای جذب مشتریان، شرکا و استعدادهای جدید استفاه از نوآوری

 گردد.می

 د. شونهای سبز ارزیابی میافزوده نوآوریپیامد و ارزش 



 
 

 شود.انسانی با رویکرد مدیریت سبز نهادینه میهای منابعها، استعدادها و خالقیتفرهنگ  توسعه  مهارت 

 انسانی برای نوآوری گردد که منابعاهداف فردی و تیمی با اهداف راهبردی سازمان همسو شده و اطمینان حاصل می

 اند.سبز توانمند شده

  

 

 سبز شراکتایجاد 

 تعریف:

کنندگان، پیمانکاران و ...( برای ایجاد موفقیت پایدار پذیری را با انواع شرکا )تامینهای سبز ارتباط مبتنی بر مسئولیتسازمان

 کنند.دوسویه پیگیری، توسعه و حفظ می

 های سبز در عمل:سازمان

  شناسائی، تحلیل و نیازها، انتظارات و استانداردهای ضروری شرکای سازمانی برای ایجاد محصول و خدمات سبز

  گردد.هدفگذاری  می

 گردند.سازمان شناسائی و تقویت می محیطیمسئولیت زیستبا شرکای سازمانی هماهنگ با  های مشارکتفرصت 

 ریزی مشخص برای توسعه خالقیت و نوآرری سبز با همکاری شرکای سازمانی خود است.سازمان دارای اهداف و برنامه 

 های اجتماعی، اقتصادی و زیستپذیری مشترک آنان در حوزهموفقیت پایدار آنان بر مسئولیتاندکه طرفین دریافته-

 محیطی وابسته است.

 ها، به منظور ایجاد ارزش پایدار ها و تواناییمحیطی مشترک برای ارتقاء قابلیتدر جستجوی توسعه مسئولیت زیست

 برای ذینفعانشان هستند.

 کنند. مدیریت می "مدت و تقویت ارزش پایدارابل بلندبرای همکاری متق"ها را شراکت 

 کنند.های سبز بنا میرا بر اساس راهبرد سبز و تقویت قابلیت شراکت 

 افزایی و ها، هماز طریق شایستگی"مند برای دستیابی به ارتقاء ارزش برای ذینفعان مرتبط خود، ها را بطور نظامشراکت

 .دهند، توسعه می"فرآیندهای سبز

  برای رسیدن به منافع متقابل پایدار، از تسهیم تخصص، منابع و دانش، یکدیگر برای کسب اهداف سبز مشترک حمایت

 کنند.می

 

 

 پذیری سازمانموفقیت پایدار از طریق مسئولیت

 تعریف:

رفتار سازمانی سبز های شفاف و واالترین استانداردهای محیطی، ارزشهای سبز در درون فرهنگ خود، اخالق زیستسازمان

 زیستی پایدار تالش کنند. تا برای دستیابی به اقتصاد، اجتماع و محیط نمایندمی ااند؛ تمام این موارد آنان را توانرا جای داده

 های سبز در عمل:سازمان



 
 

 کنند. ها، اخالق و رفتار سازمانی سبز تضمین میخود را از طریق تعیین و اشاعه ارزش آینده 

 کنند.تر مفید باشند را درک میگسترده توانند برای جامعههای کلیدی سازمانشان، و این که چگونه مییشایستگ 

  را به  "زیست پایداراقتصاد، اجتماع و محیط"گردند،هنگامی که در ایجاد توازن میان منافع ذینفعان دچار تعارض می

 کنند.عنوان یک مرجع  لحاظ می

  زیست ی عمر محصول و خدمات خود بر سالمت عمومی، ایمنی و محیطها، چرخهپیام عملیاتقادر به اثبات توجه به

 هستند.

 پذیری را کنند و واالترین استانداردهای رفتار اخالقی و مسئولیتانسانی بطور یکپارچه فعالیت میاز این که منابع

 نمایند. اند، اطمینان حاصل میپذیرفته

 کنند.های سازمان با رویکرد سبز تشویق میتوسعه  مسئولیتانسانی را برای منابع 

 های در قبال عملکردشان نسبت به ذینفعان و جامعه، شفاف و پاسخگو هستند؛ و از تمایل به سوی فراتر از رعایت حداقل

 نمایند.قوانینی حرکت کردن، فعاالنه پشتیبانی می

 

 

 


