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ــیتی،  ــی، جنس ــض ملیت ــه تبعی ــه دور از هرگون ــتورالعمل  ها ب ــا و دس ــگ فرایند ه در فرارن
ــات  ــه، گرایش ــه اتحادی ــت در هرگون ــت، عضوی ــنی، معلولی ــی، س ــژادی، مذهب ــی، ن طبقات

ــده اســت.  ــه گردی ــن و تهی سیاســی تدوی

ــات  ــراری ارتباط ــرا و برق ــا در اج ــگ آری ــی فرارن ــران اجرای ــد و مدی ــران ارش ــی مدی تمام
الزم ایــن مجموعــه قوانیــن اخالقــی و اصــول تجــارت و خــط مشــی ســازمان متعهــد و 

پاســخگو می باشــند.

)Mission(ماموریت شرکت
 شــرکت فرارنــگ بــر آن اســت تــا از طریــق تولیــد محصــوالت 
ــا  ــا قیمــت مناســب ب ــا کیفیــت عالــی و ب چاپــی و بســته بندی ب
ــای  ــردن فرایند ه ــه ک ــن و بهین ــوژی نوی ــری از تکنول بهره گی
ــا در نظــر گرفتــن موازیــن توســعه پایــدار بــه تامیــن  تولیــدی ب

ــردازد. ــود بپ ــنل خ ــتریان و پرس ــت مش ــته  ها و رضای خواس بیانیه خط مشی اخالقی فرارنگ
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ــه مشــتریان  ــا بهتریــن کیفیــت و پاســخگویی ب ــه خدمــات و محصــوالت ب ــه دنبــال ارائ مــا ب
ــع  ــت رف ــا جه ــن روش  ه ــن بهتری ــتمر و یافت ــود مس ــل بهب ــه اص ــگ ب ــتیم. فرارن ــود هس خ

ــاور دارد. ــاق ب ــدم انطب ــه ع هرگون
مــا می دانیــم نــوآوری و انعطاف پذیــری و پویایــی ایــن مجموعــه بــرای مشــتریان مــا ارزشــمند 

ــد. می باش
ــدگان و  ــن کنن ــا تامی ــم و ب ــت کنی ــا از موفقیــت مشــتریان خــود حمای ــم ت ــا تــالش می کنی م

ــا انصــاف و شــفافیت رفتــار کنیــم. شــرکای تجــاری ب
ــک  ــاد ی ــم. ایج ــرمایه گذاری کنی ــان س ــد کارکن ــعه و رش ــم در توس ــالش می کنی ــا ت م
محیــط کار امــن و راحــت، حمایــت از ســالمت کارمنــدان و خانواده  هــای آن هــا از وظایــف 

ماســت.

ــب  ــه شــفافیت و ارتباطــات را ترغی ــم و همــگان را ب ــار می کنی ــرام رفت ــا احت ــا یکدیگــر ب ــا ب م
می کنیــم.

مــا بایــد تمــام مقــررات قابــل اجــرا را رعایــت کنیــم، ایــن نقطــه شــروع مســئولیت مــا بــه جامعــه 
ــالش  ــا ت ــم. م ــری را بپذیری ــی دیگ ــت غیرقانون ــا فعالی ــاد ی ــوع فس ــچ ن ــد هی ــا نبای ــت. م اس
ــور و  ــرای کش ــت، ب ــط زیس ــت از محی ــغل و حفاظ ــاد ش ــات، ایج ــت مالی ــا پرداخ ــم ب می کنی

ــم. ــاد کنی ــم، ارزش ایج ــور داری ــه در آن حض ــای ک جامع ه
اگر ما بتوانیم این ارزش  ها را ایجاد کنیم، متعاقبا موفقیت  های مالی نیز به دست خواهد آمد.

هــدف از ایــن آیین نامــه ارائــه شــفافیت در مــورد چگونگــى تجــارت مــا در ســطح 
ایــران و جهــان بــراى اطمینــان از حفــظ اعتبــار عالــى شــرکت و کارکنــان آن بــه 

منظــور پیشــبرد اســتراتژى  هاى منطق هــاى و بین المللــى مــا مى باشــد.

)Core Values(ارزش  های سازمانی
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قوانین رفتاری ما
اخالق کسب و کار

انطباق با قوانین و مقررات
ــی،  ــن مل ــه قوانی ــت در آن تحــت هــر شــرایطی ب ــه فعالی ــراد مشــغول ب ــی اف ــگ و تمام فرارن
کشــوری و بین المللــی احتــرام گذاشــته و خــود را پایبنــد بــه رعایــت تمامــی ضوابــط و مقــررات 

میداننــد.
تمامــی قوانیــن کاربــردی و مقــررات بــه صــورت صریــح اجــرا می شــوند و هیــچ گونــه اســتثنا 

و تفاوتــی در مــورد اجــرای قوانیــن پذیرفتــه نخواهــد بــود.
عــالوه بــر این هــا تمامــی پرســنل تحــت اســتخدام ایــن شــرکت بــه قوانیــن و مقــررات داخلــی 
و کلیــه آیین نامه  هــای انضباطــی و دســتورالعمل  های وضــع شــده توســط ایــن ســازمان پایبنــد 

می باشــند.
از طرفــى مســئولیت مدیــران ارشــد فرارنــگ رعایــت انصــاف و اجــراى کلیــه 

قوانیــن مربــوط بــه امــور شــغلى و رفاهــى پرســنل مى باشــد.

خالصه ای از ارزش  های سازمانی:
صداقت و درستکارى

ر سرلوحه قراردادن کیفیت در کلیه امو
نظم و انضباط کارى 

پاسخگوئى و مسئولیت پذیرى و همکارى کارکنان به عنوان عامل کلیدى موفقیت 
پایبندی به تعهدات شرکت واصول اخلاق حرف هاى 

داشتن اطلاعات محرمانه فنی، مالی و اداری محفوظ نگه 
به روز بودن اطلاعات و آگاهی در حوزه کاری مربوطه
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ــا  ــتقیم ی ــر مس ــتقیم و غی ــور مس ــد به ط ــز نبای ــدان هرگ کارمن
ــی و  ــا نامناســب مال ــای شــخصی ی ــطه ها، مزای ــق واس از طری
یــا مزایــای مالــی یــا غیرقانونی)هرگونــه رشــوه( را بــه منظــور 
ــخص  ــر از ش ــت دیگ ــا مزی ــغل ی ــظ ش ــا حف ــت آوردن ی بدس
ثالــث، اعــم از دولتــی یــا خصوصــی، پیشــنهاد دهنــد یــا قبــول 

کننــد.
همچنیــن آن هــا نبایــد در ازای هرگونــه ترغیــب از ســوی 
ــن،  ــر ای ــالوه ب ــد. ع ــی را بپذیرن ــن مزیت ــث، چنی ــخص ثال ش
ــد  ــه می توان ــاری ک ــا رفت ــت ی ــه فعالی ــد از هرگون ــان بای کارکن
ــرای  ــالش ب ــا ت ــی ی ــن رفتارهای ــن چنی ــا ظ ــور ی ــث ظه باع

ــد. ــودداری کنن ــود، خ ــام آن ش انج
ــی،  ــات دولت ــه مقام ــدی ب ــورت نق ــه ص ــت ب ــه پرداخ هرگون
اشــخاص خصوصــی، سیاســتمداران، احــزاب سیاســی یــا 
ــز  ــاص هرگ ــع خ ــه مناف ــتیابی ب ــرای دس ــا ب ــاوران آن ه مش
قابــل قبــول نمی باشــد. بــا ایــن حــال بســیاری دیگــر از انــواع 
ــد رشــوه  ــز وجــود دارد کــه می توان ــر نقــدی نی پاداش  هــای غی
ــه  ــود ک ــری می ش ــدا جلوگی ــوارد اکی ــن م ــود و از ای ــی ش تلق
ــط،  ــن، بلی ــود: کوپ ــر می ش ــوارد زی ــد م ــواردی مانن ــامل م ش

ــات. ــا خدم ــوالت ی ــه محص ــرگرمی، هرگون ــت، س ــق اقام ح

کارمنــدان بایــد بدانند کــه ارائه یــا دادن مزایای نامناسب)رشــوه( 
ــده، حتــی اگــر او یــک مقــام  ــه منظــور تأثیــر در تصمیم گیرن ب
دولتــی نباشــد، ممکــن اســت نــه تن هــا تحریم  هــای انضباطــی 
را در پــی داشــته باشــد بلکــه منجــر بــه اتهامــات کیفــری نیــز 
ــزی  ــر چی ــامل ه ــت ش ــن اس ــب ممک ــای نامناس ــود. مزای بش
بــرای دریافــت کننــده باشــد، از جملــه قرارداد هــای اســتخدامی 

یــا مشــاوره بــرای ذینفعــان مرتبــط.

کارمنــدان فرارنــگ همچنیــن بایــد از تامیــن کننــدگان یــا ســایر 
ــق ابزار هــای  ــه از طری ــت ناعادالن ــال مزی ــه دنب ــه ب احــزاب ک
ــد  ــز نمی توانن ــدان هرگ ــند. کارمن ــذر باش ــتند، برح ــد هس فاس
ــا اعضــای  ــرای خــود ی ــگ، ب از طــرف شــرکای تجــاری فرارن
خانــواده درخواســت پــول نقــد یــا مزایــای ارزشــمند درخواســت 

یــا قبــول کننــد.
ــیاری از  ــی در بس ــن انتخابات ــه قوانی ــد ک ــد بدانن ــدان بای کارمن
ــرکت ها را  ــی ش ــارکت سیاس ــًا مش ــی عموم ــای قضای حوزه  ه
ــگ  ــد. فرارن ــوع می کن ــا نامزد هــای سیاســی ممن ــه احــزاب ی ب
ــی را  ــن کمک های ــه چنی ــت ک ــرده اس ــاذ ک ــتی را اتخ سیاس
ــن  ــه انحــراف از ای ــارکت و هرگون ــه مش ــد. هرگون ــام نده انج
ــره  ــت مدی ــس هیئ ــل و رئی ــط مدیرعام ــد توس ــت بای سیاس

ــود. ــد ش ــتی تأیی می بایس
در صــورت مســجل شــدن پیشــنهاد یــا اعطــاى 

هرگونــه رشــوه یــا پیشــنهادات خــارج از عــرف از 
ســوى پیمانــکاران، تامیــن کننــدگان یــا مشــتریان بــه 

هــر یــک از پرســنل، فرارنــگ آریــا در آن خصــوص 
برخــورد قاطــع خواهــد داشــت کــه منجــر بــه قطــع 

همــکارى و در شــرایط خــاص بــه پیگیــرى قانونــى 
نیــز خواهــد انجامیــد.

رشـوه و فسـاد

مــا قوانیــن و مقــررات مختلفــی را رعایــت 
ــروی از آن  ــد در درک و پی ــه بای ــم و هم می کنی

ــیم. ــته باش ــادی داش ــت زی دق
عــالوه بــر ایــن، مــا بایــد در تمــام کارهایــی کــه 

انجــام می دهیــم، از اصــول اساســی انصــاف 
ــبت  ــردن نس ــار ک ــه رفت ــم، منصفان ــروی کنی پی
ــایگان،  ــاری، همس ــرکای تج ــر، ش ــه یکدیگ ب

ــه. ــه کل جامع ــبت ب ــا و نس رقب

ــه و  ــار منصفان ــال انتظــار رفت مــا همچنیــن متقاب
رفتــار اخالقــی از ســوی شــرکای تجــاری خــود 

داریــم.

رعایت اصول قانونی و رفتار منصفانه

5



تضــاد منافــع زمانــی اتفــاق می افتــد کــه منافــع شــخصی یــک 
کارمنــد یــا منافــع شــخص ثالــث بــا منافــع فرارنــگ در تضــاد 

باشــد.
بــه عنــوان مثــال، کارمنــدی کــه بــا یــک شــرکت متعلــق بــه 
ــرایط  ــد، در ش ــفارش کن ــول س ــا قب ــره ی ــتگان مذاک ــک بس ی
ــد  ــگ بای ــدان فرارن ــت. کارمن ــد گرف ــرار خواه ــع تضــاد ق مناف
ــرای جلوگیــری از ایــن شــرایط انجــام  تمــام تــالش خــود را ب

ــد. دهن
ــع  ــاد مناف ــی تض ــت احتمال ــک وضعی ــر ی ــال، اگ ــن ح ــا ای ب
ایجــاد شــود، کارمنــد بایــد وضعیــت را بــه صــورت کتبــی بــه 
ــانی  ــع انس ــد مناب ــا واح ــود ی ــتقیم خ ــر مس ــا مدی سرپرســت ی
ــه و  ــکلی منصفان ــه ش ــت را ب ــر وضعی ــا مدی ــد ت ــزارش ده گ
شــفاف حــل کنــد. ســپس مدیــر متعهــد می باشــد کــه از منافــع 

ــد. ــی محافظــت کن ــه خوب ــان ب ــت کارکن ــگ و تمامی فرارن
ــد  ــه واح ــوه را ب ــد تضــاد بالق ــر موظــف می باش ــن مدی همچنی

ــت در  ــن وضعی ــرل ای ــان از کنت ــت اطمین ــانی جه ــع انس مناب
ــد. ــالم نمای ــدت اع ــی م طوالن

گزارش دهی مالی، غیر مالی و حسابرسی
شــرکت فرارنــگ موظــف اســت مطابــق اصــول و قوانیــن 
ــح  ــی صحی ــای مال ــده، صورت ه ــه ش ــابداری پذیرفت حس
ــد  ــارات بای ــا و اظه ــن بیانیه  ه ــد. ای ــه ده ــل را ارائ و کام
دقیقــًا وضعیــت اقتصــادی مالــی ایــن شــرکت را منعکــس 

کننــد.
کارکنــان فرارنــگ کــه در ایجــاد و محافظــت از ســوابق مالــی و 
غیــر مالــی و در ســاماندهی، حســابداری و تهیــه گــزارش مالــی 
فعالیــت دارنــد، وظیفــه دارنــد تــا از صحــت و صحــت داده  هــا و 

گزارش  هــا در طــول فرآینــد اطمینــان حاصــل کننــد.
ــان  ــه کارکن ــد ک ــل کنن ــان حاص ــد اطمین ــد بای ــران ارش مدی
ذیصــالح درگیــر انجــام امور حســابداری و گزارشــگری هســتند، 

امــا آن هــا نبایــد از اختیــارات خــود بــرای تأثیرگــذاری بــر نتایــج 
ــد. حســابداری اســتفاده کنن

ــه دو  ــی را ب ــر مال ــی و غی ــوابق، مال ــی از س ــواع مختلف ــا ان م
صــورت الکترونیکــی و کاغــذی ایجــاد می کنیــم. ســوابق 
ــی  ــا، پیشــنهاد های دریافت ــوابق حســابداری، قرارداده ــامل س ش
مناقصــه، گزارشــات ادواری و بســیاری از مقوله  هــای دیگــر 
اســت. کارمنــدان بایــد مراقــب باشــند تــا از صحــت ســوابق بــه 

ــد. ــل کنن ــان حاص ــود اطمین ــئولیت خ ــطه مس واس
و  بررســی  را  مالــی  گزارش  هــای  مســتقل  حسابرســان 
سیســتم  های حســابداری را ممیــزی و حسابرســی کــرده و 
ــا  ــه آن ه ــورد اســتفاده در تهی ــی م ــا و روش هــای کنترل رویه  ه
را بررســی میکننــد. کار آن هــا بــه مــا در شناســایی و تصحیــح 
خطا هــا و اطمینــان از صحــت کلــی گزارشــگری مالــی کمــک 
می کنــد. کلیــه کارمنــدان و مدیــران بایــد بــا حسابرســان 

ــد. ــکاری کنن ــه هم ــاًل و صادقان کام

ــر  ــت تأثی ــا تح ــت هدای ــا دریاف ــدان ب کارمن
قــرار نخواهنــد گرفــت و همچنیــن ســعی 
ــت  ــور نادرس ــه، به ط ــه هدی ــا ارائ ــد ب می کنن
ــدان فقــط  ــد. کارمن ــر نگذارن ــر دیگــران تأثی ب
هدایــای  و  معقــول  وعده  هــای  می تواننــد 
ــت  ــی را تح ــول و منطق ــل قب ــمبولیک قاب س
شــرایط خــاص ارائــه دهنــد و یــا قبــول کننــد، 
ــر  ــاس تأثی ــد احس ــاری بتوان ــن رفت ــر چنی اگ

نادرســت در روابــط تجــاری مربوطــه را ایجــاد 
کنــد، آن هــا نبایــد هدایــا وعده  هــا و ســرگرمی 

ــد. ــا پیشــنهاد دهن ــد ی را بپذیرن
ــه شــخص ثالثــی  ــد هدی هیــچ کارمنــدی نبای
را کــه شــامل هــر یــک از مــوارد زیــر باشــد را 

ارائــه دهــد یــا دریافــت کنــد:
ــه  ــت و هرگون ــهیالت بازپرداخ ــول، وام، تس پ

ــی مشــابه ــای مال مزای

پیشنهاد هدایا

تضاد منافع
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رفتار شخصی، قانون کار و حقوق بشر
مسئولیت کلیه کارمندان

ــاری را  ــه رفت ــد آیین نام ــگ بای ــدان فرارن ــوان کارمن ــه عن ــا ب م
بپذیریــم و از آن پیــروی کنیــم. کلیــه کارمنــدان، صــرف نظــر از 
ــود،  ــام می ش ــه کار در آن انج ــی ک ــا محل ــود ی ــت کار خ ماهی
بایــد از محتــوای آیین نامــه رفتــار و آیین نامــه قانونــی کــه بــر 

ــند. ــذارد می باشــد آگاه باش ــر گ ــا تأثی کار آن ه
ــدان  ــه کارمن ــه کلی ــد ک ــل کنن ــان حاص ــد اطمین ــران بای مدی
ــت  ــتورالعمل  های الزم را دریاف ــود دس ــئولیت خ ــوزه مس در ح
می کننــد و بایــد راهنمایی  هــای الزم را بــرای کارمنــدان در 
اســتفاده از ایــن آیین نامــه در موقعیت  هــای خــاص ارائــه دهنــد.
هــر کارمنــد بایــد تــالش کنــد تــا اطمینــان حاصــل کنــد کــه 
ــرای  ــزه ب ــت و انگی ــال مثب ــک مث ــوان ی ــه عن ــات وی ب اقدام

ــود. ــال می ش ــدان دنب ــایر کارمن س

در حالــی کــه در محــل کار هســتیم بایــد بــه صــورت 
ــم. ــار کنی ــراد رفت ــه اف ــا هم ــرام ب ــا احت ــه ای و ب حرف

از قدیمی تریــن مدیــر تــا جدیدتریــن کارمنــد اســتخدام 
ــگ  ــت فرارن ــر در موفقی ــوارد زی ــق م ــی از طری ــده، همگ ش

ســهیم می باشــند:

• احترام به حقوق، عزت و فردیت تک تک اشخاص

• صحبت مودبانه و با احترام حرفه ای به دیگران

• اجتناب از هرگونه تهدید و آزار و اذیت

• پاسخگو بودن در قبال تمامی اعمال خود 

ــان حاصــل  ــد اطمین ــا بای ــک کارفرم ــوان ی ــه عن ــا ب م
نیاز هــای  و  حقــوق  مــا  فعالیت هــای  کــه  کنیــم 
ــن  ــا قوانی ــق ب ــد و مطاب ــرآورده می کن کارمندانمــان را ب
حاکــم بــر روابــط کار، ســاعات کار، شــرایط کار و پــاداش 
ــا  ــب ب ــوق متناس ــای حق ــه اعط ــف ب ــا موظ ــت. م اس
قوانیــن کار کشــوری و پرداخــت بــه موقــع بــه پرســنل 

می باشــیم. 
ــان حاصــل  ــد اطمین ــگ، بای ــدان فرارن ــوان کارمن ــه عن ــا ب م
ــازگار  ــگ س ــای فرارن ــا ارزش  ه ــا ب ــات م ــه اقدام ــم ک کنی

اســت.

احترام به
حقــوق و عـــزت فـــرد
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تبعیض 
ــا  ــانی ی ــع انس ــض در مناب ــه تبعی ــد از هرگون ــا بای م
کار هــای روزمــره بــر اســاس نــژاد، ملیــت، رنگ پوســت، 
جنســیت، مذهــب، گرایــش جنســی، اعتقــادات سیاســی، 
ســن، وضعیــت مــادی، وضعیــت بــارداری، ســالمتی یــا 
ناتوانــی خــودداری کنیــم. مــا بــه تنــوع فرهنگــی و انــواع 

ــم. ــرام می گذاری ــی از آن احت ــوم ناش آداب و رس
تصمیمــات مربــوط بــه اســتخدام بایــد براســاس 
الزامــات تجــاری و صالحیت هــای فــردی متقاضیــان 
باشــد. تصمیمــات اســتخدامی بایــد بــه اصــل فرصــت 
ــرام  ــتند، احت ــی کار هس ــه متقاض ــانی ک ــر کس براب
بگــذارد. بــا ایــن حــال مدیــران و عملکــرد واحــد منابع 
ــای  ــن نیاز ه ــتای تامی ــد در راس ــگ بای ــانی فرارن انس
بــر  و  نیرو هــای داخــل مجموعــه  از  اســتخدامی 
اســاس ایجــاد فرصــت رشــد و پیشــرفت آن هــا باشــد 

ــازمانی. ــرون س ــروی ب ــتخدام نی ــا اس ت

کار اجباری/ حداقل سن برای 
اشتغال

مــا نبایــد در هیــچ نقط هــای از زنجیــره تأمیــن، 
اســتفاده از نیــروی کار اجبــاری، کار بــرده داری، 
ــتفاده و  ــان را اس ــاق انس ــا قاچ ــزد ی ــدون کارم کار ب
ــی  ــن کنندگان ــا تأمی ــگ از کار ب ــم. فرارن ــول نکنی قب
کــه از نیــروی کار اجبــاری در عملیــات خــود اســتفاده 

ــرد. ــد ک ــودداری خواه ــد خ میکنن
ــی از  ــیوه  های بهره کش ــکل  ها و ش ــام ش ــا تم ــا ب م
کــودکان مخالــف هســتیم و از بکارگیــری افــراد زیــر 

ــم. ــودداری می نمایی ــال خ 18 س

ایمنی و سالمت شغلی
بازرســی  ها و ممیزی  هــای  قوانیــن ســختگیرانه و 
خارجــی بــرای فرارنــگ مانــع نیســت، بلکــه فرصتــی 
ــرای مــا جهــت شناســایی خطــرات و بهبــود  اســت ب

ــی.  شــرایط ایمن
ــن  ــا باالتری ــرد ت ــم ک ــالش خواهی ــا ت ــن، م بنابرای
اســتاندارد های ایمنــی و بهداشــت شــرکت را بــه 
ــامل  ــات ش ــن اقدام ــر ای ــی اگ ــم، حت ــت آوری دس

ــند. ــی نباش ــات قانون الزام
و  بهداشــت  پرســنل  پشــتیبانی  بــا  مدیریــت، 
ــد  ــل نماین ــان حاص ــد اطمین ــه دارن ــی، وظیف ایمن
کــه کلیــه کارمنــدان و بازدیــد کننــدگان فرارنــگ 
ــه  ــد. کلی ــی ببینن ــوزش ایمن ــی آم ــدازه کاف ــه ان ب
کارمنــدان موظــف هســتند روش هــای ایمنــی 
ــا و  ــت از آن ه ــرای محافظ ــه ب ــتی را ک و بهداش
اطرافیــان طراحــی شــده اند، بیاموزنــد و بــکار 

ــد. گیرن
بــه عنــوان کارمنــدان، مــا مســئول ایــن مــوارد 

هســتیم:
• درک خطرات و ریسک  های مرتبط با کار ما

و  ایمنــی  دســتورالعمل های  و  روش هــا  درک   •
می کنیــم کار  کــه  جایــی  در  بهداشــتی 

ــردی الزم در  • اعمــال اقدامــات ایمنــی گروهــی و ف
ــط کار محی

منظــم  به طــور  آموزشــی  جلســات  در  • شــرکت 
جهــت آگاهــی از خطــرات و اقدامــات و واکنش هــای 

ــر ــن خط ــب حی مناس
• 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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محیط زیست، طبیعت و مسئولیت پذیری اجتماعی

طبیعــی بــه حداقــل برســد.
مــا بایــد بــه جســتجوی راه حل  هــای نوآورانــه بپردازیــم تــا بتوانیــم 
اســتفاده خــود را از منابــع طبیعــی بــه حداقــل برســانیم و ضایعــات 

تولیــد شــده از فعالیت  هــای خــود را محــدود و بازیابــی کنیــم.
همچنیــن کلیــه کارمنــدان بایــد اطمینــان حاصــل کننــد 
ــوده و  ــرا ب ــال اج ــی در ح ــای کنترل ــتم  ها و روش ه ــه سیس ک
رویه  هــا و دســتورالعمل های مصــوب را دنبــال کننــد و هرگونــه 

ــد. ــزارش دهن ــریعًا گ ــی را س ــکالت احتمال مش
استفاده از انرژی و منابع

ــده  ــن ش ــع تامی ــرژی و مناب ــه ان ــاز ب ــگ نی ــای فرارن فعالیت  ه
ــامل  ــگ ش ــتراتژی فرارن ــی از اس ــت دارد. بخش ــط زیس از محی

مدیریت محیط زیستی

ــت.  ــی اس ــت محیط ــررات زیس ــن و مق ــع قوانی ــگ تاب فرارن
هرچنــد کــه اجــرای قوانیــن زیســت محیطــی به طــور شایســته 
اجــرا نمی شــوند یــا معمــوال نادیــده گرفتــه می شــوند، مــا بایــد 
ــط  ــان، محی ــالمت انس ــظ س ــت حف ــود را در جه ــئولیت خ مس
زیســت و منابــع طبیعــی بشناســیم و شــرکای تجــاری خــود را 

نیــز ترغیــب کنیــم تــا بــر همیــن امــر نظــارت کننــد.
ــت را از  ــط زیس ــد محی ــوه می توان ــور بالق ــد به ط ــات تولی عملی
بســیاری جهــات، از جملــه انتشــار صــدا و آلودگــی هــوا، خــاک 
و آب، تحــت تأثیــر قــرار دهــد. ایــن اســتراتژی فرارنــگ اســت 
ــا اســتفاده از فناوری هــای  ــه فعالیت هــای تجــاری خــود را ب ک
ــط  ــا در محی ــای م ــر فعالیت ه ــا تأثی ــد ت ــام دهی ــن انج نوی

اجــرای برنامه هایــی بــا هــدف کاهــش مصــرف انــرژی و 
منابــع، هــم درجهــت کاهــش هزینه  هــا و هــم بــرای حفاظــت 

ــط زیســت اســت.  از محی
نمونــه ای از ایــن برنامــه اســتفاده از منابــع نــوری SMD و 
ــا  ــرق و متعاقب ــی جهــت کاهــش مصــرف ب سنســور های حرکت

کاهــش مصــرف ســوخت های فســیلی می باشــد.
ــن  ــرای یافت ــه پیشــنهادات خــود ب ــدان جهــت ارائ ــه کارمن کلی
ــر  ــوند. ه ــرژی تشــویق می ش ــای کاهــش مصــرف ان راهکار ه
ــه،  ــان کارخان ــش راندم ــای افزای ــه روش ه ــارکتی از جمل مش
ــر ضــروری  ــودن چراغ  هــا در مواقــع غی ــان از خامــوش ب اطمین
یــا جلوگیــری از ســفر های غیــر ضــروری شــامل نقــش پرســنل 

ــد. ــتا می باش ــن راس در ای
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استفاده از مواد شیمیایی
مـواد شـیمیایی مـورد اسـتفاده در تولیـد ریسـک های بسـیاری بـرای بهداشـت و ایمنـی پرسـنل و 

دیگـران ر بـر دارد.
وظیفـه مدیریـت کارخانـه طراحـی و پیاده سـازی روشـهایی بـرای رفع ایـن خطرات حیـن خرید، 
از دریافـت  اطمینـان  ایـن رویه  هـا شـامل  ایـن مـواد می باشـد.  از  اسـتفاده  انتقـال و  انبـارش، 
آموزش  هـای الزم جهـت کارمنـدان موثـر در چرخـه خرید، انبـارش، انتقـال و اسـتفاده از این مواد 

می باشـد.
مدیریـت کارخانـه همچنیـن بایـد اطمینان حاصـل کند که تأمین کننـدگان، حمل و نقـل کنندگان، 
بازیافـت کننده  هـا و سـایر شـرکای تجـاری دیگـری که بـا این مـواد سـروکار دارند، اصـول ایمنی 

را رعایـت می کنند.
کلیـه کارمنـدان فرارنـگ موظف به پیـروی از آیین نامه  هـا و روش اجرایی  هـای مرتبط در این زمینه 

بوده و نسـبت به تشـخیص و گزارش مشکالت احتمالی هوشیار می باشند.

مدیریت پسماند
ــماند  های  ــع پس ــه و دف ــارت، تصفی ــذاری، نظ ــب گ ــن برچس ــع قوانی ــگ تاب فرارن

ــد.  ــد می باش ــواد زای ــایر م ــاک و س خطرن
ــع  ــر رویه  هــای دف ــی در ســازماندهی و نظــارت ب ــگ مســئولیت اصل ــت فرارن مدیری
ضایعــات و گســترش آگاهــی جهــت کلیــه کارمنــدان و شــرکای تجــاری از مشــکالت 

ــی در ایــن حــوزه را داراســت. و راه حل  هــای احتمال
کلیــه کارمنــدان فرارنــگ بایــد بــا یادگیــری و پیــروی از رویه  هــای مدیریــت پســماند 
و پایــش مشــکالت و گــزارش مشــکالت احتمالــی در تــالش بــرای مدیریــت پســماند 

10در کار روزانــه خــود ســهیم باشــند.



تجهیزات و سیستم ها
شــرکت فرارنــگ؛ کامپیوتــر، چاپگــر، تلفــن، تلفــن همــراه، ابــزار و ســایر تجهیــزات مــورد 
ــن  ــد. ای ــرار می ده ــود ق ــدان خ ــار کارمن ــه را در اختی ــف مربوط ــرای انجــام وظای ــاز ب نی
ــده  ــه ش ــغلی تهی ــدات ش ــاختن تعه ــراورده س ــداف کاری و ب ــور اه ــه منظ ــزات ب تجهی
ــره  ــگ ذخی ــتم  های فرارن ــدان در سیس ــط کارمن ــه توس ــی ک ــه اطالعات ــذا هرگون ــد ل ان
ــگ  ــاز فرارن ــنل مج ــط پرس ــت توس ــن اس ــوده و ممک ــگ ب ــه فرارن ــق ب ــود، متعل می ش

بررســی شــوند. 

ارتباطات برون سازمانی
یکــی از بــا ارزش تریــن دارایی  هــای فرارنــگ شــهرت و اعتبــار آن اســت. هنگامــی کــه مــا 
کارکنــان بــا هــم تــالش می کنیــم بــه اهــداف شــرکت خــود برســیم و ارزش هــای خــود را 

ــم. ــز تقویــت می کنی ــن حــال شــهرت شــرکت را نی تحقــق بخشــیم در عی
ــر  ــگ به طــور موث ــم کــه ارتباطــات عمومــی در مــورد فرارن ــان حاصــل کنی ــد اطمین ــا بای م
و دقیــق برقــرار می شــود، بــه گونــه ای 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 
ــار  ــا انتش ــت ی ــه صحب ــاز ب ــت مج ــرف مدیری ــاص از ط ــور خ ــه به ط ــی ک ــند. کارمندان باش
اطالعــات از طــرف شــرکت می باشــند، بایــد ایــن مســئولیت را بــا صداقــت و درســتی انجــام 

دهنــد. 
ــا انتشــار اطالعــات از طــرف فرارنــگ نیســتند،  ــه صحبــت ی ــدان کــه مجــاز ب ســایر کارمن

ــد. ــت ارجــاع دهن ــه مدیری ــه درخواســت اطالعــات را ب ــد هرگون بای

محرمانگی و حفاظت از اطالعات
فرارنــگ طبــق قانــون و بــه موجــب قــرارداد الزم اســت تــا محرمانــه بــودن اطالعاتــی را کــه 
توســط کارمنــدان، مشــتریان، تأمیــن کننــدگان و ســایر شــرکای تجــاری بــه مــا ســپرده شــده 
ــه  اســت را حفــظ کنــد. فرارنــگ همچنیــن در انجــام امــور تجــاری بایــد از اطالعــات محرمان

خــود در مقابــل طرفیــن غیرمجــاز محافظــت کنــد.
ــخ پرداخــت،  ــف، تاری ــروش، تخفی ــا، حجــم ف ــامل قیمت ه ــد ش ــه می توان ــات محرمان اطالع
برنامه  هــای تجــاری، قیمــت تأمیــن کننــدگان، برنامه  هــا و اهــداف بازاریابــی، لیســت 
ــرای ورود  ــور ب ــای عب ــت، کلمه  ه ــرات در مدیری ــدگان، تغیی ــن کنن ــت تأمی ــتریان، لیس مش
ــدی و  ــی، داده  هــای IT، پیکربن ــش فن ــه سیســتم  های IT، داده  هــای فــن آوری شــامل، دان ب
آدرس دهــی شــبکه  ها و ســرورها، روش  هــای امنیتــی و مجوز هــای اســتفاده شــده، اطالعــات 
مربــوط بــه اختالفــات در حــال انجــام از جملــه دادرســی ها، پرونده  هــای دادگاه و حکم  هــای 
ــات شــخصی  ــه اطالع ــکاران از جمل ــه هم ــوط ب ــای مرب ــی و داده  ه ــات قانون اداری، تصمیم

باشــد.
از طریــق توافــق نامــه قــراردادی، فرارنــگ از شــرکای تجــاری می خواهــد کــه تمــام اطالعــات 
ــد،  ــه دارن ــی نگ ــت را مخف ــده اس ــل ش ــا منتق ــه آن ه ــگ ب ــط فرارن ــه توس ــه ای را ک محرمان
ــه همیــن ترتیــب، افــراد  درســت همانطــور کــه مــا از اطالعــات آن هــا محافظــت می کنیــم. ب
اســتخدام شــده در فرارنــگ موظفنــد تــا محرمانــه بــودن اطالعــات داخلــی شــرکت را کــه در 

طــول کار خــود بــه آن هــا دسترســی دارنــد، حفــظ کننــد.
ــای  ــا پرونده  ه ــدارک ی ــد م ــراد بای ــگ، اف ــدان فرارن ــک از کارمن ــرک کار هری ــورت ت در ص
فرارنــگ، از جملــه اســناد الکترونیکــی، کــه ممکــن اســت در اختیــار آن هــا باشــد را برگرداننــد.  
پــس از بازگشــت همــه اســناد و مــدارک، کارمنــد مرخــص شــده پــس از آن بایــد نســخه  های 

الکترونیکــی اســناد فرارنــگ را کــه در اختیــار داشــته باشــد بــرای همیشــه حــذف کنــد.
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