ﺳﻮﻣﯿﻦ روﯾﺪاد ﮔﺮافدی ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
آرش ﭘﺎرﺳﺎﭘﻮر | دوﺷﻨﺒﻪ ۰۴ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۹
ﺳﻮﻣﯿﻦ روﯾﺪاد ﮔﺮاف دی  ۱۰اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه در ﺻﻨﺪوق ﻧﻮآوری ،ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری و ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ
ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن ،ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻓﻨﺎوری ﻣﺤﻮر اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻋﺪهای از آنﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان
اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،در ﺣﻮزه ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺪمﻫﺎی ﺳﺮﯾﻌﯽ ﺑﺮداﺷﺘﻪاﻧﺪ .اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎ ﺑﻪ
ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ ﮐﻪ درک ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ از  CSRدارﻧﺪ و اﯾﺪهﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوتﺷﺎن ،اﻗﺪاﻣﺎت آنﻫﺎ را

ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮو ﻧﯿﺰ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن ﺑﺮﻧﺪ ﯾﺎ ﻋﻼﻣﺖ ﺗﺠﺎری ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺮﮐﺖ واﻗﻒ ﺑﻮده و ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺮﮐﺖ،
اﻗﺪاﻣﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪﺑﺮ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻠﮑﻪ اﻗﺪاﻣﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ،در ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد ﻣﺰﯾﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ
ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،ﺳﻮﻣﯿﻦ
ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ رواﺑﻂﻋﻤﻮﻣﯽﻫﺎی اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﻨﺎوری و ﻧﻮآوری )ﮔﺮافدی( ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع »ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن« اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ روﯾﺪاد ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺪﯾﺮان ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ،ﻓﻨﺎوری ،ارﺗﺒﺎﻃﯽ و اﺳﺘﺎرﺗﺎﭘﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف
اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد .ﮔﺮافدی روﯾﺪادی در ﺣﻮزه رواﺑﻂﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ دارد
ﮔﺮوﻫﯽ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻓﻌﺎﻻن اﯾﻦ ﺣﻮزه را ﮔﺮدﻫﻢ ﺟﻤﻊ آورد و زﻣﯿﻨﻪای را ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﭘﺎﯾﺪار
و ﻋﻤﯿﻖ ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ .ﻣﺪﯾﺮان رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮات و ﺑﺎﻧﮏ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و ﻓﻮﻻد
ﺧﻮزﺳﺘﺎن و ﭼﻨﺪ ﺗﻦ دﯾﮕﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪ ﻋﻀﻮ ﺣﺎﺿﺮ در اﯾﻦ روﯾﺪاد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.

»ﺳﻌﯿﺪ ﮐﺮﯾﻤﯽ« ،دﺑﯿﺮ روﯾﺪاد ﮔﺮاف دی ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ روﯾﺪاد ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺴﺐ داﻧﺶ و
راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﯾﻦ روﯾﺪاد
ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ» :در اﯾﻦ روﯾﺪاد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺣﻀﻮری و ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺪی ﻣﻮﻣﻦزاده ،ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ
ﻣﺪﯾﺮه ﻓﻮﻻد ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﻪ اﯾﺮاد ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺴﺆوﻻﻧﻪ
ﻣﯽﭘﺮدازد«.

ﮔﺮاف دی  ،روﯾﺪادی در ﺣﻮزه رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ دارد ﮔﺮوﻫﯽ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻓﻌﺎﻻن اﯾﻦ
ﺣﻮزه را ﮔﺮد ﻫﻢ ﺟﻤﻊ آورد و زﻣﯿﻨﻪای را ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﭘﺎﯾﺪار و ﻋﻤﯿﻖ ﻣﯿﺎن آنﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﺮﯾﻤﯽ در اﯾﻦ روﯾﺪاد ،ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ،در ﺑﺨﺶ ﮔﻔﺖوﮔﻮ،
ﻣﺤﺴﻦ ﮐﺮﯾﻤﯽ ،ﻣﺪﯾﺮ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و ﺳﻌﯿﺪ ﮐﺮﯾﻤﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﺑﯿﺮ روﯾﺪاد ﮔﺮافدی،
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺳﺘﻔﺎده از داﻧﺶ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺟﻬﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﭘﯿﺎم را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده و اﻫﺪاف آن را
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺗﻌﺎﻣﻞ اﺣﺼﺎ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .در ﭘﻨﻞ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ ،
ﺑﻬﺪاد ﻧﺎﻣﻮر ،ﻣﺪرس و ﻣﺸﺎور ارﺗﺒﺎﻃﺎت ،ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و ﺑﺮﻧﺪﺳﺎزی ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ،ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ آﭘﺎرات ﯾﺎ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﮔﺮاف دی ﺑﻪ آدرس  @graf_dayاﯾﻦ
روﯾﺪاد را دﻧﺒﺎل و در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮔﺰارش ﮐﺎﻣﻠﯽ از روﯾﺪاد دوم ﮔﺮاف دی را در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ از دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

