
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           

 

SME360X 

SMALL & MEDIUM ENTERPRISES THREE SIXTY 

 

 شدنتر یسبزتر و رقابت برایشما  ابزار



 شدن تریسبزتر و رقابت برایشما  ابزار

 یاهدر تالشند. شرکت متحد سازمان ملل یداربه اهداف توسعه پا یدنرس یو شرکتها در سراسر جهان برا کشورها

ارتباط  یجادا یبرا یادیاما تالش ز دهند،یم یلجهان را تشک یاقتصاد یدرصد بنگاهها 90از  یشکوچک و متوسط ب

 اقتصاد سبز انجام نشده است. یانآنها با جر

خرد، کوچک و  یبنگاهها یبرا یجیتالیدارند پلتفرم د یمتصم GIST( و شرکت ICC) المللیینب یبازرگان اتاق

است.  یستزیطکسب و کارها بر مح یو سنجش اثرگذار یابیارز یبرا ابزارهایی یسامانه دارا ین. ایندنما یجادمتوسط ا

 کندیکوچک کمک م یبه کسب و کارها SME360X. استساده  یارو کار با آن بسموثر  ،انپلتفرم ارز یناستفاده از ا

صاد از اقت یخود را بهبود بخشند و به بخش محیطییستز هاییتفعال یند،خود را بهتر و موثرتر اداره نما یاتتا عمل

 گردند. یلتبد یدارپا یننو

SME360X یست؟چ 

و   انیزم توانندیآن م یقخرد، کوچک و متوسط است که از طر یاقتصاد یهابنگاه یبرا یابزار یجیتال،سامانه د این

 :گیردیصورت م یرز یاساس یهابراساس شاخص یابیارز ین. ایندنما یریگرا اندازه یستزیطبر مح یرشانتاث ینههز

 

   
   

 تولید پسماند
از  استفاده

 ینزم

آب و  آلودگی

 خاک
 هوا آلودگی

مصرف  میزان

 آب
 یاگلخانه یگازها انتشار

 

 سهیو فعاالن حوزه عملکرد خود مقا یمل ی،امنطقه یخودشان را با رقبا سازد،یرا قادر م یاقتصاد یسامانه بنگاهها ینا

داشته  یشتریب یو سودده یرندبگ یموثرتر یماتکه تصم کندیکوچک کمک م یه به کسب و کارهاسامان ینکنند. ا

 طیدر قبال حفظ مح یترو کارها بتوانند عملکرد مسئوالنه کسبآن،  یقکه از طر کندیم یجادا یباشند و ابزار موثر

 داشته باشند. یستز

 



  استفاده کنند؟ SMEX360های تامین )کاال و خدمات( باید از چرا کسب و کارها و صاحبان زنجیره

  اقتصاد  یهاسامانه به صورت خودکار و بر اساس شاخص ینکسب و کار، ا یکبه محض ورود اطالعات

 .نمایدیم یینسازمان را تع یداریپا یازامت ی،جهان یدارپا

 مانساز یارزش اقتصاد» گردد،یسامانه ارائه م ینکه توسط ا یستز یطبر مح یاتعمل یرتاث یازامت» 

 .نمایدیارائه م ESG یرا بر اساس متدولوژ

 

 SMEX360 کوچک و متوسط  یاقتصاد یکه بر اساس آن بنگاهها نمایدیارائه م یاآمار ساالنه

تفرم )به پل ینبا استفاده از ا توانندیم یمال یهاکنند. نهاد یدادست پ یمال ینبه منابع تام توانندیم

 یهه سرماب یشترب یبهتر و امکان دسترس اییمه( نرخ بهره کمتر، خدمات بیدهبرگز یاقتصاد یبنگاهها

 را ارئه دهند.

 شوندیمحافظت م ین،بالکچ یستمس یقپلتفرم از طر ینوارد شده توسط کسب و کارها در ا اطالعات 

 کامل هستند. یتامن یو دارا

 یداریپا یجهان یگواه

یطعملکرد بر مح یرتاث یزان)م PIE یازبندیامت یستمبراساس س GISTو   (ICCالمللی )اتاق بازرگانی بین

 یناناطم یقطر ینتا از ا دهندیارائه م یداریپا یجهان یکوچک و متوسط، گواه ی( به کسب و کارهایستز

 بر یهک. با ترسدیهمگان م یبه آگاه یدتول یرهبنگاهها در طول زنج ینا یو اثرگذار یفیتکه ک یندحاصل نما

بخشند و به  یترسم خود کسب و کار یستیزیطبه عملکرد مح توانندیم یدتول یرهرهبران زنج PIEشاخص 

 .   یابنددست  خود یتجار یتفعال ینهدر زم یرقابت یایمزا

 


