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ماموریت شرکت

بیانیه خط مشی اخالقی فرارنگ

در فرارنــگ فرایندهــا و دســتورالعملها بــه دور از هرگونــه تبعیــض ملیتــی ،جنســیتی ،طبقاتــی،
نــژادی ،مذهبــی ،ســنی ،معلولیــت ،عضویــت در هرگونــه اتحادیــه ،گرایشــات سیاســی تدویــن و
تهیــه گردیــده اســت.
تمامــی مدیــران ارشــد و مدیــران اجرایــی فرارنــگ آریــا در اجــرا و برقــراری ارتباطــات الزم
ایــن مجموعــه قوانیــن اخالقــی و اصــول تجــارت و خــط مشــی ســازمان متعهــد و پاســخگو
میباشــند.
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شــرکت فرارنــگ بــر آن اســت تــا از طریــق تولیــد محصوالت
چاپــی و بســتهبندی بــا کیفیــت عالــی و بــا قیمــت مناســب بــا
بهرهگیــری از تکنولــوژی نویــن و بهینــه کــردن فرایندهــای
تولیــدی بــا در نظــر گرفتــن موازیــن توســعه پایــدار بــه تامیــن
خواسـتهها و رضایــت مشــتریان و پرســنل خــود بپــردازد.

ارزشهای سازمانی
ما با یکدیگر با احترام رفتار میکنیم و همگان را به شفافیت و ارتباطات را ترغیب میکنیم.
مــا بایــد تمــام مقــررات قابــل اجــرا را رعایــت کنیــم ،ایــن نقطــه شــروع مســئولیت مــا بــه جامعــه
اســت .مــا نبایــد هیــچ نــوع فســاد یــا فعالیــت غیرقانونــی دیگــری را بپذیریــم .مــا تــاش میکنیم
بــا پرداخــت مالیــات ،ایجــاد شــغل و حفاظــت از محیــط زیســت ،بــرای کشــور و جامعـهای کــه در
آن حضــور داریــم ،ارزش ایجــاد کنیــم.
اگــر مــا بتوانیــم ایــن ارزشهــا را ایجــاد کنیــم ،متعاقبــا موفقیتهــای مالــی نیــز بــه دســت
خواهــد آمــد.
هــدف از ایــن آییننامــه ارائــه شــفافیت در مــورد چگونگــی تجــارت مــا در ســطح ایــران و جهــان
بــرای اطمینــان از حفــظ اعتبــار عالــی شــرکت و کارکنــان آن بهمنظــور پیشــبرد اســتراتژیهای
منطقــهای و بینالمللــی مــا میباشــد.

مــا بــه دنبــال ارائــه خدمــات و محصــوالت بــا بهتریــن کیفیــت و پاســخگویی بــه مشــتریان خــود
هســتیم .فرارنــگ بــه اصــل بهبــود مســتمر و یافتــن بهتریــن روشهــا جهــت رفــع هرگونــه عــدم
انطبــاق بــاور دارد.
مــا میدانیــم نــوآوری و انعطافپذیــری و پویایــی ایــن مجموعــه بــرای مشــتریان مــا ارزشــمند
میباشــد.
مــا تــاش میکنیــم تــا از موفقیــت مشــتریان خــود حمایــت کنیــم و بــا تامینکننــدگان و
شــرکای تجــاری بــا انصــاف و شــفافیت رفتــار کنیــم.
مــا تــاش میکنیــم در توســعه و رشــد کارکنــان ســرمایهگذاری کنیــم .ایجــاد یــک محیــط کار
امــن و راحــت ،حمایــت از ســامت کارمنــدان و خانوادههــای آنهــا از وظایــف ماســت.
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خالصهای از ارزشهای سازمانی:
•
•
•
•
•
•
•

صداقت و درستکاری
سرلوحه قراردادن کیفیت در کلیه امور
نظم و انضباط کاری
پاسخگوئی و مسئولیتپذیری و همکاری کارکنان به عنوان
عامل کلیدی موفقیت
پایبندی به تعهدات شرکت واصول اخالق حرفهای
محفـــوظ نگهداشـــتن اطالعـــات محرمانـــه فنـــی ،مالـــی و
اداری
به روز بودن اطالعات و آگاهی در حوزه کاری مربوطه

قوانین رفتاری ما
اخالق کسب و کار
انطباق با قوانین و مقررات
فرارنــگ و تمامــی افــراد مشــغول بــه فعالیــت در آن تحــت هــر
شــرایطی بــه قوانیــن ملــی ،کشــوری و بینالمللــی احتــرام گذاشــته
و خــود را پایبنــد بــه رعایــت تمامــی ضوابــط و مقــررات میداننــد.
تمامــی قوانیــن کاربــردی و مقــررات بهصــورت صریــح اجــرا
میشــوند و هیچگونــه اســتثنا و تفاوتــی در مــورد اجــرای قوانیــن
پذیرفتــه نخواهــد بــود.
عــاوه بــر اینهــا تمامــی پرســنل تحــت اســتخدام ایــن شــرکت
بــه قوانیــن و مقــررات داخلــی و کلیــه آییننامههــای انضباطــی
و دســتورالعملهای وضــع شــده توســط ایــن ســازمان پایبنــد
میباشــند.
از طرفــی مســئولیت مدیــران ارشــد فرارنــگ رعایــت انصــاف و
اجــرای کلیــه قوانیــن مربــوط بــه امــور شــغلی و رفاهــی پرســنل
میباشــد.
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کارمنـدان هرگـز نبایـد بهطـور مسـتقیم و غیـر مسـتقیم یـا از
طریـق واسـطهها ،مزایـای شـخصی یـا نامناسـب مالـی و یـا
مزایـای مالـی یـا غیرقانونی(هرگونـه رشـوه) را بهمنظور بدسـت
آوردن یـا حفـظ شـغل یـا مزیـت دیگـر از شـخص ثالـث ،اعم از
دولتـی یـا خصوصـی ،پیشـنهاد دهنـد یـا قبـول کننـد.
همچنیــن آنهــا نبایــد در ازای هرگونــه ترغیــب از ســوی
شــخص ثالــث ،چنیــن مزیتــی را بپذیرنــد .عــاوه بــر ایــن،
کارکنــان بایــد از هرگونــه فعالیــت یــا رفتــاری کــه میتوانــد
باعــث ظهــور یــا ظــن چنیــن رفتارهایــی یــا تــاش بــرای
انجــام آن شــود ،خــودداری کننــد.
هرگونــه پرداخــت بهصــورت نقــدی بــه مقامــات دولتــی،
اشــخاص خصوصــی ،سیاســتمداران ،احــزاب سیاســی یــا
مشــاوران آنهــا بــرای دســتیابی بــه منافــع خــاص هرگــز
قابــل قبــول نمیباشــد .بــا ایــن حــال بســیاری دیگــر از انــواع
پاداشهــای غیــر نقــدی نیــز وجــود دارد کــه میتوانــد رشــوه
تلقــی شــود و از ایــن مــوارد اکیــدا جلوگیــری میشــود کــه
شــامل مــواردی ماننــد مــوارد زیــر میشــود :کوپــن ،بلیــط،
حــق اقامــت ،ســرگرمی ،هرگونــه محصــوالت یــا خدمــات.
کارمنـــدان بایـــد بداننـــد کـــه ارائـــه یـــا دادن مزایـــای

مــا قوانیــن و مقــررات مختلفــی را رعایــت میکنیــم و همــه
بایــد در درک و پیــروی از آن دقــت زیــادی داشــته باشــیم.
عــاوه بــر ایــن ،مــا بایــد در تمــام کارهایــی کــه انجــام
میدهیــم ،از اصــول اساســی انصــاف پیــروی کنیــم،
منصفانــه رفتــار کــردن نســبت بــه یکدیگــر ،شــرکای
تجــاری ،همســایگان ،رقبــا و نســبت بــه کل جامعــه.

رشوه و فساد

نامناسب(رشـــوه) بهمنظـــور تأثیـــر در تصمیـــم گیرنـــده ،حتـــی
اگ ــر او ی ــک مق ــام دولت ــی نباش ــد ،ممک ــن اس ــت ن ــه تنه ــا
تحریمه ــای انضباط ــی را در پ ــی داش ــته باش ــد بلک ــه منج ــر
ب ــه اتهام ــات کیف ــری نی ــز بش ــود .مزای ــای نامناس ــب ممک ــن
اســـت شـــامل هـــر چیـــزی بـــرای دریافتکننـــده باشـــد ،از
جمل ــه قرارداده ــای اس ــتخدامی ی ــا مش ــاوره ب ــرای ذینفع ــان
مرتبـــط.

رعایت اصول قانونی و رفتار منصفانه
مــا همچنیــن متقابــا انتظــار رفتــار منصفانــه و رفتــار
اخالقــی از ســوی شــرکای تجــاری خــود داریــم.
پرســنل فرارنــگ در صــورت مشــاهده هرگونــه ســوء
رفتــار یــا بــد رفتــاری بــا آنهــا یــا دیگــری موظــف
بــه گــزارش بــه مافــوق خــود بــوده و در صــورت عــدم
مشــاهده ترتیــب اثــر میبایســت بــه مدیــران ارشــد
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کارمنــدان فرارنــگ همچنیــن بایــد از تامینکننــدگان یــا ســایر
احــزاب کــه بــه دنبــال مزیــت ناعادالنــه از طریــق ابزارهــای
فاســد هســتند ،برحــذر باشــند .کارمنــدان هرگــز نمیتواننــد
از طــرف شــرکای تجــاری فرارنــگ ،بــرای خــود یــا اعضــای
خانــواده درخواســت پــول نقــد یــا مزایــای ارزشــمند درخواســت
یــا قبــول کننــد.
کارمنــدان بایــد بداننــد کــه قوانیــن انتخاباتــی در بســیاری از
حوزههــای قضایــی عمومــ ًا مشــارکت سیاســی شــرکتها را
بــه احــزاب یــا نامزدهــای سیاســی ممنــوع میکنــد .فرارنــگ
سیاســتی را اتخــاذ کــرده اســت کــه چنیــن کمکهایــی را
انجــام ندهــد .هرگونــه مشــارکت و هرگونــه انحــراف از ایــن
سیاســت بایــد توســط مدیرعامــل و رئیــس هیئــت مدیــره
میبایســتی بررســی شــود.
در صــورت مســجل شــدن پیشــنهاد یــا اعطــای هرگونــه
رشــوه یــا پیشــنهادات خــارج از عــرف از ســوی پیمانــکاران،
تامینکننــدگان یــا مشــتریان بــه هــر یــک از پرســنل ،فرارنــگ
آریــا در آن خصــوص برخــورد قاطــع خواهــد داشــت کــه منجــر
بــه قطــع همــکاری و در شــرایط خــاص بــه پیگیــری قانونــی
نیــز خواهــد انجامیــد.

مجموعــه از طریــق حضــوری ،تلفنــی ،ایمیــل ،پیــام
کوتــاه و نهایتــا در صــورت راحــت نبــودن گــزارش
موضــوع بهصــورت مســتقیم ،میتواننــد از طریــق
ایمیــل ناشــناس یــا صنــدوق انتقــادات و پیشــنهادات
کــه بهطــور منظــم بررســی میگــردد ،شــکایت و یــا
مشــاهدات خــود را اعــام نماینــد.

پیشنهاد هدایا
کارمندان با دریافت هدایا تحت تأثیر قرار نخواهند گرفت و همچنین سعی
میکنند با ارائه هدیه ،بهطور نادرست بر دیگران تأثیر نگذارند .کارمندان فقط
میتوانند وعدههای معقول و هدایای سمبولیک قابل قبول و منطقی را تحت
شرایط خاص ارائه دهند و یا قبول کنند ،اگر چنین رفتاری بتواند احساس تأثیر
نادرست در روابط تجاری مربوطه را ایجاد کند ،آنها نباید هدایا وعدهها و
سرگرمی را بپذیرند یا پیشنهاد دهند.
هیچ کارمندی نباید هدیه شخص ثالثی را که شامل هر یک از موارد زیر باشد
را ارائه دهد یا دریافت کند:
پول ،وام ،تسهیالت بازپرداخت و هرگونه مزایای مالی مشابه

تضاد منافع
تضـــاد منافـــع زمانـــی اتفـــاق میافتـــد کـــه منافـــع شـــخصی
ی ــک کارمن ــد ی ــا مناف ــع ش ــخص ثال ــث ب ــا مناف ــع فرارن ــگ
در تض ــاد باش ــد.
ب ــه عن ــوان مث ــال ،کارمن ــدی ک ــه ب ــا ی ــک ش ــرکت متعل ــق
بـــه یکـــی از بســـتگان مذاکـــره یـــا قبـــول ســـفارش کنـــد،
در شـــرایط منافـــع تضـــاد قـــرار خواهـــد گرفـــت .کارمنـــدان
فرارنـــگ بایـــد تمـــام تـــاش خـــود را بـــرای جلوگیـــری از
ایـــن شـــرایط انجـــام دهنـــد.
بــا ایــن حــال ،اگــر یــک وضعیــت احتمالــی تضــاد منافــع ایجــاد
شــود ،کارمنــد بایــد وضعیــت را بهصــورت کتبــی بــه سرپرســت
یــا مدیــر مســتقیم خــود یــا واحــد منابــع انســانی گــزارش دهــد
تــا مدیــر وضعیــت را بــه شــکلی منصفانــه و شــفاف حــل
کنــد .ســپس مدیــر متعهــد میباشــد کــه از منافــع فرارنــگ و
تمامیــت كاركنــان بــه خوبــی محافظــت کنــد.
همچنیـــن مدیـــر موظـــف میباشـــد تضـــاد بالقـــوه را بـــه

واحـــد منابـــع انســـانی جهـــت اطمینـــان از کنتـــرل ایـــن
وضعیـــت در طوالنـــی مـــدت اعـــام نمایـــد.

گزارش دهی مالی ،غیر مالی و حسابرسی

شــرکت فرارنــگ موظــف اســت مطابــق اصــول و قوانیــن
حســابداری پذیرفتــه شــده ،صورتهــای مالــی صحیــح و کامــل
را ارائــه دهــد .ایــن بیانیههــا و اظهــارات بایــد دقیق ـ ًا وضعیــت
اقتصــادی مالــی ایــن شــرکت را منعکــس کننــد.
کارکنـــان فرارنـــگ کـــه در ایجـــاد و محافظـــت از ســـوابق
مالـــی و غیـــر مالـــی و در ســـاماندهی ،حســـابداری و تهیـــه
گ ــزارش مال ــی فعالی ــت دارن ــد ،وظیف ــه دارن ــد ت ــا از صح ــت
و صح ــت دادهه ــا و گ ــزارشه ــا در ط ــول فرآین ــد اطمین ــان
حاصـــل کننـــد.
مدی ــران ارش ــد بای ــد اطمین ــان حاص ــل كنن ــد ك ــه كاركن ــان
ذیصـــاح درگیـــر انجـــام امـــور حســـابداری و گزارشـــگری
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هســتند ،امــا آنهــا نبایــد از اختیــارات خــود بــرای تأثیرگــذاری
بـــر نتایـــج حســـابداری اســـتفاده كننـــد.
مـــا انـــواع مختلفـــی از ســـوابق ،مالـــی و غیـــر مالـــی را بـــه
دو ص ــورت الکترونیک ــی و کاغ ــذی ایج ــاد میکنی ــم .س ــوابق
ش ــامل س ــوابق حس ــابداری ،قرارداده ــا ،پیش ــنهادهای دریافت ــی
مناقصـــه ،گزارشـــات ادواری و بســـیاری از مقولههـــای دیگـــر
اس ــت .کارمن ــدان بای ــد مراق ــب باش ــند ت ــا از صح ــت س ــوابق
ب ــه واس ــطه مس ــئولیت خ ــود اطمین ــان حاص ــل کنن ــد.
حسابرســـان مســـتقل گزارشهـــای مالـــی را بررســـی و
سیســـتمهای حســـابداری را ممیـــزی و حسابرســـی کـــرده
و رویههـــا و روشهـــای کنترلـــی مـــورد اســـتفاده در تهیـــه
آنهـــا را بررســـی میکننـــد .کار آنهـــا بـــه مـــا در شناســـایی
و تصحی ــح خطاه ــا و اطمین ــان از صح ــت کل ــی گزارش ــگری
مال ــی کم ــک میکن ــد .کلی ــه کارمن ــدان و مدی ــران بای ــد ب ــا
حسابرســـان صادقانـــه همـــکاری کننـــد.

رفتار شخصی ،قانون کار و حقوق بشر
مسئولیت کلیه کارمندان

مــا بــه عنــوان کارمنــدان فرارنــگ بایــد آییننامــه رفتــاری را
بپذیریــم و از آن پیــروی کنیــم .کلیــه کارمنــدان ،صــرف نظــر از
ماهیــت کار خــود یــا محلــی کــه کار در آن انجــام میشــود،
بایــد از محتــوای آییننامــه رفتــار و آییننامــه قانونــی کــه بــر
کار آنهــا تأثیــر گــذارد میباشــد آگاه باشــند.
مدیــران بایــد اطمینــان حاصــل کننــد کــه کلیــه کارمنــدان
در حــوزه مســئولیت خــود دســتورالعملهای الزم را دریافــت
میکننــد و بایــد راهنماییهــای الزم را بــرای کارمنــدان در
اســتفاده از ایــن آییننامــه در موقعیتهــای خــاص ارائــه دهنــد.
هــر کارمنــد بایــد تــاش کنــد تــا اطمینــان حاصــل کنــد کــه
اقدامــات وی بــه عنــوان یــک مثــال مثبــت و انگیــزه بــرای
ســایر کارمنــدان دنبــال میشــود.

احترام به
حقوق و عزت فرد
در حالــی کــه در محــل کار هســتیم بایــد بهصــورت حرفـهای
و بــا احتــرام بــا همــه افــراد رفتــار کنیم.
از قدیمیتریــن مدیــر تــا جدیدتریــن کارمنــد اســتخدام
شــده ،همگــی از طریــق مــوارد زیــر در موفقیــت فرارنــگ
ســهیم میباشــند:
احترام به حقوق ،عزت و فردیت تک تک اشخاص
صحبت مودبانه و با احترام به دیگران
اجتناب از هرگونه تهدید و آزار و اذیت
پاسخگو بودن در قبال تمامی اعمال خود
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مــا بــه عنــوان یــک کارفرمــا بایــد اطمینــان حاصــل کنیــم
کــه فعالیتهــای مــا حقــوق و نیازهــای کارمندانمــان را
بــرآورده میکنــد و مطابــق بــا قوانیــن حاکــم بــر روابــط کار،
ســاعات کار ،شــرایط کار و پــاداش اســت .مــا موظــف بــه
اعطــای حقــوق متناســب بــا قوانیــن کار کشــوری و پرداخــت
بــه موقــع بــه پرســنل میباشــیم.
مــا بــه عنــوان کارمنــدان فرارنــگ ،بایــد اطمینــان حاصــل
کنیــم کــه اقدامــات مــا بــا ارزشهــای فرارنــگ ســازگار
اســت.

تبعیض

مــا بایــد از هرگونــه تبعیــض در منابــع انســانی یــا
کارهــای روزمــره بــر اســاس نــژاد ،ملیــت ،رنــگ
پوســت ،جنســیت ،مذهــب ،گرایــش جنســی،
اعتقــادات سیاســی ،ســن ،وضعیــت مــادی،
وضعیــت بــارداری ،ســامتی یــا ناتوانــی خــودداری
کنیــم .مــا بــه تنــوع فرهنگــی و انــواع آداب و
رســوم ناشــی از آن احتــرام میگذاریــم.
تصمیمــات مربــوط بــه اســتخدام بایــد براســاس
الزامــات تجــاری و صالحیتهــای فــردی متقاضیــان
باشــد .تصمیمــات اســتخدامی بایــد بــه اصــل
فرصــت برابــر کســانی کــه متقاضــی کار هســتند،
احتــرام بگــذارد .بــا ایــن حــال مدیــران و عملکــرد
واحــد منابــع انســانی فرارنــگ بایــد در راســتای تامین
نیازهــای اســتخدامی از نیروهــای داخــل مجموعــه
و بــر اســاس ایجــاد فرصــت رشــد و پیشــرفت آنهــا
باشــد تــا اســتخدام نیــروی بــرون ســازمانی.

کار اجباری /حداقل سن برای
اشتغال

مــا نبایــد در هیــچ نقطــهای از زنجیــره تأمیــن،
اســتفاده از نیــروی کار اجبــاری ،کار بــرده داری،
کار بــدون کارمــزد یــا قاچــاق انســان را اســتفاده و
قبــول کنیــم .فرارنــگ از کار بــا تأمیــن کنندگانــی
کــه از نیــروی کار اجبــاری در عملیــات خــود
اســتفاده میکننــد خــودداری خواهــد کــرد.
مــا بــا تمــام شــکلهــا و شــیوههای بهــره کشــی
از کــودکان مخالــف هســتیم و از بکارگیــری افــراد
زیــر  18ســال خــودداری مینماییــم.

ایمنی و سالمت شغلی

قوانیــن ســختگیرانه و بازرســیهــا و ممیزیهــای خارجــی
بــرای فرارنــگ مانــع نیســت ،بلکــه فرصتــی اســت بــرای
مــا جهــت شناســایی خطــرات و بهبــود شــرایط ایمنــی .
بنابرایــن ،مــا تــاش خواهیــم کــرد تــا باالتریــن
اســتانداردهای ایمنــی و بهداشــت شــرکت را بــه
دســت آوریــم ،حتــی اگــر ایــن اقدامــات شــامل
الزامــات قانونــی نباشــند.
مدیریــت ،بــا پشــتیبانی پرســنل بهداشــت و ایمنــی،
وظیفــه دارنــد اطمینــان حاصــل نماینــد کــه کلیــه
کارمنــدان و بازدیــد کننــدگان فرارنــگ بــه انــدازه
کافــی آمــوزش ایمنــی ببیننــد .کلیــه کارمنــدان
موظــف هســتند روشهــای ایمنــی و بهداشــتی را
کــه بــرای محافظــت از آنهــا و اطرافیــان طراحــی
شــده انــد ،بیاموزنــد و بــکار گیرنــد.
بــه عنــوان کارمنــدان ،مــا مســئول ایــن مــوارد
هســتیم:
• درک خطرات و ریسکهای مرتبط با کار ما
• درک روشهــا و دســتورالعملهای ایمنــی و
بهداشــتی در جایــی کــه کار میکنیــم
• اعمــال اقدامــات ایمنــی گروهــی و فــردی الزم در
محیــط کار
• شــرکت در جلســات آموزشــی بهطــور منظــم
جهــت آگاهــی از خطــرات و اقدامــات و واکنشهــای
مناســب حیــن خطــر
• جلوگیری از تصادفات و شبه حوادث حین کار
• گــزارش کلیــه شــرایط ناامــن بالقــوه مشــاهده شــده
بــه مدیریــت یــا پرســنل ایمنــی و بهداشــت
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حوادث ،تهدیدات و ایمنی و بهداشت شغلی
مدیریــت بــا پشــتیبانی مســئولین ایمنــی و بهداشــت ،مســئول کســب اطمینــان از کارایــی و
اثربخشــی سیســتم جهــت گزارشدهــی و قابلیــت بررســی کلیــه حــوادث ،جراحــات و تصادفــات
احتمالــی در محــل کار و رســیدگی بــه دالیــل ســوانح بــرای جلوگیــری از بــروز مجــدد آنهــا
میباشــد.
مدیریــت وظیفــه دارد اطمینــان حاصــل کنــد کــه روشهــا در صــورت لــزوم حفــظ شــده و بهبــود مییابنــد
و کارکنــان از کاربــرد ایــن رویههــا و دســتورالعملها آگاه بــوده و آمــوزش مییابنــد.

هــدف مــا پیشــگیری از بــروز هرگونــه حادثــه اســت .امــا اگــر یــک حادثــه جــدی یــا شــبه حادثــه
اتفــاق بیفتــد ،اولویتهــای اصلــی محافظــت از افــراد و خنثــی کــردن هرگونــه خطــر اســت.
پــس از دســتیابی بــه ایــن اولویتهــا ،از دادههــای مربــوط بــه حادثــه بــرای تجزیــه و تحلیــل
محافظــت میشــود تــا دالیــل اصلــی آن مشــکل شناســایی و پرداختــه شــود.
در تحقیقــات در مــورد حــوادث هــدف شناســایی فــرد مقصــر نیســت بلکــه هــدف شناســایی
چرایــی اتفــاق و ریشــهی آن اســت.

محیط زیست ،طبیعت و مسئولیتپذیری اجتماعی

ارتقاع سطح کیفی چاپ و بستهبندی در راستای بهبود سطح سالمت جامعه

فرهنگســـازی دربـــاره لـــزوم اســـتفاده از مقواهـــای غیـــر بازیافتـــی جهـــت تولیـــد
بســـتهبندی مـــواد غذایـــی و دارویـــی
ترویـــج اســـتفاده از مـــواد مصرفـــی مخصـــوص بســـتهبندی مـــواد غذایـــی Food
 Gradeدارای تاییدیـــه از موسســـههای اروپایـــی ماننـــد ISEGA
صدور گواهی تصدیق جهت محصوالت پایه غذایی
اســـتفاده از مرکبهـــا و وارنیشهـــای بـــا نفوذپذیـــری پاییـــن و بـــدون بـــو
مخصـــوص مـــواد غذایـــی
ایجـــاد محیـــط بهداشـــتی و کنتـــرل فراینـــد ویـــژه تولیـــد محصـــوالت غذایـــی و
بهداشـــتی
استفاده از مواد اولیه پایه غذایی در محصوالت دارویی و غذایی و بهداشتی

مــا بــه تعهــدات خــود در نحــوه انجــام کســب و کار و الــزام رعایــت باالتریــن
اســتانداردهای اخالقــی اعتقــاد داریــم.
در فرارنـــگ بـــا آمـــوزش مســـتمر پرســـنل در جهـــت درک بهتـــر الزامـــات کیفـــی،
بهداش ــتی ،زیس ــت محیط ــی و ایمن ــی ط ــی فراین ــد تولی ــد و همچنی ــن استانداردس ــازی
فرایندهـــا ،در راســـتای ارتقـــاع فرهنـــگ ســـازمانی کـــه همگـــی منجـــر بـــه افزایـــش
ســـطح بهداشـــت و کیفیـــت بســـتهبندیهای تولیـــدی میگـــردد ،تالشهـــای
قابـــل توجهـــی صـــورت گرفتـــه اســـت.

برخی از اقدامات موثر فرارنگ در راستای مسئولیت اجتامعی:

اســتفاده از ابزارهــای طراحــی و تولیــدی در راســتای ترویــج 'خــط بریــل' بــر روی
بســتهبندیهــا جهــت رفــاه حــال نابینایــان
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محیط زیست ،طبیعت و
مسئولیتپذیری اجتماعی
مدیریت محیط زیستی

فرارنــگ تابــع قوانیــن و مقــررات زیســت محیطــی اســت.
هرچنــد کــه اجــرای قوانیــن زیســت محیطــی بهطــور شایســته
اجــرا نمیشــوند یــا معمــوال نادیــده گرفتــه میشــوند ،مــا بایــد
مســئولیت خــود را در جهــت حفــظ ســامت انســان ،محیــط
زیســت و منابــع طبیعــی بشناســیم و شــرکای تجــاری خــود را
نیــز ترغیــب کنیــم تــا بــر همیــن امــر نظــارت کننــد.
عملیــات تولیــد بهطــور بالقــوه میتوانــد محیــط زیســت را از
بســیاری جهــات ،از جملــه انتشــار صــدا و آلودگــی هــوا ،خــاک
و آب ،تحــت تأثیــر قــرار دهــد .ایــن اســتراتژی فرارنــگ اســت
کــه فعالیتهــای تجــاری خــود را بــا اســتفاده از فناوریهــای
نویــن انجــام دهیــد تــا تأثیــر فعالیتهــای مــا در محیــط
طبیعــی بــه حداقــل برســد.
مــا بایــد بــه جســتجوی راه حلهــای نوآورانــه بپردازیــم تــا
بتوانیــم اســتفاده خــود را از منابــع طبیعــی بــه حداقــل برســانیم و
ضایعــات تولیــد شــده از فعالیتهــای خــود را محــدود و بازیابــی
کنیــم.

همچنین کلیه کارمندان باید اطمینان حاصل کنند که سیستمها و
روشهای کنترلی در حال اجرا بوده و رویهها و دستورالعملهای
مصوب را دنبال کنند و هرگونه مشکالت احتمالی را سریع ًا گزارش
دهند.
با سیاست گذاری و اجرای تمامی فرایندها با در نظر گرفتن
جنبههای زیست محیطی به عنوان بخشی از سیستم مدیریت
محیط زیست و ایمنی و بهداشت محیط از اصول زیر پیروی
میکنیم:
مدیریت ضایعات و پساب های صنعتی
مدیریت انرژی ،استفاده از تجهیزات با مصرف پایین
شناســـائی و ارزیابـــی جنبههـــای زیســـت محیطـــی و
خطـــرات احتمالـــی
مدیریت ریسک داخل و خارج سازمان جهت به حداقل رساندن آنها
استفاده از لیفتراک و تجهیزات برقی و فاقد آالینده
توجه به پایداری در فرایند تولید محصوالت
تولید کلیه محصوالت از مواد بازیافت پذیر
استفاده از تکنولوژیهای به روز و سازگار با محیط زیست،
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منطبق با استانداردهای محیط زیستی اروپا جهت کاهش
آلودگی و گرما در تولید محصوالت
بازگرداندن به چرخه بازیافت درصد عمده اقالم مصرفی داخل
کارخانه

استفاده از انرژی و منابع

فعالیتهای فرارنگ نیاز به انرژی و منابع تامین شده از محیط
زیست دارد .بخشی از استراتژی فرارنگ شامل اجرای برنامههایی
با هدف کاهش مصرف انرژی و منابع ،هم درجهت کاهش
هزینهها و هم برای حفاظت از محیط زیست است.
نمونهای از این برنامه استفاده از منابع نوری  SMDو سنسورهای
حرکتی جهت کاهش مصرف برق و متعاقبا کاهش مصرف
سوختهای فسیلی میباشد.
کلیه کارمندان جهت ارائه پیشنهادات خود برای یافتن راهکارهای
کاهش مصرف انرژی تشویق میشوند .هر مشارکتی از جمله
روشهای افزایش راندمان کارخانه ،اطمینان از خاموش بودن
چراغها در مواقع غیر ضروری یا جلوگیری از سفرهای غیر
ضروری شامل نقش پرسنل در این راستا میباشد.

استفاده از مواد شیمیایی

مـواد شـیمیایی مـورد اسـتفاده در تولیـد ریسـکهای بسـیاری بـرای بهداشـت و ایمنـی پرسـنل و
دیگـران در بـر دارد.
وظیفـه مدیریـت کارخانـه طراحـی و پیاده سـازی روشـهایی بـرای رفع ایـن خطرات حیـن خرید،
انبـارش ،انتقـال و اسـتفاده از ایـن مـواد میباشـد .ایـن رویههـا شـامل اطمینـان از دریافـت
آموزشهـای الزم جهـت کارمنـدان موثـر در چرخـه خرید ،انبـارش ،انتقـال و اسـتفاده از این مواد
میباشـد.
مدیریـت کارخانـه همچنیـن بایـد اطمینان حاصـل كند كه تأمین كننـدگان ،حمل و نقـل کنندگان،
بازیافـت كنندههـا و سـایر شـرکای تجـاری دیگـری که بـا این مـواد سـروکار دارند ،اصـول ایمنی
را رعایـت میکنند.
کلیـه کارمنـدان فرارنـگ موظف به پیـروی از آییننامههـا و روش اجراییهـای مرتبط در این زمینه
بوده و نسـبت به تشـخیص و گزارش مشکالت احتمالی هوشیار میباشند.

مدیریت پسماند

فرارنــگ تابــع قوانیــن برچســب گــذاری ،نظــارت ،تصفیــه و دفــع پســماندهای
خطرنــاک و ســایر مــواد زایــد میباشــد.
مدیریــت فرارنــگ مســئولیت اصلــی در ســازماندهی و نظــارت بــر رویههــای دفــع
ضایعــات و گســترش آگاهــی جهــت کلیــه کارمنــدان و شــرکای تجــاری از مشــکالت
و راه حلهــای احتمالــی در ایــن حــوزه را داراســت.
کلیــه کارمنــدان فرارنــگ بایــد بــا یادگیــری و پیــروی از رویههــای مدیریــت پســماند
و پایــش مشــکالت و گــزارش مشــکالت احتمالــی در تــاش بــرای مدیریــت پســماند
در کار روزانــه خــود ســهیم باشــند.
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محرمانگی و حفاظت از اطالعات

تجهیزات و سیستمها

فرارنــگ طبــق قانــون و بــه موجــب قــرارداد الزم اســت تــا محرمانــه بــودن اطالعاتــی را كــه
توســط كارمنــدان ،مشــتریان ،تأمیــن كننــدگان و ســایر شــرکای تجــاری بــه مــا ســپرده شــده
اســت را حفــظ کنــد .فرارنــگ همچنیــن در انجــام امــور تجــاری بایــد از اطالعــات محرمانــه
خــود در مقابــل طرفیــن غیرمجــاز محافظــت کنــد.
اطالعــات محرمانــه میتوانــد شــامل قیمتهــا ،حجــم فــروش ،تخفیــف ،تاریــخ پرداخــت،
برنامههــای تجــاری ،قیمــت تأمیــن کننــدگان ،برنامههــا و اهــداف بازاریابــی ،لیســت
مشــتریان ،لیســت تأمیــن کننــدگان ،تغییــرات در مدیریــت ،کلمههــای عبــور بــرای ورود
بــه سیســتمهای  ،ITدادههــای فــن آوری شــامل ،دانــش فنــی ،دادههــای  ،ITپیکربنــدی و
آدرس دهــی شــبکهها و ســرورها ،روشهــای امنیتــی و مجوزهــای اســتفاده شــده ،اطالعــات
مربــوط بــه اختالفــات در حــال انجــام از جملــه دادرس ـیها ،پروندههــای دادگاه و حکمهــای
اداری ،تصمیمــات قانونــی و دادههــای مربــوط بــه همــکاران از جملــه اطالعــات شــخصی
باشــد.
از طریــق توافــق نامــه قــراردادی ،فرارنــگ از شــرکای تجــاری میخواهــد کــه تمــام اطالعــات
محرمانــهای را کــه توســط فرارنــگ بــه آنهــا منتقــل شــده اســت را مخفــی نگــه دارنــد،
درســت همانطــور کــه مــا از اطالعــات آنهــا محافظــت میکنیــم .بــه همیــن ترتیــب ،افــراد
اســتخدام شــده در فرارنــگ موظفنــد تــا محرمانــه بــودن اطالعــات داخلــی شــرکت را کــه در
طــول کار خــود بــه آنهــا دسترســی دارنــد ،حفــظ کننــد.
در صــورت تــرک کار هریــک از کارمنــدان فرارنــگ ،افــراد بایــد مــدارک یــا پروندههــای
فرارنــگ ،از جملــه اســناد الکترونیکــی ،کــه ممکــن اســت در اختیــار آنهــا باشــد را برگرداننــد.
پــس از بازگشــت همــه اســناد و مــدارک ،کارمنــد مرخــص شــده پــس از آن بایــد نســخههای
الکترونیکــی اســناد فرارنــگ را کــه در اختیــار داشــته باشــد بــرای همیشــه حــذف کنــد.

شــرکت فرارنــگ؛ کامپیوتــر ،چاپگــر ،تلفــن ،تلفــن همــراه ،ابــزار و ســایر تجهیــزات
مــورد نیــاز بــرای انجــام وظایــف مربوطــه را در اختیــار کارمنــدان خــود قــرار میدهــد.
ایــن تجهیــزات بهمنظــور اهــداف کاری و بــراورده ســاختن تعهــدات شــغلی تهیــه شــده
انــد لــذا هرگونــه اطالعاتــی کــه توســط کارمنــدان در سیســتمهای فرارنــگ ذخیــره
میشــود ،متعلــق بــه فرارنــگ بــوده و ممکــن اســت توســط پرســنل مجــاز فرارنــگ
بررســی شــوند.

ارتباطات برون سازمانی

یکــی از بــا ارزشتریــن داراییهــای فرارنــگ شــهرت و اعتبــار آن اســت .هنگامــی کــه مــا
کارکنــان بــا هــم تــاش میکنیــم بــه اهــداف شــرکت خــود برســیم و ارزشهــای خــود را
تحقــق بخشــیم در عیــن حــال شــهرت شــرکت را نیــز تقویــت میکنیــم.
مــا بایــد اطمینــان حاصــل کنیــم کــه ارتباطــات عمومــی در مــورد فرارنــگ بهطــور موثــر
و دقیــق برقــرار میشــود ،بــه گون ـهای کــه مشــتریان ،تأمیــن کننــدگان ،کارمنــدان ،عمــوم
مــردم و ســایر افــرادی کــه بطــور بالقــوه امــکان ایجــاد ارتبــاط بــا فرارنــگ را داشــته باشــند
بــا آگاهــی بــه شــفافیت و پاســخگویی ایــن مجموعــه دیــدگاه مثبتــی در ذهــن خــود داشــته
باشــند .کارمندانــی کــه بهطــور خــاص از طــرف مدیریــت مجــاز بــه صحبــت یــا انتشــار
اطالعــات از طــرف شــرکت میباشــند ،بایــد ایــن مســئولیت را بــا صداقــت و درســتی انجــام
دهنــد.
ســایر کارمنــدان کــه مجــاز بــه صحبــت یــا انتشــار اطالعــات از طــرف فرارنــگ نیســتند،
بایــد هرگونــه درخواســت اطالعــات را بــه مدیریــت ارجــاع دهنــد.
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