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در جهــاِن پــر از رقابــت امــروز، افزایــش بهــره وری و ارتقــای کیفیــت محصــوالت و خدمــات قابــل ارائــه در هلدینــگ 
ــان و ذی نفعــان در  ــه نیازهــای متنــوع و متفاوتــی اســت کــه گروه هــای مختلــف مخاطب پرســال در گــرو توجــه ب

ــد.  ــی طــرح می کنن فضــای پیرامون

ــگاه،  ــک بن ــادی ی ــد اقتص ــب و کار و رش ــعه ی کس ــد در توس ــهامداران می توان ــتریان و س ــت مش ــد رضای هرچن
تاثیــرات روشــن و آشــکاری داشــته باشــد امــا افزایــِش رضایــت عمــوم ذی نفعــان و نــه فقــط بخشــی از آن هــا و 

ــت. ــال اس ــا در پرس ــی م ــت اصل ــالت و ماموری ــف، رس ــای مختل ــی در حوزه ه ــئولیت های اجتماع ــای مس ایف

مــا در پرســال همچــون بســیاری از ســازمان ها و شــرکت های معتبــر بــه انجــام مســئولیت های اجتماعــی، فــردی و 
ســازمانی خــود در قبــال جامعــه و آینــده کشــور و مردمــان آن متعهــد هســتیم. مــروری بــر بیــش از دو دهــه فعالیت 
ــی،  ــی، اخالق ــن و مناســبات قانون ــه قوانی ــرام ب ــواره احت ــن ســازمان هم ــه ای ــز مشــخص می ســازد ک ســازمان نی
ــِن گســترِش  ــرار داده و کوشــیده اســت ضم ــورد توجــه ق ــی، سیاســی، زیســت محیطــی و اقتصــادی را م فرهنگ
دایــره ی توجــه بــه ذی نفعــان خــود، در مســیر تحقــق درخواســت های منطقــی و متــوازن آن هــا و مدیریــت رضایــت 

آن هــا حرکــت کنــد.

بــاور بــه اهمیــِت ســالمت، بالندگــی و خرســندی گروه هــای مختلــف اجتماعــی شــامل کارکنــان و تأمین کننــدگاِن 
ســازمان در کنــار مشــتریان و تامین کننــدگان و ســایر ذی نفعــان، مــا را بــه ســمت تجــارت منصفانــه ای ســوق داده 
ــده دار شــویم و  ــی را عه ــاوت و گوناگون ــا گســترش فعالیت هــای اقتصــادی نقش هــای متف ــان ب ــه همزم اســت ک
کســب و کار خــود را بــه نحــوی ســامان بخشــیم کــه عــالوه بــر ســودآوری منصفانــه و تــالش در بــه حداکثر رســاندن 
ــوان  ــه عن ــر از آن ب ــانیم و فرات ــل برس ــه حداق ــی را ب ــی احتمال ــرات منف ــازمان، اث ــای س ــت فعالیت ه ــرات مثب اث
شــرکتی مســئولیت پذیر و اثرگــذار در جامعــه بــا در نظــر گرفتــن بهــره ی همــگان در جهــت کاهــش معضــالت و رفــع 

ــم. ــت نمایی ــه حرک ــتی های جامع ــیب ها و کاس آس

مقدمه



 در ایــن ســند، گــزارش مســئولیت های اجتماعــی هلدینــگ پرســال در

قالــب مباحــث حاکمیت ســازمانی، عملکــرد اقتصــادی و فعالیت های اجتماعی و 

 محیط زیســتی در بیست وپنجمین ســالگرد فعالیت پرســال ارائه می گردد. این

 ســند بــه عنــوان اولیــن گــزارش رســمی منتشــر شــده ایــن شــرکت در

 حــوزه مســئولیت های  اجتماعــی شــناخته می شــود و بــا توجــه بــه

ــک از ــا هــر ی ــاط ب  تغییــرات، فعالیت هــا و عملکردهــای پرســال در ارتب

ــی شــرکت ــم مال ــه صــورت دوســاالنه و براســاس تقوی  مباحــث فــوق ب

بروزرسانی و منتشر خواهد شد.

محتوای ارائه مطالب این گزارش به شرح زیر است: 

سخن مدیران

معرفی هلدینگ پرسال
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ارزش ها و اصول اخالقی

افتخارات و دستاورد ها
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فعالیت های اجتماعی

درباره این گزارش
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»ســود« واژه ای آشــنا و مهــم در کســب و کار اســت. هــر شــرکتی بــرای بیشــینه کــردن ســود خــود 

تــالش و کوشــش بســیار می کنــد. »ســودمندی« هــم ترکیبــی از همیــن واژه اســت، امــا همــواره هــم 

ردیــف ســود قــرار نمی گیــرد. یــک بنــگاه می توانــد ســود بــاال امــا ســودمندی پاییــن داشــته باشــد. 

ســودمندی یــک بنــگاه تــوان ســود رســاندن بــه تمــام ســودبرانش )ذی نفعانــش( اســت؛ ســهامداران، 

مدیــران، کارکنــان، مشــتریان، دولــت و جامعــه، نــگاه تمامــًا اقتصــادی به کســب و کار باعث می شــود 

کــه تنهــا ســود در مرکــز توجــه باشــد، امــا نگـــاه تیزبین تــر و بلندتر مدیـــران یــک بنگاه، ســـودمندی 

را در چـــشم انداز آن بنــگاه می گنجانــد. 

کســب و کاری کــه در کنــش و واکنــش پایــدار و ســازنده بــا همــه ســودبرانش نباشــد، ماننــد گیــاه هرز 

اســت، می رویــد و رشــد می کنــد امــا بی حاصــل اســت و چــه بســا بــرای رشــد دیگــران مضــر. مــا 

در شــرکت پرســال تــالش می کنیــم کــه ســودمندی را همپــای ســودآوری ارزش گــذاری و دنبــال کنیــم. 

بــرای افزایــش ســودمندی شــرکت چارچوبــی الزم اســت و آن چارچــوب در قالــب گــزارش مســئولیت 

اجتماعــی شــرکتی تدویــن و دنبــال می شــود. ایــن گــزارش نخســتین گــزارش مــدون شــرکت پرســال 

در بــاب مســئولیت اجتماعــی شــرکتی اســت. مــا در تالشــیم تــا همزمــان با پیگیــری مســئولیت های 

ــر هــر بنگاهــی  ــگاه در جامعــه کســب و کار کشــور بکوشــیم. اگ ــن ن ــج ای اجتماعــی خــود در تروی

ــرای مردمانــش  بــه ســودمندی نیم نگاهــی داشــته  باشــد، ایــران خانــه ی امن تــر و دلچســب تری ب

خواهدشد. 

سخن مدیران

ــز باشــد،  ــی، دشــت هایمان ســبز و حاصل خی ــود اگــر آســمان مان آب ــا جــای بهتــری خواهــد ب دنی

رودهایمــان پــرآب و خروشــان و شــهرهایمان پــر از چهچــه بلبــالن باشــد، کودکان مــان شــاد و بالنــده 

و دل هایمــان پــراز گرمــی و عشــق باشــد.

مــا در پرســال کار می کنیــم تــا رشــد و شــکوفایی اقتصــادی و اجتماعــی را تجربــه کنیــم، تــا زندگــی 

کنیــم و مهــر بورزیــم، تــا یــاد بگیریــم و یــاد بدهیــم و بــه قــدر توانمــان نقــش خــود را در بهتــر کردن 

دنیــا ایفــا کنیــم. در پرســال، هــر ســال ســوگند یــاد می کنیــم کــه در کمــک بــه ســایرین پیش قــدم و 

گشــاده رو باشــیم و همــگام بــا تعهدمــان بــه کار و فعالیــت، بکوشــیم تا شــهروندی مســئول باشــیم. 

ــگاه، مراقبــت از تمــام ذی نفعــان بنگاه هــای اقتصــادی  مســئولیت اجتماعــی شــرکت ها، در یــک ن

اســت؛ ســهامداران، کارکنــان و خانواده شــان، مشــتریان، شــهروندان، محیــط زیســت، دولــت و.... 

ــال ها  ــن س ــی ای ــه در تمام ــان ک ــور اخالقیم ــه منش ــگاه ب ــا ن ــال و ب ــاس، در پرس ــن اس ــر همی ب

سرمشــق عملکردمــان بــوده و مســئولیت پذیری، احتــرام و شــفافیت جــزء جدایی ناپذیــر آن اســت؛ 

ــه محیــط زیســت و تمامــی  ــا نگاهــی مســئوالنه ب ــا همــواره در کســب و کارمــان ب می کوشــیم ت

ــم. ــل کنی ــری و عم ــان، تصمیم گی ذی نفع

پرســال، افــزون بــر کارهــای ضــروری کــه در حــوزه ی مســئولیت اجتماعــی انجــام می دهــد، تمرکــز 

ــا افزایــش  ــاور دارد ب ــذارده اســت و ب ــی و آمــوزش نســل جــوان گ ــر دانش افزای ــی خــود را ب اصل

ــاء  ــر خواهــد شــد، اســتانداردهای زندگــی ارتق ــه راه هــای توســعه بازت آگاهــی و دانــش اســت ک

ــرای زندگــی خواهــد شــد. ــری ب خواهــد یافــت و کــره ی خاکی مــان جــای بهت
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پرســال هلدینــگ ایرانــی فعــال در عرصــه ی بین ا لمللــی اســت کــه در ســال 1375 در تهــران تأســیس شــد و در ایــن 

مــدت فعالیــت خــود را بــا توجــه بــه تجربــه کار بین المللــی مدیــران در زمینه هــای مختلــف توســعه داده اســت. 

ــه  ــکاری و ســرمایه گذاری جســورانه فعالیــت دارد ک ــی صــادرات و واردات، معدن ــون در ســه بخــش اصل هم اکن

ــم. ــه آن پرداخته ای ــر ب پایین ت

رشــد و توســعه پرســال بــا وجــود فــراز و نشــیب های اقتصــادی، در گــرو توجــه ویــژه بــه نــوآوری و فراهم ســازی 

ــن  ــوده اســت. پرســال همچنی ــان ب ــان کارکن ــردی و جمعــی در می ــای مهارت هــای ف ــات الزم جهــت ارتق امکان

بــه دنبــال آن اســت کــه بــا ســرمایه گذاری در کســب  وکارهــای خــالق و نــوآور، فعالیــت اقتصــادی خــود را در 

مســیر توســعه انســانی و اجتماعــی تقویــت کنــد. 

ــا  ــر اصــل مشــارکت و مســئولیت پذیری و ب ــاد ب ــا اعتق ــر ب ــوان یــک هلدینــگ خصوصــی معتب ــه عن پرســال ب

ــا  ــط ب ــران، توانســته اســت در تاســیس برخــی تشــکل ها و انجمن هــای مرتب ــش مدی ــار و دان ــر اعتب ــه ب تکی

ــد.  ــا نمای ــی ایف ــش ُپررنگ ــای کاری خــود نق زمینه ه

چشم اندازمعرفی هلدینگ پرسال
شــرکت پرســال قصــد دارد در پایــان ســال 1400 )2022 میــالدی( تبدیــل بــه هلدینگــی از شــرکت های نــوآور و دانــش 

بنیــان در حــوزه تجــارت، معــدن، کشــاورزی، آب و محیــط زیســت بــا نــگاه بــه افزایــش بهــره وری، نــوآوری و فناوری 

در ایــن بخش هــا گــردد.

مأموریت
پرســال بــرآن اســت بــا توان افزایــی مــداوم ســرمایه ی انســانی و جــذب افــراد شایســته و کارآمــد از یــک ســو 

ــانی و  ــعه انس ــه توس ــر پای ــود را ب ــودآوری خ ــر، س ــوی دیگ ــوآور از س ــب وکارهای ن ــرمایه گذاری در کس و س

اجتماعــی و حفــظ محیــط زیســت اســتوار و تقویــت نمایــد.

پرســال همچنیــن بــر ایــن باور اســت کــه اجــرای مأموریــت فوق، بــا رعایــت اصولــی همچون شــفافیت، درســتکاری، 

پایبنــدی بــه قوانیــن، شایسته ســاالری، بهبــود مســتمر، و ایفــای مســئولیت اجتماعــی امکان پذیــر خواهــد بود.
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صادرات مواد شیمیایی و فراورده های نفتی

فعالیت های کشاورزیفعالیت های معدنی

سرمایه گذاری جسورانهتامین چوب، کاغذ و فراورده های سلولزی

ــالیت ــای فعـ سرفصل هـ

هلـدینـــگ پرســـــال
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01
تامین و صادرات فراورده های نفتی و پتروشیمی

هلدینــگ پرســال عرضه کننــده و صادرکننــده بنــام محصــوالت معدنــی 

و فراورده هــای نفتــی اســت. قدیمی تریــن بخــش کســب وکار پرســال، 

تأمیــن و صــادرات مشــتقات نفتــی و فراورده هــای پتروشــیمی اســت. 

ــای  ــا رونده ــی ب ــداوم شــیوه های کســب وکار و همگام به روزرســانی م

ــی،  ــر فراورده هــای نفت ــده فراگی ــه توزیع کنن ــا را ب ــه م ــی، مجموع جهان

پتروشــیمی و معدنــی بــه نقــاط مختلــف جهــان از جملــه شــرق آســیا، 

خاورمیانــه و آفریقــا تبدیــل کــرده اســت. 
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02
فعالیت های معدنی

بــا نــگاه ایجــاد ارزش افــزوده بــه منابــع معدنــی ایــران، بخــش معدنــی 

هلدینــگ پرســال تمرکــز و فعالیــت وســیعی در اکتشــاف، اســتخراج و 

فــراوری برخــی از کانی هــای فلــزی و غیرفلــزی دارد. تالش تیــم عملیاتی 

ــی  ــی و خارج ــاوران داخل ــش مش ــری از دان ــر بهره گی ــد ب ــا و تأکی م

طــی 14 ســال گذشــته، منجــر بــه نقش آفرینــی پرســال در توان افزایــی 

صــادرات فراورده هــای معدنــی در کشــور از یــک ســو و تکمیــل زنجیــره 

ارزش افــزوده مــواد معدنــی به عنــوان یکــی از بنیادی تریــن منابــع 

تأثیرگــذار در توســعه صنعتــی جهــان از ســوی دیگــر شــده اســت.  
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03
کاغذ و فراورده های سلولزی

ــا  ــال ب ــگ پرس ــران هلدین ــی ای ــک آب وهوای ــرایط خش ــه ش باتوجه ب

رویکــرد حمایــت از منابــع آبــی و جنگلهای کشــور واردکننــده محصوالت 

ســلولزی ازجملــه انــواع کاغــذ، مقــوا، خمیــر و چــوب بــه کشــور اســت. 

دپارتمــان کاغــذ و فراورده هــای ســلولزی پرســال مســئولیت اولیــه خــود 

را در ارائــه طیفــی از محصــوالت مســتحکم و بــادوام بــه مصرف کنندگان 

خــود تعریــف کــرده اســت. همچنیــن پرســال پــس از ســال ها تجربه در 

عرصــه واردات کاغــذ و مقــوا باتوجه بــه محــدود بــودن منابــع طبیعــی 

کشــور اکنــون وارد حــوزه واردات خمیــر و چــوب نیــز شــده اســت.
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04
فعالیت های کشاورزی

بــه منظــور ترویــج کشــاورزی نویــن در کشــور در بهــره وری منابــع آبــی 

و رویکــرد علمــی در حــوزه کشــاورزی، هلدینــگ پرســال در زمینــه تولیــد 

قــراردادی و پیمانــی برخــی محصــوالت کشــاورزی درمناطــق گوناگــون 

کشــور فعــال اســت و صــادرات فراورده هــای کشــاورزی بــا کیفیــت بــه 

کشــورهای همســایه نیــز بخــش دیگــری از فعالیــت هلدینــگ اســت. 

اصــالح زنجیــره ارزش افــزوده تولیــد و صــادرات محصــوالت کشــاورزی 

از جملــه مهم تریــن اهــداف مــا در شــرکت پرســال بــوده اســت. مــا بــه 

اتــکای تجــارب موفــق و درازمدتــی کــه در عرصــه صــادرات داشــته ایم، 

از ســال 1394  قدمــی بــزرگ در راســتای اصــالح تصویــر ذهنــی 

ــی  ــاورزی ایران ــوالت کش ــه محص ــبت ب ــی نس ــدگان خارج مصرف کنن

ــر روی اســتارتاپ های حــوزه   ــا ســرمایه گذاری ب برداشــته ایم.همینطور ب

کشــاورزی تــالش می کنیــم رویکــرد کشــاورزی نویــن را توســعه دهیــم.
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05
سرمایه گذاری جسورانه 

ــبد  ــعه س ــای کاری، توس ــود فرآینده ــدف بهب ــا ه ــال ب ــرکت پرس ش

محصــوالت و خدمــات، ورود بــه بازارهــای جدیــد و توســعه کســب  وکار، 

ــه  ــه و پروژه هــای خالقان در مســیر ســرمایه گذاری روی ایده هــای نوآوران

ــت. ــته اس ــدم گذاش ــتارت آپ ها ق ــا اس ــل ب و تعام

ــترده  ــبکه گس ــرمایه و ش ــات، س ــتراک گذاری تجربی ــه اش ــا ب ــال ب پرس

ــعه  ــیر توس ــتارت آپ ها، مس ــوآور و اس ــای ن ــا تیم ه ــود ب ــان خ ذی نفع

کســب و کار و ورود بــه بــازار را بــرای ایشــان هموار ســاخته و بــا این روش 

در پــی رســیدن بــه مدل هــای همــکاری برد-بــرد بــا ایــن کســب و کارهــا 

اســت. بــه ایــن ترتیــب هــم شــرکت پرســـال از قابلیت  هــای نوآورانــه 

ایــن تیم هــا در راســتای گســترش فعالیت هــای خــود بهره منــد خواهــد 

ــریکی  ــا ش ــکاری ب ــارکت و هم ــکان مش ــتارت آپ ها ام ــم اس ــد و ه ش

قدرتمنــد و باتجربــه را خواهنــد داشــت.

شــرکت پرســال بــا طراحــی و پیاده ســازی برنامه هایــی مــدون در 

ــا  ــخگوی نیازه ــا پاس ــد ت ــالش می کن ــازی ت ــتاب دهنده مج ــب ش قال

ــه  ــوی دیگر برنام ــد. از س ــتارت آپ ها باش ــد اس ــف رش ــل مختل در مراح

ســرمایه گذاری جســورانه بــا رویکــرد توســعه کســب و کار اســتارت آپ ها 

ــده و در  ــی ش ــمند )Smart money( طراح ــول هوش ــق پ ــق تزری از طری

دســت اجراســت.

شــرکت پرســال بــا نــگاه بــه مســئولیت اجتماعــی در توســعه کارآفرینــی و 

کمــک بــه کارآفرینــان جــوان حتــی در دورتریــن مناطــق ایــران و از طرفــی 

پیونــد زدن کســب و کارهــای متعــارف با زیســت بــوم اســتارت آپی، پلتفرم 

وینوهــاب را بــه عنــوان شــتاب دهنــده مجــازی طراحــی نمــوده اســت.
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احترام            صداقت                سخت کوشی            روحیه خدمت              خوشرویی       مسئولیت پذیری اجتماعی     

کســب  وکار مســئوالنه در پرســال محقــق نخواهــد شــد مگــر بــا تکیــه بــر ارزش هــای 

ــور  ــدرج در منش ــول کاری من ــت اص ــه رعای ــرکت ب ــای ش ــویق اعض ــازمانی و تش س

ــه ارزش هــا و اصــول کاری  ــروی کار ب ــدی نی ــم پایبن ــا در پرســال معتقدی ــی. م اخالق

ــوده و تعهدگرایــی در ســایر فعالیت هــای  ــده ی فرهنــگ ســازمانی ب شــرکت ارتقادهن

مــا را تضمیــن خواهــد کــرد.

ــای  ــه ویژگی ه ــی ک ــای اخالق ــامل کده ــال، ش ــرکت پرس ــول ش ــا و اص ــن ارزش ه ای

ــد از: ــا هســتند عبارتن ــگ ســازمانی م فرهن

خدمــت، صداقــت، سخت کوشــی، خوش رویــی،  روحیــه ی  احتــرام،  ارزش هــا: 

مســئولیت پذیری  اجتماعــی

ارزش ها و اصول سازمانی
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درآمــد یــا صحبــت دربــاره ی عالئــق سیاســی خــود و دیگــران پرهیــز می کنیــم و می کوشــیم بــه گونــه ای صحبــت کنیــم کــه 

حــاوی مضامین جنســیتی نباشــد.

   گفتگوهایمــان را بــا صــدای بلـــند انجــام نمی دهیــم و از صحبت هــای دو یــا چنــد نفــره ی بی ارتبــاط بــا دیگــر اشــخاص در 

محــل کار ایشــان خــودداری می کنیــم.

    تالش می کنیم نحوه ی بیانمان ساده و صریح باشد و بدین وسیله از ایجاد سوء تفاهم جلوگیری می کنیم.

ــم و ضمــن دقــت در حــرکات و حــاالت  ــم، حــرف کســی را قطــع نکنی ــم پیــش از حــرف زدن فکــر کنی    مــا دقــت می کنی

ــی آنهــا را خســته ننماییــم. ــا صحبت هــای طوالن ــان، مراقبیــم کــه ب مخاطب

ــگام  ــه چشــم های مخاطــب هن ــردن ب ــگاه ک ــم ن ــرا می دانی ــم؛ زی ــظ می کنی ــا مخاطــب حف ــاط چشــمی مان را ب ــا ارتب    م

گفتگــو، نشــان دهنده ی رفتــار دوســتانه ی مــا اســت و بــه مخاطبــان می فهمانــد کــه عالقمنــد بــه گفتگــو بــا ایشــان هســتیم.

   مــا احتــرام بــه هنجارهــای اجتماعــی را ارج می نهیــم و خــود را موظــف می دانیــم تــا بــه طــور مســتمر توانایــی خــود را در 

خصــوص حفــظ حقــوق شــهروندی، احتــرام بــه تنــوع فرهنگــی، پیــروی از سیاســت های عــدم تبعیــض جنســیتی، قومیتــی، 

نــژادی و مذهبــی افزایــش دهیــم و در راســتای رعایــت دقیــق آن در ســازمان خــود کوشــا باشــیم.

ارزش »احترام«
ما معتقديم كه همهی انسانها شايستهی احترام هستند و بر همين اساس، عالوه بر احترام به شخصيت خود، برخورد 

احترام آميز با ديگران )همكاران، مشتريان، مراجعين( را احترام به خود مــی دانيم.

کدهای اخالقی مرتبط با ارزش »احترام«

   حســن رفتــار و حفــظ احتــرام اصیــل و کرامــت انســانی و پرهیــز از غیبــت و بدگویــی نســبت بــه همــکاران، مشــتریان و 

مصرف کننــدگان، تأمین کننــدگان، رقبــا و ســهامداران در هــر شــرایط کاری، اصــل حاکــم بــر همــه ی رفتارهــا و مقــررات ما اســت 

و محیــط کســب و کار را بــه گونــه ای مدیریــت می کنیــم کــه احســاس ارزشــمند بــودن، هدیــه  ی همیشــگی خانــواده ی پرســال 

ــه اعضایش باشــد. ب

   ما به قوانین مکتوب و عرف سازمانی و اجتماعی خود احترام می گذاریم و آنها را رعایت می کنیم.

   رعایت حریم خصوصی همکاران و دیگر ذینفعان و حمایت سیستمی از آنها، ویژگی سازمانی ما است.

   مــا تفــاوت میــان مشــاوره و مداخلــه را می دانیــم و بــه حساســیت های مربــوط بــه روابــط میان فــردی احتــرام می گذاریــم؛ 

ــر مذهــب،    ــاره ی مســائلی نظی ــم؛ از طــرح پرســش درب ــط و نابجــا تعریــف نمی کنی ــم و لطیفه هــای بی رب دشــنام نمی دهی
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در شركت پرسال، صداقت جزئی جداییناپذير از رفتار ما و خدمتمان صادقانه است. ما معتقديم كه صداقت، تنها محدود 

به راستگویی نبوده و پنهان نكردن هرگونه خطا يا اشتباه نيز بخش مهمی از فرهنگ صداقت شركت پرسال است.

کدهای اخالقی مرتبط با ارزش »صداقت«

   ما می دانیم که درستی و صداقت مهم ترین اصل سازمان است.

ــترش  ــبب گس ــم س ــرا می دانی ــتیم؛ زی ــام آن نیس ــه انج ــادر ب ــه ق ــم ک ــده ای نمی دهی ــول و وع ــران ق ــه دیگ ــز ب ــا هرگ    م

ــد. ــم ش ــادی خواهی بی اعتم

    برخورد صادقانه و صریح با مشتریان و مصرف کنندگان، تأمین کنندگان و سهامداران شیوه ی ما است.

   مــا آمادگــی شــنیدن حقایــق تلــخ و شــیرین را داریــم و بــه همکارانمــان اجــازه می دهیــم حرف هــای خــود را بــدون تــرس و 

واهمــه بیــان کننــد. در ایــن حــال، برخــورد مــا احترام آمیــز و پذیرنــده اســت؛ زیــرا می دانیــم عکس العملمــان زمینــه ی فکــری 

افــراد را در مــورد ســودمند بــودن یــا نبــودن راســتگویی شــکل می دهــد.

   مــا می دانیــم کــه همــه اشــتباه می کنیــم و ایــن یکــی از جنبه هــای بلــوغ فکــری ماســت. امــا مهم تــر از آن، پذیــرش اشــتباه 

و اقــرار بــه آن اســت؛ زیــرا معتقدیــم اشــتباه، بــه پیشــرفت انســان و اعتمــاد بــه نفــس یــاری می رســاند و پذیــرش آن، بــه 

پیشــرفت انســانیت و اعتمــاد بــه یکدیگر.

   مــا معتقدیــم آگاهــی از آنچــه بــا حقوق مــادی و معنــوی همکارانمان در ارتباط اســت، حق ایشــان بوده و اطالع رســانی شــفاف، 

به هنــگام، دقیــق و کامــل، وظیفــه ی اخالقــی ســازمان اســت. بنابرایــن، مواجهــه ی صادقانــه و صریح بــا کارکنان و پاســخگویی به 

آنــان و نیــز توجــه و اهمیــت دادن بــه دیدگاه ایشــان را الزمــه ی مانــدگاری و پایداری خانــواده ی پرســال می دانیم.

ارزش »صداقت«
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ارزش »روحيهی خدمت«

ما معتقديم ارائهی خدمت به ذينفعان شركت)مشتريان، همكاران و سايرين( نه یک وظيفه، بلكه خصيصهی ماست.

کدهای اخالقی مرتبط با ارزش »روحیه ی خدمت«

   مــا معتقدیــم خدمتگــزاری چیــزی جــدا از انجــام وظیفــه اســت و خدمتگــزار واژه ای اســت کــه بــا چگونگــی عمــل و نیت فرد 

مرتبــط اســت و خدمــت بــه تمامــی ذینفعــان و سودرســانی بــه آنــان، عامــل ارزشــمندی برایمــان بــه شــمار می آید.

   مــا معتقدیــم گره گشــایی، یــاری رســاندن و حــل مشــکل دیگــران، درک و توجــه بــه نیازهــای مــادی و معنــوی ذینفعــان، 

ضمــن رعایــت منافــع منصفانــه و عادالنــه ی طرفیــن، جلوه هــای مهمــی از خدمتگــزاری هســتند و کمک بــه ایشــان را در جهت 

انجــام هــر چــه بهتــر وظایفشــان در هنــگام مواجهــه بــا تنگنــا، نــه تنهــا عیــب نمی دانیــم کــه بــدان افتخــار می کنیــم.

   مــا می دانیــم منــت و آزار، ریــا و شــهرت طلبی و خــروج از حــد اعتــدال و زیــاده روی در اعمــال و رفتــار، از آفــات خدمتگــزاری 

اســت و خــود را موظــف بــه دوری از آن هــا می دانیــم.

ــه حــق آگاهــی  ــا ب ــر و آمــوزش الزم، پاســخ م ــه ی مشــاوره ی مؤث ــق و کامــل و ارائ ــگام، دقی    اطالع رســانی شــفاف، به هن

ــت. ــدگان اس ــتریان و مصرف کنن مش

   ارائــه ی خدمــات پیــش و پــس از فــروش بــه مشــتریان، همــراه بــا رعایــت اســتانداردهای کیفــی و توافق هــای حرفــه ای، 

وظیفــه ی حرفــه ای و تعهــد اخالقــی مــا اســت.

   مــا معتقدیــم انتقــاد، حــق مشــتری و مصرف کننــده اســت. بنابرایــن پاســخگویی، نقدپذیــری و جبــران خســارات ناشــی از 

عملکــرد ســازمان را شــیوه ی خــود می دانیــم.

    مــا معتقدیــم تمامــی منابــع ســازمان، بــه رســم امانت به مــا ســپرده شــده اســت و در امانتــداری، رازداری و اســتفاده ی بهینه 

از آن هــا خــود را مســئول می دانیــم.
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ارزش »سخت کوشی«

ما سخت کوشی را شرط الزم موفقيت و ماندگاری خود و تالش مجدانه را وجه تمايزمان با ديگران می دانيم.

کدهای اخالقی مرتبط با ارزش »سخت کوشی«

ــه  ــتیابی ب ــرای دس ــیله ب ــن وس ــی را بهتری ــالش و سخت کوش ــم و ت ــق می ورزی ــود عش ــه ی خ ــه جامع ــا ب   م

اهدافمــان می دانیــم.

  ما معتقدیم انسـان های سخت کوش تجربیات ارزشمندی را در زندگی کسـب می کنند.

ــود  ــغلی خ ــای شـ ــردی و ارتق ــد ف ــرای رش ــرط الزم ب ــه ای را ش ــای حرف ــش و مهارت ه ــتمر دان ــش مس   افزای

می دانیــم و بــرای دستیـــابی بــه آن در سایـــه ی توجـــه بــه ارزش های انســانی، از هیچ تالشــی فروگــذار نمی کنیم.

  مــا وقت گذرانــی کاذب، تلــف کــردن زمــان و دوری جســتن از کار و تــالش ســودمند را مانــع کســب مهارت هــای 

ارزشــمند می دانیــم.

ــرای  ــتر ب ــی بیش ــتفاده از دروغ و بهانه تراش ــه اس ــاز ب ــدم نی ــبب ع ــالش س ــی و ت ــم سخت کوش ــا معتقدی   م

ــد. ــا می بخش ــران ارتق ــزد دیگ ــخصی را ن ــار ش ــت و اعتب ــش اس ــای خوی ــران ناتوانی ه جب

  ما از حضور افراد پرتالش و ترویج فرهنگ سخت کوشی در سازمان خود استقبال می کنیم.

  ســرعت، دقــت، ســهولت و کیفیــت در ارائــه ی خدمــات و تحویــل کاال، نمــاد همــت و سخت کوشــی شــرکت پرســال 

ست. ا
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ارزش »خوش رویی«

ما باور داريم كه لبخند و چهره ی شاداب عامل همافزایی و كسب انرژی مضاعف از محيط انسانی پيرامونمان است.

کدهای اخالقی مرتبط با ارزش »خوشرویی«

   مــا معتقدیــم کــه خوش رویــی، ابتــدای دوســتی و از بهتریــن نقطه هــای آغــاز ارتباطــات دوستـــانه و اجتماعی مطلوب 

اســت؛ بنابرایــن در هنــگام مالقــات بــا دیگــران بــا چهــره ای شــاد و لب هایــی خنــدان بــه اســتقبال ایشــان می رویم.

ــه یاریشــان می شــتابیم، در  ــاری می نماییــم، ب ــان هســتیم، خوش رفت ــه عمــوم ذینفعــان خــود مهرب ــا نســبت ب    م

غــم و شادی هایشــان ســهیم می شــویم و بــا چهــره ای متبّســم و برخــوردی مؤدبانــه بــا ایشــان روبــرو می شــویم؛ زیــرا 

می دانیــم ایــن شــیوه ی ترویــج ُحســن خلــق و پیونــد بــا مــردم اســت.

   مــا در برخوردهــای اجتماعــی خــود، گفتمــان ایجابــی و مثبــت را پیشــه می کنیــم؛ امــا از چاپلوســی و تمجیــد ریاکارانه 

ــم. می پرهیزی

   ما معتقدیم آراستگی ظاهری، حسن رفتار، وقار و متانت نشان دهنده ی شأن و منزلت انسانی ما است.

   مــا دقــت می کنیــم گفتمانمــان خوشــایند باشــد؛ زیــرا می دانیــم کســی کــه دائــم در حــال شــکایت، گالیــه یــا تحقیــر 

دیگــران اســت، راه بــه جایــی نخواهــد برد.
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ما یــک شهروند جهانــی مسئول و متعهد هستيم؛ متعهد به بهبود اجتماع پیرامونمــان، توسعهی كشورمان و حفظ 

سياره ی زيبايمان.

کدهای اخالقی مرتبط با ارزش »مسئوليتپذيری اجتماعی«

   مــا معتقدیــم کــه در پرســال، بــا ایجــاد فرصت هــای برابــر آموزشــی، راه بــرای ارتقــای شــغلی همــه ی همــکاران 

فراهــم آمــده و راه پیشــرفت بر کســی بســته نیســت.

   مــا معتقدیــم ســازمانمان امنیــت شــغلی، آســایش روانــی، شــادابی روحــی، تعالــی اخالقــی و برخــورداری از 

حقــوق عادالنــه و متناســب بــا بــازار کار را حــق مســلم همگــی مــا می دانــد و خــود را نســبت بــه تأمیــن آن و 

ــد. ــد می دان ــا متعه ــت از م حمای

   مــا شــفافیت و قانون پذیــری را احتـــرام بــه حقــوق شـــهروندان و اســاس تعامــل حرفه ای مــان بــا ذینفعــان 

خــود می دانیــم، بــر حاکمیــت قانــون و مقــررات بــر همــه ی شــئون حرفــه ای و همــکاری صادقانــه و اثربخــش 

ــی تأکیــد می کنیــم، و هرگــز بــا افــراد یــا ســازمان هایی  بــا ســازمان های نظارتــی در راســتای حفــظ منافــع مّل

کــه علیــه منافــع بشــریت فعالیــت می کننــد، داد و ســتد نخواهیــم کــرد.

   احتــرام بــه حقــوق همســایه ها، همچــون حــق حریــم خصوصــی، حفــظ آســایش و آرامــش روانــی، حساســیت 

نســبت بــه منافــع مالــی و معنــوی و امانتــداری نســبت بــه امــوال آنــان، رازداری و پاســخگویی در قبــال ایشــان، 

ــق  ــوان ح ــه عن ــم نواز را ب ــته و چش ــط آراس ــورداری از محی ــت و برخ ــایه ها اس ــا همس ــا ب ــل م ــاس تعام اس

ــم. همســایگان و شــهروندان پــاس می داری

   مــا بــه تأمین کننــدگان و پیمانــکاران خــود از حیــث رشـــد اخــالق حرفــه ای یـــاری می رســانیم، ایشــان را بــه 

ایفــای نقــش در جهــت مسئولیـــت های اجتماعــی ترغیــب می نماییــم و در ایــن خصــوص بــا آن هــا همــکاری 

می کنیــم. 

ــوان  ــه عن ــش آگاهــی مشــتریان را ب ــد مســئوالنه و افزای ــت خری ــال محصــول، مدیری ــا مســئولیت در قب    م

مســئولیت اجتماعــی خــود بــاور داریــم و در مســیر تحقــق آن کوشــا هســتیم؛ زیــرا می دانیــم بــا ارتقــای ســطح 

دانــش و توانمنــدی ذینفعــان و شــرکایمان، بســتر پیشــرفت خــود را نیــز فراهــم می کنیــم.

  مــا خــود را در قبــال حفــظ محیــط زیســت، مدیریــت پســماندها، صرفه جویــی در مصــرف انــرژی و اســتفاده ی 

مســئوالنه از منابــع، مســئول و متعهــد می دانیــم و می کوشــیم بــا پایبنــدی بــه اصــول حفــظ محیــط زیســت، 

ــود را در راســتای  ــش خ ــت، نق ــگ بازیاف ــج فرهن ــوزش و تروی ــط، آم ــازمان های ذیرب ــا س ــتمر ب ــکاری مس هم

توســعه ی پایــدار کشــور بــه بهتریــن شــیوه ایفــا کنیــم.

  مــا برقــراری عدالــت آموزشــی در کشــور خــود را وظیفه منــد می دانیــم و در ایــن خصــوص بــه صــورت فــردی 

و ســازمانی مشــارکت می کنیــم. 

ارزش »مسئوليتپذيری اجتماعی«
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همكاری:

به معنای ايجاد و ارتقای مهارت در انجام كارها به صورت گروهــی، طفره نرفتن از انجام هرگونه وظيفهی محوله، کمــک به همكاران در 

زمان درخواســت ايشان و برخورداری از مهارت تقسيم و تجميع كارها.

خالقيت:

به معنای بهرهگيری از قوه ی تخيل و هوش هيجانی در راستای بهبود مستمر كارها و محقق نمودن ايدهها.

يادگيری مداوم و روزآمدی:

به معنای مطالعهی مداوم و ارتقای سطح دانش در حوزه ی كار تخصصی خود.

سرعت همراه با دقت:

به معنای استفاده ی بهينه از زمان در عين توجه به كيفيت انجام كارها و جلوگیری از هرگونه اشتباه يا كاستی.

صرفهجویی و بهره وری در هزينهها:

به معنای انجام كارها با كمترين هزينهی ممكن؛ آنچنان كه از تمامی رقبای خود صرفهجوتر و بهره ورتر باشيم.

جهانی بودن: 

يادگيری و ارتقای سطح تسلط بر زبان انگلیسی، برخورداری از اطالعات جهانی و آگاهی از پيشرفتها و روندهای جهانی.

تمركز و پرهيز از پراكندهكاری:

به معنای دستيابی به موفقيت از مسير تمركز و دوری از پراكندهكاری.

نتيجهگرایی:

به معنای اينكه اصل بر گرفتن نتيجهی مورد انتظار، در عين رعایت فرايندهای تعريفشده ی شركت است.

حفظ كيفيت كار و ارتقای مستمر برند پرسال: 

به معنای حفظ و بهبود پيوستهی كيفيت انجام كارها و خدمات ارائهشده به مشتريان در راستای ارتقای نام پرســال به عنوان آبرو و اعتبار 

سازمانــی مشــترک همهی ما.

           همکاری                                خالقیت                        یادگیری مداوم و روزآمدی   

   سرعت همراه با دقت             صرفه جویی و بهره وری در هزینه ها                جهانی بودن 

 

تمرکز و پرهیز از پراکنده کاری                   نتیجه گرایی              حفظ كيفيت كار و ارتقای مستمر برند پرسال  

اصول و مهارت های کار
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کسب رتبه 277 بین 500 شرکت برتر ایران در سال مالی 1397 از نظر شاخص فروش

کسب گواهینامه رتبه زرین از سوی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

کسب جایزه ملی بهره وری 

دارنده رتبه طالیی در رتبه بندی های اتاق بازرگانی

دارنده رتبه اول مدیران عامل زن 

افتخارات و دستاوردها
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پرسال در گذر زمان
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مدیریت فرایندهای کسب و کار در پرسال

مهم تریــن مســئولیت اجتماعــی مــا در شــرکت پرســال پاســخگویی درســت، دقیــق و بــه موقــع در برابــر ذی نفعان 

ــه  ــان ب ــاد ذی نفع ــت. اعتم ــی اس ــازمان های غیردولت ــت و س ــتریان، دول ــدگان، مش ــان، تأمین کنن ــی کارکن یعن

پرســال ســرمایه ای اســت کــه بــا تأکیــد بــر مدیریــت فراینــد کســب  وکار حاصــل شــده اســت و پرســال راه حــل 

جــذب ایــن ســرمایه را طراحــی صحیح و قابــل اجــرا، شــفافیت و پاســخگویی،کنترل و تحلیل و بهبــود فرایندهای 

کســب وکار می دانــد و معتقــد اســت از ایــن طریــق ســازمان قــادر خواهــد بــود، ارزشــی پایــدار را بــه ذی نفعــان 

ارائــه دهــد.
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مدیریت زنجیره تامین و واحدهای کســب و کار اســتراتژیک پرسال

ــای  ــال، فراینده ــگ پرس ــب وکار در هلدین ــد کس ــت فراین ــاری مدیری ــتم ج ــدی و سیس ــه فراین ــه نقش باتوجه ب

ــره  ــای زنجی ــوند و فراینده ــیم بندی می ش ــتیبانی تقس ــی و پش ــی، اصل ــوع مدیریت ــه ن ــه س ــده ب ــایی ش شناس

تأمیــن جــزو گــروه فرایندهــای اصلــی از ایــن دســته بندی قــرار می گیرنــد. هرچنــد فرایندهــای زنجیــره تأمیــن 

ــات جریان هــای کاری  ــا جزئی ــف می شــوند، ام ــه طــور یکســان تعری ــاال ب ــی در ســطوح ب در حوزه هــای عملیات

شــامل فعالیت هــا و وظایــف و به عبارت دیگــر ســطوح زیریــن فرایندهــا در هــر یــک از حوزه هــای عملیاتــی بــه 

دلیــل ماهیــت کســب وکار حــوزه مربوطــه کامــاًل متفــاوت اســت. بــه همیــن دلیــل، فرایندهــای زنجیــره تأمیــن 

بــا تعریــف زیــر فرایندهــای متمایــز و سفارشی ســازی شــده در ســه SUB متفــاوت دیــده شــده اســت. 

ــی جنبه هــای مســئولیت  ــی خــود، تمام ــا و فرایندهــای اصل ــی فعالیت ه ــن اجــرای تمام شــرکت پرســال در حی

اجتماعــی را شناســایی و در حــد تــوان در نظــر می گیــرد و بــه آن هــا احتــرام می گــذارد. ازآنجاکــه ماهیــت فرایندهای 

ــرای پیشــبرد امــور  ــی ب ــه ای اســت کــه ممکــن اســت باعــث شــکل گیری موقعیت هــای غیرقانون عملیاتــی به گون

ــی اســتراتژی  ــا موقعیت هــای این چنین ــگام مواجــه شــدن ب ــه هن ــل فرایندهــا شــود، شــرکت پرســال ب ــن قبی ای

شــفاف و واضحــی دارد. مــا در پرســال از پذیرفتــن هرگونــه پیشــنهاد غیرقانونــی دوری نمــوده و به منظــور جلوگیــری 

از شــیوع فســاد، مســئولیت اجتماعــی خــود می دانیــم کــه هرگونــه درخواســت غیرقانونــی مرتبــط بــا کســب وکار 

شــرکت را بــه مراجــع و مســئولین ذی ربــط گــزارش نماییــم. در ایــن راســتا، شــرکت پرســال در ســال 1396 دو مــورد 

غیرقانونــی را بــه مدیریــت ســازمان های ذی ربــط طــی نامــه رســمی بــا شــرح واقعــه گــزارش داده اســت. 

کســب وکار شــرکت پرســال باتوجه بــه نیــاز مشــتریان و ســایر ذی نفعــان همــواره در حــال بهبــود اســت. عــالوه بــر 

فرایندهــای اصلــی و زنجیــره تأمیــن، اقدامــات ذیــل نیــز از جملــه فرایندهــای بالــغ و ُپراهمیــت شــرکت پرســال 

اســت کــه در دســته فرایندهــای مدیریتــی یــا پشــتیبانی قــرار می گیرنــد:
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فرایند رضایت سنجی و شکایت مشتریان

ــه شــده از مشــتریان را به منظــور  مــا در پرســال صــدای مشــتری را می شــنویم و بازخوردهــای گرفت

بهبــود ارائــه خدمــات در فرایندهــای کســب وکار خــود در نظــر می گیریــم. فراینــد ســنجش رضایــت 

مشــتریان هــم به صــورت ســاالنه و هــم در انتهــای زنجیــره ارزش بعــد از ارائــه خدمــات در تمامــی 

فرایندهــای بازرگانــی به صــورت متمایــز اجــرا می شــود. بــا پایبنــدی بــه اصــول و الزامــات اســتاندارد 

بین المللــی ایــزو ISO 10002:2018 پاســخگوی نیازها و خواســته های مشــتریان شــرکت پرســال هســتیم. 

در همیــن راســتا مکانیســم هایی را بــرای کنتــرل کیفیــت در نظــر گرفته ایــم تــا بتوانیــم محصــوالت 

ــه  ــا درنظرداشــتن اصــل همــکاری ب ــرام، صداقــت و ب ــظ احت ــری را ضمــن حف و خدمــات مطلوب ت

مشــتریانمان ارائــه کنیــم.

شــرکت پرســال بــا ســرلوحه قــراردادن دو اصــل زیــر، مطابــق الزامــات اســتاندارد ISO 10002 بــه ایــن 

ــد: ــد رســیدگی می نمای فراین

1-درک نیازها و انتظارات مشتریان شاکی و تالش در جهت جلب و افزایش رضایت آن ها

2-آموزش و توسعه صالحیت کارکنان در فرایند رسیدگی به شکایات

ــکایت از  ــودن ش ــرح نم ــم مط ــاد داری ــم و اعتق ــرام می گذاری ــتری احت ــق مش ــه ح ــال ب ــا در پرس م

ســوی مشــتری در خصــوص محصــول یــا خدمــات حــق الینفــک وی اســت. بــه همیــن منظــور فرایند 

ــد مهــم  ــوان یــک فراین ــد ســنجش رضایــت مشــتری، به عن ــار فراین ثبــت شــکایت مشــتریان در کن

در سیســتم مدیریــت فرایندهــای کســب وکار شــرکت پرســال در نظــر گرفتــه شــده اســت. باتوجه بــه 

نظــام فراینــدی حاکــم در شــرکت پرســال، بــه شــکایت های وارده طــی فراینــد اصــالح و یــا اقــدام 

اصالحــی واکنــش نشــان داده می شــود و طــی انجــام اقدامــات تعریــف شــده، گزارش هــای الزم بــه 

مشــتری ارائــه می گــردد و در انتهــا بازخــورد رضایــت مشــتری از فراینــد رســیدگی بــه شــکایت وی 

ــدارد  ــرار ن ــد اخــذ گواهینامــه ISO 10004 در دســتور کار شــرکت پرســال ق ســنجیده می شــود. هرچن

امــا طراحــی ایــن فراینــد در هلدینــگ پرســال بــر اســاس الزامــات ایــن اســتاندارد صــورت می گیــرد.

مشــتریان قــادر خواهنــد بــود از طریــق ایمیــل، فکــس، تلفــن، وب ســایت نســبت بــه ثبــت شــکایت 
خــود اقــدام نماینــد.

بــا توجــه بــه رویکــرد نوآورانــه پرســال ســازو کار ارتقــاء ایــن رونــد در راســتای پیشــرفت تکنولــوژی و براســاس 

ــه روز مهیاســت. ــای ب تکنیک ه

 سوابق شکایات ثبت شده در این فرایند طی سال های اخیر به شرح ذیل است:

persolco.com
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مــا معتقدیــم سیســتم مدیریــت دانــش و ثبــت درس آموخته هــا نقــش بســزایی در تســهیل بهبــود فرایندهــای 

تکرارپذیــر شــرکت پرســال دارد. ایــن سیســتم در حــال حاضر در ســطح ثبــت و بــه اشــتراک گذاری درس آموخته ها 

بــا توجــه بــه نقشــه ی دانــش طراحــی شــده در حــال اجــرا اســت. در طراحــی فرایندهــای کســب و کار شــرکت 

پرســال، ایــن فراینــد بــه عنــوان یــک فراینــد مســتقل در نظــر گرفتــه شــده اســت و از ســایر فرایندهــای ســازمان 

ورودی می گیــرد و ســوابق درس آموخته هــا در بانک هــای اطالعاتــی طراحــی شــده ثبــت و نگهــداری می شــوند.

ــرد  ــرل و راهب ــی جنبه هــای شــرکت، کمیته هــای اســتراتژی و کنت ــور از تمام ــه منظــور پیشــبرد ام در پرســال ب

فرایندهــا تشــکیل شــده اســت. ایــن کمیته هــا هــر دو بــه دلیــل نیــاز شــرکت بــرای تعییــن اســتراتژی و اجــرای 

آن بــا توجــه بــه تغییــرات و مالحظــات درون و بــرون ســازمانی و در راســتای یکدیگــر شــکل گرفتنــد. وجــود ایــن 

کمیته هــا در راســتای یکدیگــر نمایانگــر جریــان حاکمیــت ســازمانی در پرســال اســت.

ــر  ــا ه ــه ب ــب و کار در رابط ــی کس ــل محیط ــل کالن عوام ــور تحلی ــه منظ ــه ب ــن کمیت ــتراتژی: ای ــه اس   کمیت

یــک از واحدهــای کســب و کار و در نهایــت اخــذ تصمیمــات مدیریتــی جهــت پیشــبرد امــور شــرکت تشــکیل 

شــده اســت و خروجــی تصمیمــات ایــن کمیتــه مبنــای اجــرای امــور در واحدهــای ســازمانی اســت. مدیریــت 

ریســک های کالن در ســطح ســازمان، اخــذ تصمیمــات مدیریتــی در خصــوص مســائل کســب و کار، مدیریــت 

ــه موضوعــات مطــرح شــده در ایــن کمیتــه هســتند.  ذی نفعــان در ســطح کالن از جمل

  کمیتــه کنتــرل و راهبــری فرایندهــا: ایــن کمیتــه بــا حضــور اعضــای مشــترک و هم راســتا بــا کمیتــه اســتراتژی 

مدیریت دانش

کمیته ها

تشــکیل گردیــده و ماموریــت آن انتقــال مباحــث و موضوعــات مدیریتــی بــه مالکیــن فرایندهــای ســازمانی و 

ســایر مدیــران و در نهایــت بــه کارکنــان ســازمان اســت. اجــرای تصمیمــات اســتراتژیک و پیشــبرد امــور اجرایــی 

کســب و کار، مدیریــت و کنتــرل ریســک های فراینــدی در ســطح واحدهــای ســازمانی از جملــه مباحثــی هســتند 

کــه طــی ایــن کمیتــه مــورد بررســی قــرار می گیرنــد. اعضــای کمیتــه کنتــرل و راهبــری فرایندهــا تشــکیل شــده 

از مدیرعامــل، سرپرســت و کارشــناس برنامه ریــزی و بهبــود سیســتم ها و مالکیــن فرایندهــای ســازمانی اســت. 

تشــکیل جلســات دوره ای منظــم و اثربخــش در قالــب جلســات بازنگــری مدیریــت بــا حضــور تمامــی اعضــای 

کمیتــه بــه منظــور حصــول اطمینــان از جریــان صحیــح امــور اجرایــی واحدهــا در راســتای چشــم انداز، اهــداف 

کالن و ســاالنه ســازمان از جملــه وظایــف ایــن کمیتــه محســوب می شــود. تهیه،کنتــرل، تاییــد و ابــالغ اســناد 

ســازمانی نیــز بــا مشــارکت تمامــی اعضــای ایــن کمیتــه صــورت می گیــرد.

ــگ  ــب و کار هلدین ــف کس ــای مختل ــی را در بخش ه ــئولیت اجتماع ــای مس ــی جنبه ه ــا تمام ــال م در پرس

ــوزه از  ــر ح ــی در ه ــئولیت های اجتماع ــا مس ــط ب ــف مرتب ــرای وظای ــم و اج ــرار می دهی ــر ق ــورد نظ ــال م پرس

شــرکت در دامنــه وظایــف واحدهــا و پرســنل آنهــا لحــاظ گردیــده اســت و تمامــی پرســنل وابســته بــه ســازمان 

ــر  ــد. ه ــش دارن ــی نق ــوزه مســئولیت اجتماع ــف خــود در ح ــرای وظای ــور اج ــه منظ ــازمان ب ــردن س در یاری ک

ــم  ــده تی ــر عه ــرد ب ــورت می گی ــی ص ــئولیت های اجتماع ــوزه مس ــه در ح ــی ک ــزی اقدامات ــته مرک ــد هس چن

ــوق،  ــای ف ــق کمیته ه ــازمان از طری ــت س ــارت مدیری ــا نظ ــه ب ــت ک ــال اس ــرکت پرس ــی ش ــئولیت اجتماع مس

صــورت می گیــرد. اقدامــات اجرایــی نظیــر برگــزاری رویدادهــای درون و بــرون ســازمانی، مشــارکت بــا مراجــع 

ــه وظایــف مهــم تیــم مســئولیت  ــرای یاری رســانی بــه جوامــع محلــی متفــاوت از جمل عام المنفعــه و خیریــه ب

اجتماعــی شــرکت پرســال اســت کــه در ذیــل واحــد روابــط عمومــی قــرار دارد.

تیم مسئولیت اجتماعی
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ــه  ــت و دســتیابی ب ــه انجــام ماموری ــادر ب ــان ق ــح ذی نفع ــت صحی ــدون مدیری ــاور دارد ب ــگ پرســال ب هلدین

چشــم انداز خــود نخواهــد بــود. بــه همیــن دلیــل، از ســال 1394 اقــدام بــه تعریــف زیرســاخت  بــرای مدیریــت 

کارامــد ایــن مقولــه مهــم نمــود. بــه منظــور مدیریــت کارامدتــر و اثربخــش ذی نفعــان در هــر یــک از واحدهــای 

بازرگانــی کســب و کار در هلدینــگ پرســال ایــن فراینــد بــه صــورت جداگانــه و بــا تمرکــز بیشــتر روی ذی نفعــان 

خــاص آن بخــش صــورت می گیــرد. هــر چنــد انتظــارات ذی نفعــان داخلــی در هــر بخــش از تفاوت هــای جزیــی 

نیــز برخــوردار اســت، امــا رویکــرد جداســازی ذی نفعــان و مدیریــت انتظــارات آن هــا بــه صــورت اختصاصــی مدیریت و ارتباط با ذی نفعان

بیشــتر بــرای ذی نفعــان خارجــی هــر بخــش از جملــه مشــتریان و تامین کننــدگان مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. 

در پرســال اکثریــت کانال هــای ارتباطــی الزم بــرای مدیریــت گروه هــای ذی نفعــان شناســایی و برقــرار شــده و 

از آن هــا بــرای ایجــاد و حفــظ ارتبــاط بــا ذی نفعــان و همچنیــن مدیریــت و اولویت بنــدی مســائل کســب  و کار 

ــان،  ــای ذی نفع ــده گروه ه ــرکت، عم ــی ش ــئولیت های اجتماع ــتای مس ــرد. در راس ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس م

ــه  ــا ب ــا آنه ــا هرگــروه از ذی نفعــان و همچنیــن رویکردهــای ارتباطــی ب ــاط ب ــی مطــرح در ارتب موضوعــات اصل

شــرح ذیــل هســتند:
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ــن  ــی موفقیــت شــرکت های موفــق اســت و ای ــه عوامــل اصل ــم اتخــاذ رویکــرد پیشــگیرانه از جمل مــا می دانی

مهــم در فرایندهــای ُپرریســک پرســال بیشــتر جلــوه می نمایــد. بــه همیــن منظــور، در شــرکت پرســال مطابــق 

بــا دانــش و اســتانداردهای بــه روز ایــن حــوزه نظیــر  ISO 31000، تهدیدهــا و فرصت هــای تمامــی فرایندهــای 

ســازمانی بــه ویــژه فرایندهــای اصلــی بازرگانــی بــه طــور متنــاوب شناســایی، ارزیابــی و تحلیــل شــده و اقدامــات 

واکنشــی برخــورد بــا هــر ریســک تعییــن می شــود و تــا حصــول اثربخشــی؛ بــه صــورت مــدون مــورد پایــش قــرار 

می گیرنــد. 

ــی  ــرای تمام ــازمانی ب ــات س ــتندات و الزام ــا مس ــق ب ــز مطاب ــوزه HSE نی ــک های ح ــت ریس ــر اس ــه ذک الزم ب

ســایت های عملیاتــی و معدنــی مــورد شناســایی، تحلیــل و ارزیابــی و بــه طــور مــداوم مــورد پایــش، کنتــرل 

ــت  ــل اهمی ــه دلی ــی ب ــای عملیات ــرفت پروژه ه ــا پیش ــک ها ب ــوزه از ریس ــن ح ــد و ای ــرار می گیرن ــزی ق و ممی

ــود. ســرمایه انســانی بیــش از پیــش مــورد توجــه ذی نفعــان خواهــد ب

مدیریت ریسک 
ــود  ــی بهب ــر اصل ــی از عناص ــک و یک ــز الینف ــش ج ــات پای ــزاری جلس ــب برگ ــت در قال ــری مدیری ــد بازنگ فراین

سیســتم ها محســوب می شــود و نقــش بســزایی در رســیدن بــه اهــداف و چشــم انــداز ســازمان دارنــد. تقویــم 

ــه تفکیــک موضوعــات، تدویــن می شــود.   و برنامــه برگــزاری جلســات پایــش هــر ســاله ب

از مهمترین سرفصل های مورد بررسی در آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  رضایت مشتریان و عملکرد تامین کنندگان

  پیشرفت دستیابی به اهداف

  نتایج پایش و اندازه گیری فرایندها

  مشکالت و ریسک های فرایندها

  نتایج ممیزی ها

  وظایف و اقدامات تعریف شده قبلی

بازنگری مدیریت
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ــی  ــای داخل ــر از فض ــاند غی ــئولیت پذیر می شناس ــازمانی مس ــوان س ــه عن ــازمان را ب ــک س ــه ی آنچ

ــط  ــه محی ــی کســب و کار اســت. چــرا ک ــر فضــای بیرون ــش ب شــرکت، نقــش آن شــرکت و مدیران

ــن،  ــت ها، قواني ــت. سياس ــد داش ــای آن خواه ــر فعالیت ه ــزایی ب ــش بس ــرکت ها نق ــی ش بیرون

و  فرصت هــا  محدوديت هــا،  همــه   .  .  . و  مجلــس  دولــت،  اظهارنظرهــای  و  تصميم گيری هــا 

ــد. ــاد می كن ــادی ايج ــای اقتص ــرکت و بنگاه ه ــرای ش ــی ب تهديدهاي

کنتــرل تغييــرات و نوســانات محيــط بيرونــی و واکنــش درســت و بــه موقــع توســط مديران شــركت ها 

و بنگاه هــا نقــش موثــری در ایجــاد تعــادل و مدیریــت محیــط بیرونــی کســب و کار خواهد داشــت. 

ــناخت و  ــا ش ــو و ب ــک س ــر از ی ــن ام ــود در ای ــه خ ــی از وظیف ــا آگاه ــال ب ــرکت پرس ــن رو ش از ای

ــیس  ــی تاس ــال های ابتدای ــر، از س ــویی دیگ ــركت ها از س ــترك ش ــوق مش ــع و حق ــا، مناف درک نيازه

خــود، نقــش بســزایی در ســاماندهی فضــای کســب و کار، کاهــش اثــرات و تبعــات محیــط بیرونــی بــر 

ــت. ــوده اس ــا نم ــود را ایف ــت خ ــای فعالی ــرکت ها در حوزه ه ش

ــا نقــش داشــته و  ــری آنه ــی کــه مدیران ارشــد شــرکت پرســال در شــکل گی تشــکل ها و اتحادیه های

هم اکنــون نیــز بــه عنــوان یــک عضــو نقــش فعالــی دارد بدیــن شــرح اســت.

پرسال و فعالیت های تشکلی و صنفی
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ــادن و  ــع، مع ــی، صنای ــای بازرگان ــدگان اتاق ه ــأت نماین ــو هی عض

ــاق  ــس ات ــب رئی ــون( و نای ــفند 1385 تاکن ــران )اس ــران و ای ــاورزی ته کش

بازرگانــی، صنایــع، معــادن و کشــاورزی ایــران )خــرداد 1390 تــا خــرداد 1398(

عضو شورای عمومی فدراسیون جهانی اتاق های بازرگانی )دی ماه 1397 تاکنون(

ســرآغاز آشــنایی پــدرام ســلطانی بــا اتــاق بازرگانــی، صنایــع و معــادن، بــه تــالش بــرای راه انــدازی اتــاق جوانــان 

برمی گشــت و همیــن آشــنایی و دغدغــه کار تشــکلی باعــث شــد در اســفند 13۸۵ همــراه گــروه خواســتاران تحــول 

ــد و از ســال 1386 وارد هیــات  ــاق بازرگانــی، صنایــع و معــادن تهــران شــرکت کن ــات ششــمین دوره ات در انتخاب

نماینــدگان اتــاق بازرگانــی شــود. فعالیــت ایشــان در دوره هفتــم و هشــتم اتــاق بیــن ســال هــای 1390 تــا 1398 

بــه صــورت جدی تــر در ســمت نایــب رئیــس اتــاق بازرگانــی بــود و در همیــن ســال هــا بــا رویکــرد ایجــاد شــده، 

ــا توجــه بــه شــرایط پســابرجام و نــگاه عملگرایانه تــر، میزبــان اتاق هــای  ــر راه انــدازی اتــاق جوانــان، ب عــالوه ب

بازرگانــی کشــورهای مختلــف بودنــد و بــه پویایــی هرچــه بیشــتر فضــای کســب و کار بخــش خصوصــی و رونــق 

اقتصــادی کشــور کمــک نمایــد.  

ــردا«  ــرای ف ــالف ب ــی » ائت ــاق بازرگان ــات ات ــتم انتخاب ــواه، در دوره هش ــی تحول خ ــار تیم ــلطانی در کن ــدرام س پ

ــردا افــق  ــرای ف ــم ائتــالف ب ــروزی برســند. تی ــه پی ــاق ب ــات دوره هشــتم ات را شــکل داد کــه توانســت در انتخاب

جدیــدی را پیــش روی اتــاق نمایــان ســاخت و زمینــه بازیابــی نقــش وجایــگاه بخــش خصوصــی در کشــور شــد 

ــد.  ــت کنن ــجم تری فعالی ــتراتژی منس ــا اس ــر و ب ــا آگاهانه ت ت

بعــد از ســه دوره فعالیــت در هیــات نماینــدگان، پــدرام ســلطانی از حضــور در انتخابــات دوره نهــم اتــاق بازرگانــی 

شــخصا انصــراف داد و دلیــل آن را ســپردن صندلی هــا بــه جوانــان بیــان داشــت.

پــدرام ســلطانی بــرای دو دوره پیاپــی از ســال 2016 بــه عنــوان عضــو شــورای عمومــی فدراســیون جهانــی اتاق هــای 

بازرگانــی برگزیــده شــده اســت. فدراســیون  اتاق هــای بازرگانــی جهــان بــه عنــوان یکــی از شــاخه های تخصصــی 

اتــاق بازرگانــی بین المللــی )ICC( در ســال 19۵1 بــا هــدف یکپارچه ســازی تصمیمــات در ســطوح اقتصــاد بین الملــل 

تشــکیل شــد. ایــن فدراســیون نهــادی غیرسیاســی اســت کــه اعضــای آن از میــان فعــاالن اقتصــادی بین المللــی 

در بخش هــای بازرگانــی و صنعــت برگزیــده می شــوند. ۵ هــزار اتــاق بازرگانــی، اتــاق مشــترک، تشــکل و انجمــن 

اقتصــادی و بازرگانــی از 13۰ کشــور جهــان، عضــو اتــاق بازرگانــی بین المللــی هســتند. شــورای عمومــی فدراســیون  

ــه  ــی کــه تحریم هــای ســخت علی ــدرام ســلطانی در دوران ــان ۲۰ کرســی دارد. انتخــاب پ ــی جه اتاق هــای بازرگان

ایــران اعمــال شــده، اهمیــت فراوانــی داشــته و توانســته بــه فرصتــی بــرای معرفــی توانایی هــای تجــاری ایــران 

بــدل شــود و صــدای بخــش خصوصــی اقتصــاد ایــران باشــد. 

پــدرام ســلطانی در جدیدتریــن نشســت ایــن شــورا، ایــده »اتاق هــا بــرای صلــح« را ارائــه کــرد چــرا کــه معتقــد 

اســت تحریم هــای یکجانبــه آمریــکا بــر هــم زننــده صلــح و ثبــات در جهــان و در نتیجــه مخــل رشــد و توســعه 

اقتصــاد جهانــی اســت. پویــش اتاق هــا بــرای صلــح، می توانــد اتاق هــای بازرگانــی جهــان را بــه ضــرورت لغــو 

ــد. ایــن تحریم هــا جلــب کن
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اتحادیــه صادرکننــدگان فرآورده هــای نفتــی ایــران در ســال 82 بــا حضــور 54 شــرکت ضمــن اخــذ مجــوز از اتــاق 

بازرگانــی، صنایــع، معــادن و کشــاورزی ایــران بــا هــدف هماهنگــی و ســازماندهی هــر چــه بیشــتر فعــاالن حــوزه 

تولیــد و صــادرات فراورده هــای نفــت، گاز و پتروشــیمی تاســیس گردیــد.

ــد، صــادرات، واردات، ترانزیــت،  ــه امــور تولی ــرای ســاماندهی کلی ــه تــالش ب ــن اتحادی از اهــداف شــکل گیری ای

ــرای افزایــش  ــه اعضــا، بهره گیــری از رهیافت هــای جدیــد ب ــود کیفیــت خدمات دهــی ب ســواپ و بنکرینــگ، بهب

ســهم صــادرات، ایجــاد ارتبــاط بــا بانک هــا و ســازمان های اعتبــاری کشــور بــرای تامیــن تســهیالت مالــی، ایجــاد 

واحدهــای آموزشــی و تحقیقاتــی، تــالش و تعامــل جهــت کاهــش تصدی گــری دولــت در صــادرات فرآورده هــای 

نفــت، گاز و پتروشــیمی اســت.

در حــال حاضــر ایــن اتحادیــه بــا داشــتن حــدود 300 عضــو از بزرگتریــن تشــکل های اقتصــادی در کشــور محســوب 

می شــود کــه نقــش مهمــی در  ارتقــاء کیفــی و کمــی صــادرات فرآورده هــای نفتــی، ارزآوری بــه داخــل کشــور و 

اشــتغال زایی بــه عهــده داشــته اســت.

از آنجــا کــه شــرکت پرســال کار حرفــه ای خــود را در تجــارت بــا صــادرات محصــوالت پتروشــیمی آغــاز نموده اســت 

رئیــس هیئــت مدیــره شــرکت پرســال )پــدرام ســلطانی( چنــد دوره متوالــی بــه عنــوان عضــو هئیــت مدیــره ایــن 

اتحادیــه نقــش بســزایی در بهبــود عملکــرد ایــن اتحادیــه و تثبیــت جایــگاه آن در بخــش دولتــی و خصوصــی ایفا 

ــدوق توســعه صــادرات فرآورده هــای  ــه تاســیس صن نمــوده اســت. یکــی از مهمتریــن دســتاوردها در ایــن زمین

نفتــی ايــران اســت کــه در زمــان دبیرکلــی ایشــان در ســال 1383 اتفــاق افتــاده اســت. 

ــای  ــادرات فراورده ه ــه ص ــی در زمین ــاوره های صادرات ــه مش ــی، ارائ ــی و خارج ــگاه های داخل ــرکت در نمایش ش

نفتــی، انجــام خدمــات گمرکــی در مبــادی کشــور و گمرک هــای کشــورهای جهــان، انجــام عملیــات مالــی و اعتباری 

عضو هیئت موســس و هیئت مدیره ی صادرکنندگان فرآورده های 

نفت و گاز و پتروشیمی ایران

انجمــن تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان ســنگ آهــن ایــران، تشــکلی صنفــی اســت کــه بــه منظــور بهبــود محیــط 

کســب وکار اعضــا و توســعه معدنــکاری ســنگ آهــن ایــران از ســال 1391 تاســیس شــده اســت. ایــن انجمــن 

متشــکل از بنگاه هــای اقتصــادی فعــال در اکتشــاف، اســتخراج، تولیــد و فــرآوری ســنگ آهــن، هــم اکنــون بــا 

ــای  ــکاس صــدای بنگاه ه ــی در انع ــران، نقشــی مهم ــازار ســنگ آهــن ای ــش از 90 درصــد ســهم ب پوشــش بی

اقتصــادی زنجیــره ارزش ســنگ آهــن دارد. حضــور مؤثــر انجمــن در فرآینــد سیاســتگذاری عمومــی و انتقــال بــه 

موقــع و درســت نظــرات، خواســت ها و ترجیحــات اعضــا بــه سیاســت گذاران طــی دوره عمــر کوتــاه انجمــن، 

منجــر بــه کســب دســتاوردهای مهمــی، همچــون عــدم وضــع عــوارض بــر صــادرات ســنگ آهــن ایــران، کاهــش 

و اســتمهال حقــوق دولتــی و اصــالح بخشــنامه جرایــم اضافــه تولیــد شــده اســت. 

از آنجــا کــه شــرکت پرســال ســالیان زیــادی اســت کــه فعالیــت معدنــی خــود را بــا فــراوری و صــادرات ســنگ 

ــوزه از  ــن ح ــی در ای ــرکت های خصوص ــده ترین ش ــی از شناخته ش ــوان یک ــه عن ــت ب ــرده اس ــروع ک ــن ش آه

ابتــدای تاســیس انجمــن بــه عضویــت آن درآمــده و  پــروا ســلطانی در دو دوره اول بــه عنــوان عضــو هیئــت 

مدیــره انجمــن و نائــب رئیــس انجمــن انتخــاب شــدند و فعالیــت داشــتند. همچنیــن ایشــان در اولیــن، دومیــن 

ــر  ــوان دبی ــه عن ــران ب ــدگان ســنگ آهــن ای ــدگان و صادرکنن ــی انجمــن تولیدکنن ــش بین الملل و ســومین همای

همایــش ایفــای نقــش کردنــد.

مهمتریــن اهــداف ایــن انجمــن کــه در اساســنامه تشــریح شــده اســت بــه طــور کلــی در چهــار بخــش نمایندگــی 

از اعضــا، تمهیــد مشــارکت اعضــا، ارائــه خدمــات بــه اعضــا و تنظیــم و توســعه کســب و کار ســنگ آهــن ایــران 

تقســیم بنــدی می شــود.

عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران

ــران، ســرمایه گذاری در امــور لجســتیک صــادرات، ســرمایه گذاری در احــداث  ــا اخــذ مجــوز از بانــک مرکــزی ای ب

واحدهــای تولیــدی جدیــد و پاالیشــگاه بــا نگــرش صادراتــی و ســایر فعالیت هایــی کــه در جهــت افزایــش توســعه 

صادراتــی باشــد از جملــه برنامه هــای ایــن صنــدوق بــه شــمار مــی رود.
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بــا توجــه بــه قرارگیــری ایــران در منطقــه ى خشــك جغرافيایــی و کمبــود محصــوالت کشــاورزی و جنــگل داری 

ــوا در صنعــت بســته بندی هســتیم. ــن کاالهــا خصوصــا کاغــذ و مق ــد واردات ای ــن، نیازمن جهــت تامی

دهه هــای قبــل همــواره واردكننــدگان كاغــذ، مقــوا و فرآورده هــاى ســلولزى بــه عنــوان يــك تشــكل اقتصــادى 

و يــا يــك صنــف از صنــوف شــاغل در بــازار كار ايــران داراى جايــگاه مســتقلى نبــوده و همــواره در تشــكل ها و 

صنــوف مشــابه نظيــر صنــف كاغذفروشــان، اتحاديــه چاپخانــه داران و... حضــور داشــته و جايــگاه واقعــى آنــان 

بــه عنــوان ســر منشــاء چرخــه ى توزيــع كاال ناديــده گرفتــه شــده اســت.

از آنجــا کــه بحــث واردات از ســایر صنــوف اشــاره شــده مقــررات و مشــکالت خــاص خــود را دارد و از طرفــی دیگر 

ــازار را دچــار چالش هــای بزرگــی نمــوده اســت ایجــاد  تحریم هــا و فشــارهای اقتصــادی دو دهــه اخیــر ایــن ب

یــک انجمــن واحــد جهــت رایزنــی و تبــادل افــکار بــا مســئولین  ذی ربــط در بخــش دولتــی نظیــر وزارتخانــه 

ــد واردات،  ــود رون ــرای بهب و گمــرک و همچنیــن هم صــدا نمــودن شــرکت های مربوطــه در بخــش خصوصــی ب

تبدیل به ضرورتی بزرگ در این عرصه شده است. 

مدیرعامــل شــرکت پرســال پــروا ســلطانی کــه نقــش موثــری در تاســیس انجمــن داشــته اند، بــه عنــوان عضــو 

اصلــی هیئــت مدیــره در دو دوره اول انجمــن انتخــاب شــدند.

عضو هیئت موسس و هیئت مدیره انجمن وارد کنندگان کاغذ، مقوا 

و فراورده های سلولزی ایران
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مسئولیت اجتماعی سازمان در قبال جامعه
)فعالیت های اجتماعی(
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بازگردانــدن بخشــی از ســود کســب و کار اقتصــادی  بنگاه هــای تجــاری بــه اجتمــاع، یکــی از اصــول اساســی و 

ابتدایــی مســئولیت اجتماعــی اســت.

در همیــن راســتا شــرکت پرســال نیــز در راســتای خلــق ارزش مشــترک نــه تنهــا بــا ذینفعــان خــود، بلکــه تــک تــک 

فرزنــدان ایــران زمین گام برداشــته اســت. 

ــود زیرســاخت های  ــرای بهب ــز بیشــتر ب ــا تمرک ــر آن اســت ت ــن رســالت، پرســال از ســال 1395 ب ــر اســاس ای ب

آموزشــی کشــور، در قالــب پویــش ایــران مــن، بــه عنــوان عــزم ملــی بــرای توســعه سیســتم آموزشــی کشــور 

ادای دیــن خــود را بــه جامعــه محلــی ایفــا کنــد. چــرا کــه توســعه پایــدار جــز بــا توســعه آموزشــی هدفمنــد 

امــکان پذیــر نخواهــد شــد.

»ایــران مــن« بــه عنــوان ادای دیــن بخــش خصوصــی بــه جامعــه بــا هــدف اولیــه ســاخت 100 مدرســه 

ابتدایــی در مناطــق کمتــر برخــوردار کشــور توســط رئیــس هیئــت مدیــره شــرکت های پرســال فعالیــت 

خــود آغــاز کــرد و تمــام ایــن 100 مدرســه دبســتان هســتند چــرا کــه ایــران مــن معتقــد اســت تحصیــالت 

ابتدایــی ســنگ زیربنایــی توســعه هــر جامعــه ای اســت .

شــرکت پرســال در ایــن راه  بــا دعــوت و همراهــی کارآفرینــان بخــش خصوصــی کشــور ســاخت ایــن پویش ایران من و توسعه عدالت آموزشی

مــدارس را رقــم زده اســت بــه نحــوی کــه در کمتــر از 5 ســال گام اول ایــن پویــش کــه ســاخت 100 مدرســه 

بــرای فرزنــدان ایــران عزیزمــان بــوده اســت محقــق شــد.

بــا همراهــی نیکــوکاران و بنگاه هــای اقتصــادی دیگــر تعــداد مــدارس ایــران مــن در ســال 1400 بــه 120 

مدرســه در 22 اســتان کشــور رســیده اســت.

ایــران مــن در کنــار تمــام فعالیــت هــای زیرســاختی بــرای توســعه آموزشــی کشــور، بــه جنبــه آمــوزش 

هدفمنــد، توانمندســازی و مهــارت آمــوزی دانــش آمــوزان بــرای داشــتن آینــده ای بهتر توجــه ویــژه ای دارد 

و از طریــق کمپین هــای مختلــف آن را اجرایــی کــرده اســت.

ایــن موضــوع فقــط بــه دانــش آمــوزان ختــم نمی شــود بلکه معلمــان نیــز در این پویــش جایــگاه متفاوت 

و خاصــی دارنــد. بالخــص در شــرایط پاندمیــک کرونــا ایــران مــن ســعی کــرده اســت تــا بــا بــودن در کنار 

معلمــان بــه آمــوزش موثرتــر در مناطــق دور از مرکــز و بــدون امکانــات آمــوزش آنالیــن کمک شــایانی کند.

از دیگــر اقدامــات موثــر شــرکت پرســال در پویــش ایــران مــن توجــه بــه الگوهــای ســاخت مــدارس بومی 

و فرهنــگ بومــی هــر منطقــه در موضــوع آموزش و توانمندســازی اســت.

نمونه ای چون مدرســه نوکپر در هناران منطقه گشــت ســراوان در اســتان سیســتان و بلوچســتان و مدرســه 

ایــران مــن شــماره 100 در روســتای ســیدبار جــدگال بــه عنــوان مدرســه توســعه پایــدار کــه توانمندســازی 

جامعــه محلــی را از طریــق صنــدوق بانــوک بــه میــدان بــروز و ظهــور رســانه اســت می تــوان اشــاره کــرد.

ایران من به تک تک کودکان این سرزمین امید دارد.
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ســاخت ایــن مدرســه بــا معماری بومــی و بــا اســتفاده از ترکیب مصالــح نوین 

و مشــارکت جامعــه محلــی بــا کاربــری چندگانــه انجــام شــده اســت. معماری 

متفــاوت ایــن مدرســه توســط تیــم معمــار داوطلــب ایــران مــن انجــام و در 

بخــش عمومــی جایــزه معمــار 1400 موفــق بــه کســب رتبــه اول شــد.

از دیگــر حــوزه هــای فعالیــت شــرکت پرســال در قالــب پویــش ایــران مــن 

ــق  ــیل در مناط ــه و س ــده از زلزل ــیب دی ــدارس آس ــازی م ــه بازس ــوان ب می ت

مختلــف کشــور اشــاره کــرد. 

ســاخت 3 مدرســه در زلزلــه ســرپل ذهاب، ســاخت زیرســاخت های بهداشــتی 

همچــون 40 ســرویس بــرای اهالــی روســتای کهنانــی کش در ســیل سیســتان 

و بلوچســتان، ســاخت 2 مدرســه 6 کالســه در مناطق ســیل زده اســتان لرستان 

و خوزستان و ...

و ما معتقدیم که توسعه پایدار جز با آموزش هدفمند محقق نخواهد شد.
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توانمندسازی اقتصادی این روستا با استارت آپی به نام »بانوک« شکل گرفته است. 

تیــم مســئولیت اجتماعــی پرســال بــا اجــرای طــرح تســهیلگری توســعه در روســتای ســیدبار و کمــک 

بــه احیــای هنــر ســوزن دوزی و بازارســازی بــرای آن، هم قــدم بــا جوانــان و زنــان فعــال روســتا شــد 

ــه  ــوک برداشــته شــود. ازآنجاک ــد بان ــت برن ــا ثب ــه ســمت توســعه اقتصــادی را ب ــدم ب ــن ق ــا اولی ت

توســعه اقتصــادی و اجتماعــی ایــن منطقــه نیازمنــد ســاخت فردایــی مطمئــن بــرای کــودکان اســت، 

ــان روستاســت کــه طــی یــک ســال  ــان و زن ــدوق توســعه روســتایی متشــکل از جوان »بانــوک« صن

ــل  ــاس بلوچــی تبدی ــورآالت و لب ــه یکــی از برندهــای شــناخته شــده در حــوزه زی ــت ب ــم فعالی و نی

شــده اســت. فــروش محصــوالت بانــوک از طریــق شــبکه اجتماعــی )اینســتاگرام و تلگــرام( صــورت 

می گیــرد.

 بانــوک در حــال حاضــر بــه نــام "صنــدوق تعاونــی کهــن بــوم بلــوچ " ثبــت وزارت تعــاون و کار و رفــاه 

اجتماعــی شــده اســت و به عنــوان تعاونــی مســتقل مشــغول فعالیــت اســت.

در حــال حاضــر 100 زن و مــرد در بانــوک فعالیــت می کننــد. ســود ایــن صنــدوق صــرف بهداشــت و 

ــودکان روســتا می شــود. آمــوزش ک
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ــای  ــتین روزه ــه در نخس ــت ک ــد 19 اس ــران کووی ــور از بح ــرای عب ــادی ب ــاالن اقتص ــش فع  پوی

شــیوع کرونــا بــا رویکــرد اطالع رســانی و حمایتــی توســط بخــش خصوصــی تشــکیل و 

شــرکت پرســال بــه عنــوان یکــی از پرچــم داران ایــن حرکــت نقــش مهــم و تاثیرگــذاری 

 در حمایــت و کمــک بــه بیمــاران مبتــال بــه کرونــا و تمــام اقشــار جامعــه داشــته اســت.

 4۰۰ سیلندر اهدایی به بیمارستان ها و مراکز درمانی سطح کشور توسط این کمپین

 واردات و توزیع اقالمی چون ماسک، الکل، تب سنج در روزهای ابتدایی همه گیری کرونا

 ایجاد سایت تولید ماسک

 حمایت از اقشار آسیب دیده با بسته های کاالیی

 توزیع ماسک مناسب کودکان در مناطق دور از مرکز و کمتر برخوردار کشور

حمایت از دانش آموزان بازمانده در دوران کرونا با توزیع تبلت و ایجاد بستر بازآموزی آنان با همراهی 
پویش ایران من

 از جمله این خدمات می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 کمپین نفس
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تجهیز مدارس به کامپیوتر  

  اهدای کتاب به کتابخانه ها 

کمک به افراد نیازمند در محل پروژه  

راه سازی و ترمیم جاده های روستایی  

آب رسانی، تأمین مخازن و تعمیر و عایق سازی منابع آب   

تأمین اقالم بهداشتی و بسته های معیشتی   

معاینات پزشکی دوره ای و تأمین دارو  

کارآفرینی بانوان  

ایجاد فضای ورزشی  

  ترمیم و نوسازی مدارس

ساخت حمام و سرویس بهداشتی  

برگزاری دوره های آموزشی  

جذب و استخدام و آموزش نیروهای بومی در سایت های معدنی   

      درخت کاری در مناطقی که پرسال حضور فعال دارد

از دیـــگر اقدامــات در راســتای مســئولیت پذیری شــرکت پرســال در حــوزه ی اجتمـاعـــی، همــکاری بــا ســمن ها و دیگــر 

ســازمان های مردم نهــاد در راســتای سیاســت مشــارکت و هم افزایــی و کمــک و حمایــت بــه ایــن ســازمان ها اســت. 

از ایــن رو مــا در شــرکت پرســال همراهــی و حمایــت مالــی دوره ای از موسســه ی مــردم نهــاد مهرگیتــی، انجمــن حمایت 

از کــودکان کار، موسســه ی کــودکان ســرزمین مــن را در دســتور کار خــود قــرار داده ایــم.

ــات  ــی و برون ســپاری برخــی اقدام ــی و محل ــدن ســمن های بوم ــن مشــارکت طلبی ــن شــرکت پرســال ضم همچنی

ــن ســمن  ها دارد. ــت از ای ــی و حمای ــا، ســعی در توانمندافزای ــن انجمن ه ــه ای ــی ب ــع محل توســعه ای خــود در جوام

از زمــان شــروع فعالیت هــای معدنــی، سیاســت پرســال براین اســاس پایه گــذاری شــد کــه بخشــی از درآمدهــای 

معدنــی در هــر معــدن صــرف انجــام مســئولیت های اجتماعــی در همــان منطقــه شــود. بــه همیــن منظــور از 

زمــان راه انــدازی هــر معــدن و شــروع فعالیــت معدنــی نیازســنجی کامــل در جهــت کمــک بــه مــردم منطقــه 

و بهبــود وضعیــت زندگــی اهالــی صــورت می گیــرد و تاکنــون اقداماتــی نظیــر مــوارد زیــر در روســتاهایی کــه 

پرســور در آنجــا فعالیــت معدنــی انجــام می دهــد نیــز در دســتور کار قــرار گرفتــه و در حــال اجــرا اســت:

مسئولیت اجتماعی در مناطق تحت فعالیت پرسالهمراهی با سازمان های مردم نهاد
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راه سازی و ترمیم جاده های روستایی

یکــی از مشــکالت خطرآفریــن روســتاهای دور افتــاده نداشــتن جاده هــای ماشــین رو و  راه هــای صعب العبــور 
اســت، کــه بــا توجــه بــه عــدم دسترســی ایــن روســتاها بــه مراکــز درمانــی و خانه هــای بهداشــت، ایــن عــدم 
ــا از  ــوع جاده ه ــن ن ــازی ای ــاز هموارس ــن نی ــه ای ــود. برپای ــث می ش ــی را باع ــل جبران ــوادث غیرقاب ــکان ح ام

جملــه اقدامــات انجــام شــده اســت .

ــی بســیاری اســت. ارســال  ــث مشــکالت درمان ــی باع ــز درمان ــاده از مراک ــاد روســتاهای دورافت ــای زی فاصله ه
پزشــک بــه ایــن روســتاها جهــت معاینــات دوره ای و تامیــن داروه هــا مــورد نیــاز از جملــه اقداماتــی اســت کــه 

ــی پرســور اجــرا می شــود .      ــداوم در مناطــق فعالیت هــای معدن ــه صــورت م ب

مشروح چند نمونه از اقدامات انجام شده در مناطق تحت فعالیت های معدنی 

معاینات پزشکی دوره ای و تأمین دارو



36 
persolco.com

تأمین اقالم بهداشتی و بسته های معیشتی

تامیــن بســته های معیشــتی بــه صــورت دوره ای و برحســب نیــاز اقــالم بهداشــتی ماننــد ماســک،مایع ضدعفونی 
و تب ســنج های حرارتــی نیــز از جملــه اقدامــات درحــال اجــرا در ایــن مناطــق اســت.

کارآفرینی بانوان

ــذا آمــوزش و توان افزایــی زنــان بــا هــدف  زنــان ایــن روســتاها از قابلیت هــای بالقــوه ای برخــوردار هســتند. ل
کارآفرینــی و درآمدزایــی در دســت اجــرا اســت.     

مشروح چند نمونه از اقدامات انجام شده در مناطق تحت فعالیت های معدنی 
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خشکســالی، آب هــای غیرآشــامیدنی و دارای امــالح باعــث بیماری هــای زیــادی از جملــه بیماری هــای کلیــوی، 
غــدد، دیابــت، زنــان و... شــده اســت. لــذا مــا اقداماتــی ماننــد رســاندن آب شــیرین، تامیــن مخــازن آب ، 

تعمیــر منابــع آب، تســویه و کلرریــزی نیــز آب هــای ایــن روســتاها را در دســتور کار خــود قراردادیــم.

آبرسانی، تأمین مخازن و تعمیر و عایق سازی منابع آب 

مشروح چند نمونه از اقدامات انجام شده در مناطق تحت فعالیت های معدنی 

جذب و استخدام و آموزش نیروهای بومی در سایت های معدنی 

ــه  ــِی زیرمجموع ــایت های معدن ــه س ــک ب ــتاهای نزدی ــت روس ــه معیش ــک ب ــتغال و کم ــاد اش ــدف ایج ــا ه ب
ــه اســت. ــه کار منطق ــاده ب ــان آم ــرو از جوان ــه اســتخدام نی ــز شــرکت ب پرســال، تمرک
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کاشت درخت در مناطقی که پرسال حضور فعال دارد

ــت، در  ــی اس ــئولیت اجتماع ــوزه مس ــال در ح ــم پرس ــه و مه ــداف اولی ــی از اه ــت یک ــت از محیط زیس حفاظ

راســتای ایــن هــدف پرســال هــر ســاله و بــه مناســبت های مختلــف اقــدام بــه کاشــت درخــت در مناطــق تحــت 

فعالیــت خــود می کنــد. چــرا کــه مــا معتقدیــم طبیعــت اولیــن آغــوش بــرای زندگــی ســالم همــه افــراد جامعــه 

اســت و همــگان در حفــظ و نگهــداری درســت از آن مســئولیم.

مشروح چند نمونه از اقدامات انجام شده در مناطق تحت فعالیت های معدنی 
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بازدیدهــای دوره ای از روســتاهای مناطق تحت 

فعالیت هــای معدنــی در دســتور کاری مــا قــرار 

گرفتــه و همــکاران مــا به صــورت مــداوم جهت 

نیاز ســنجی، امکان ســنجی و ایجــاد ارتبــاط 

بهینــه از ایــن روســتاها بازدیــد مــی کننــد و بــا 

ــت  ــتاها نشس ــن روس ــای ای ــزرگان و دهیاره ب

ــدار  ــا دی ــای آن ه ــد و از خانواده ه ــزار می کنن برگ

ــد. می کنن
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كشــور ايــران از كشــورهای حادثه خيــز دنيــا بــوده و طــی چنــد ســال اخیــر هــم حــوادث طبیعــی زیــادی نظیــر 

ــی و  ــن دســت حــوادث، خســارات )جان ــوع اي ــه موجــب وق ــردم کشــور شــده و ب ــر م ــه و ســیل گریبانگی زلزل

ــوان  ــه عن ــه روســتاهای کشــور وارد آمــده اســت. از ایــن رو شــرکت پرســال ب ــی( وســیعی بــه خصــوص ب مال

شــرکتی فعــال و مســئولیت پذیر در حوادثــی از ایــن دســت نیــز نهایــت همــکاری و کمــک را در بهبــود شــرایط 

ــه صــورت شــخصی و شــرکتی، انجــام داده اســت. آســیب دیدگان، چــه در قالــب کار تشــکلی و چــه ب

در حادثــه ی زلزلــه ی کرمانشــاه تعهــد ســاخت یــک مدرســه و همچنیــن ســیل ســال 1398 تعهــد ســاخت ســه 

مدرســه بــا مبلــغ ده میلیــارد ریــال را نمــوده اســت.

همچنیــن بــا شــیوع ویــروس کرونــا و همه گیــری آن در اســفند ســال 1398شــرکت پرســال بــا راه انــدازی کمپیــن 

نفــس همــراه بــا ســایر بنگاه هــای اقتصــادی کشــور، تمــام تــالش خــود را جهــت کمــک بــه کادر درمانــی کشــور 

و حــل معضــالت ایــن بحــران داشــته اســت. پرســال، بــا ســرلوحه قــراردادن مسئـــولیت اجتماعــی در تصمیمــات 

خــود، عــالوه بــر کمــک مالــی بالــغ بــر 1 میلیــارد ریــال، فعالیت هــای خــود را حتــی در تعطیــالت نــوروز 1399 

معطــوف بــه همســویی و تســهیل اقدامــات کمپیــن نفــس نمــوده اســت. 

همچنیــن در روزهــای شــروع ویــروس کوویــد19 شــرکت پرســال در راســتای همیــاری بــا بخش هــای مختلــف 

ــواد  ــک و م ــزار ماس ــش از ه ــع بی ــه توزی ــدام ب ــیب پذیر، اق ــیه و آس ــای در حاش ــا گروه ه ــه خصوص جامع

ضدعفونــی کننــده در میــان انجمــن حمایــت از کــودکان کار، انجمــن آوای مانــدگار، خیریــه ی پویــش، انجمــن 

ــوع بی  نشــان شــده اســت. ــت طل ــان بهبودگســتران و جمعی ــاد زن ــرک اعتی ــن، کمــپ ت ســرزمین م

از ســوی دیگــر، بــا متعهــد دانســتن خــود نســبت بــه ســالمتی جوامــع تحــت فعالیــت خــود، اقــدام بــه ارســال 

و پخــش بیــش از هــزار بســته ی بهداشــتی در روســتاهای مکســان، دره آهــو، تنهــک و بزمــان شــده اســت.

پرسال و مسئولیت اجتماعی در بحران
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همــکاران مــا در پرســال بــه عنــوان اصلی تریــن ذی نفــع ســازمان، مــورد توجــه بســیار قــرار دارنــد و ســرمایه ی 

اصلــی خانــواده  ی پرســال بــه شــمار می آینــد. از ایــن رو یکــی از اهــداف اصلــی ســازمان، ارتقــا و بهبود ســرمایه  ی 

انســانی پرســال تعییــن شــده اســت و بــه تبــع آن برنامه هــای مختلــف جهــت توانمندســازی، ارتقــا  ی شــغلی 

و دانــش تخصصــی، تامیــن آتیــه، رفــاه و آســایش همــکاران پیش بینــی و اجرایــی شــده اســت.

محیط کاری مفرح و مطابق با اصول ارگونومی

بیمه ی تکمیلی

ساعت کاری منعطف

هدیه ی تولد فرزند

هدیه ی ازدواج

هدیه ی فرزندان ممتاز همکاران )دانشجویان/دانش آموزان(

پاداش عملکرد

تسهیالت ورزشی

تسهیالت فرهنگی )خرید کتاب، بلیط سینما، تئاتر، کنسرت و مشابه آن(

تسهیالت آموزشی

تسهیالت ممتاز

تسهیالت وام مسکن و خودرو

کتابخانه

برنامه های آموزشی عمومی و تخصصی

برگزاری دوره های آموزشی و هم اندیشی های درون و بین واحدی

پارکینگ

نزدیکی به وسایل حمل و نقل عمومی

مراسم شروع و پایان سال

انتخاب همکار و تیم نمونه ی سال

جشن ها و هدایای گوناگون)نوروز، یلدا، تولد همکاران (

برگزاری مسابقات ورزشی )فوتبال دستی، دارت و ...(

مسابقات و جشن های مختلف در طول سال

مشارکت در پروژه های بزرگ و چالشی

فرصت های رشد سازمانی

ورزش صبحگاهی

امکارن دورکاری

مهم ترین مزایای کار کردن در پرسال به شرح زیر است:شــاخص های مسئولیت اجتماعی ســازمان در قبال کارکنان
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در پرســال، تمامــی افــراد، فــارغ از جنســیت و فقــط بــر اســاس توانمندی هــا و شایســتگی های فــردی، از فرصــت 

رشــد، ارتقــا و پذیــرش مســئولیت ها و مناصــب ســازمانی برخــوردار هســتند. ایــن موضــوع در مراحــل جــذب افــراد 

نیــز مــد نظــر بــوده و تمامــی موقعیت هــای شــغلی پرســال )جــز مــواردی نظیــر اپراتــور معــادن و یــا کارپــردازان 

موتــوری کــه اســتخدام بانــوان در آن هــا بــا محدودیــت مواجــه اســت( بــرای تمامــی افــراد عالقمنــد در دســترس 

اســت.

عــالوه بــر موضــوع جنســیت، پرســال هیــچ تبعیضــی را در ارتبــاط بــا مســائل و عقایــد نــژادی، مذهبــی، سیاســی، 

اجتماعــی و ســبک زندگــی افــراد قائــل نیســت و مادامــی کــه ارزش هــای کلیــدی ســازمان –کــه مطابــق بــا اصــول 

انســانی و اخــالق مــدون شــده اســت- مــد نظــر قــرار گیـــرد، اصــل احـــترام متقـــابل را ســـرمشق امــور خــود قرار 

می دهــد و از ورود بــه ایــن قبیــل جزئیــات پرهیــز می نمایــد. بدیهــی اســت هیچ یــک از مــوارد مذکــور، ســهمی 

در پذیــرش یــا رد درخواســت های همــکاری و نیــز انتخــاب، ارتقــا و انتصــاب افــراد شایســته نخواهــد داشــت.

تاکیــد پرســال بــر شــفافیت، درســتکاری، پایبنــدی بــه قوانیــن و شایسته ســاالری موجــب شــده کــه ایــن شــرکت 

در راســتای ایفــای مســئولیت اجتماعــی خــود نظــام ارزیابــی عملکــرد همــکاران را در ســطوح مختلــف ســازمانی 

ــا حصــول  ــد. در پرســال ب ــف را فراهــم کن ــه ی اعضــا در ســطوح مختل ــرای کلی ــاء ب جــای داده و شــرایط ارتق

اطمینــان از گزینــش شایســـته در جــذب همــکاران بــر اســاس ویژگـــی ها و توانمندی هــای فــردی، فرصت هــای 

رویکــرد پرســال در قبــال هرگونــه تبعیــض )قومــی، مذهبــی، آراء 

سیاســی، جنســیتی، ســبک زندگــی و خاســتگاه اجتماعــی(: رعایــت 

اصــل برابــری جنســیتی در انتخــاب، ارتقــا و انتصابــات ســازمانی

برابر برای کلیه ی اعضا فراهم شــده اســت. همچنـــین تـــالش شـــده تـــا با برگـــزاری دوره هـــای آموزشـــی برای 

کارمنـــدان جدیدالــورود امــکان افزایــش توانمندی هــای فــردی فراهــم شــود. پرســال مخالــف هرگونــه اعمــال 

تبعیــض بــر افــراد مبتنــی بــر جنســیت، قومیــت، آراء سیاســی و... اســت. 

در همـــین راســـتا تاکید بر توانمندی هـــای حرفـــه ای کارمنـدان، دانـش آن ها و احســـاس مسئولیتـشان در قبال 

کار اســـت و نه ویژگـــی های انتسـابی آنان. مسئـولیت اجتـمـاعی شـرکت پرســـال ایجـاب می کنـد که هـرگـونه 

شرایـــط تهدیدکننــده ی حقــوق انســانی بــه طــور دقیق بررســـی شــده و از هرگونه تضـــییع حق ممانعت شــود.

توزیع همکاران پرسال در مناصب مدیریتی و سرپرستی مطابق با جدول زیر است:

  تعداد پست های ارشد/سازمانی پرسال        تعداد مدیران/ سرپرســتان آقا           تعداد مدیران/ سرپرســتان خانم

بدیهـــی اســت در هیــچ ســطحی از سازمـــان هیچ گونــه تمایــزی در حقــوق و دســتمزد افــراد تنـــها بــه واســطه ی 

تفــاوت جنســیت ایشــان وجـــود نــدارد و مصــداق جبــران خدمــات هر فــرد، میــزان دانــش، تخصــص، توانمندی، 

اشــتیاق و اثربخشـــی وی در فراینـــدها و انجــام بهینــه ی وظایــف مـــحوله و پیشــبرد اهــداف متعالــی ســازمان در 

ســایه ی اصــول و ارزش هــای آن اســت.

1495
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گزارش ترکیب نفرات پرسال

وضعیت تاهل

جنسیت

گروه سنی

اقلیت ها

مجرد

زن

میانسال

شیعه

متاهل

مرد

جوان

اقلیت های مذهبی

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

00.00%

42.42%

33.33%

6.06%6.06%
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25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

زیر دیپلم فوق دیپلم        دیپلم    کارشناسی    کارشناسی ارشد    دکتری       

54.83%

67.74%9.6%

80.64% 48.38%

35.48%90.4%

19.35%
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ســایر فعالیت های اجتماعی درون سازمانی پرسال

شــرکت پرســال در راســتای رشــد، پیشــرفت و آرامــش ســرمایه ی انســانی خــود کارگروه هــا و 

فعالیت هــای اجتماعــی مختلفــی تعریــف کــرده و در دســتور کار خــود قــرار داده اســت. از جمله ی 

ــرژی، تمرین هــای  ــه ان ــرژی پرســنل ، کاران ــه پایــش دوره ای ســطح ان ــوان ب ایــن فعالیت هــا می ت

ــال و  ــالگرد پرس ــن س ــزاری جش ــال، برگ ــال، آفرس ــی، کافه پرس ــای جمع ــه، بازی ه ــی روزان ورزش

مناســبت های باســتانی و ملــی اشــاره کــرد. همچنین پرســال همواره کوشــیده اســت تا در راســتای 

ــت گذاری ها  ــان را در سیاس ــای کارکن ــرات و دیدگاه ه ــود نظ ــتراتژی های کالن خ ــداف و اس اه

ــل اســتراتژی های روابط عمومــی و  ــا شــود و ذی و تعییــن اهــداف و برنامه هــای پیــش رو جوی

منابع انســانی خــود قــرار  دهــد و هنــگام طراحــی اســتراتژی ســازمانی فرصت هــا، تهدیدهــا و 

نقــاط قــوت و ضعــف ســازمان را مــد نظــر قــرار دهــد. در برگــزاری جشــن ســالگرد پرســال، تــالش 

می شــود تــا فضایــی بــه دور از اســترس و مشــغله ی فکــری بــرای کارمنــدان فراهــم شــود.
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جشن سالگرد پرسال

ــن  ــالم، آرامش بخــش و در عی ــط کاری س ــه محی ــم ک ــد می دانی ــود را متعه ــا خ م

حــال شــاد را بــرای همــکاران خــود فراهــم کنیــم. در همیــن راســتا، هــر ســال بــا 

برگزاری مراســم  ســالگرد تاســیس شــرکت پرســال، ســالروز متولد شــدن این شــرکت 

ــتریان و  ــی مش ــره و برخ ــت مدی ــان، هیئ ــای ایش ــکاران و خانواده ه ــار هم در کن

تامین کننــدگان جشــن گرفتــه می شــود تــا عــالوه بــر تجدیــد قــوا، پیشــرفت ها و 

دســتاوردهای اعضــا گرامــی داشــته شــود و تازه کــردن پیمــان بــرای یــک ســال کاری 

دیگــر شــود. در دو ســال گذشــته بــه دلیــل همه گیــری بیمــاری کرونــا جشــن ســالگرد 

بــا ابتکار هــای جــذاب بــرای مراقبــت از همــکاران در شــکل تــازه  ای برگــزار شــد.
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پایش دوره ای سطح انرژی کارکنان

شــرایط محیطــی، محدودیت هــای سیاســی، نامالیمــات اجتماعــی و فشــارهای اقتصــادی از مهم تریــن 

تنش هایــی اســت کــه بســیاری از مــا در ایــن ســال ها تجربــه اش کــرده و می کنیــم. پرســال کوشــیده اســت 

تــا همــراه بــا ایفــای نقــش خــود در جهــت کمتــر کــردن تأثیــرات مخــرب ایــن تنش هــا، لــزوم مراقبــت هــر 

یــک از کارکنــان خــود از ســالمت جســم و روحشــان را نیــز در نوبت هــای مشــخصی از مــاه یــادآور شــود. بدیــن 

منظــور، واحــد منابــع انســانی پرســال پرسشــنامه ای را تحــت عنــوان »ســنجش ســطح انــرژی« بــه صــورت 

ــتی های  ــردن کاس ــته ک ــن برجس ــا ضم ــد ت ــع آوری می کن ــع و جم ــان توزی ــی کارکن ــان تمام ــه و در می ماهان

ناشــی از ســبک زندگــی شــخصی در نــگاه ایشــان، داده هــای مربــوط بــه هــر یــک از نفــرات را بــه دســت  آورد 

و مطابــق بــا رونــد کاهشــی یــا افزایشــی آن، اقداماتــی شایســته و مؤثــر را در دســتور کار قــرار دهــد. خروجــی 

ــای  ــر دوره ه ــان )نظی ــی از کارکن ــش بزرگ ــدی بخ ــرای بهره من ــی ب ــای جمع ــب برنامه ه ــد در قال ــن فراین ای

آموزشــی، جلســات یــا بازی هــای گروهــی و مشــابه آن( یــا بــه صــورت اختصاصــی، بــرای فــرد مربــوط )نظیــر 

مشــاوره، اقدامــات تشــویقی یــا مشــابه آن( خواهــد بــود.

کارانه انرژی 

ــروه شــرکت های پرســال جــاری  ــا هــدف ایجــاد نشــاط ســازمانی در ســطح گ ــرژی ب ــه ان از ســال 1399 کاران

شــد در قالــب ایــن طــرح، مبلــغ کارانــه ی انــرژی، خالــص حقــوق و مزایــای دریافتــی پرســنل نســبت بــه ســال 

گذشــته 11 درصــد افزایــش یافــت. 
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کارگروه ها و کافه پرسال

ــق  ــر تزری ــویی دیگ ــال و از س ــواده پرس ــای خان ــه ی اعض ــرفت هم ــد و پیش ــه رش ــیدن ب ــق بخش ــت تحق جه

ــای  ــت. اعض ــده اس ــکیل ش ــزی تش ــر مرک ــاط در دفت ــی و نش ــروه فرهنگ ــاط، دو کارگ ــی و نش ــه ی همدل روحی

ــب  ــد داوطل ــه می توانن ــه ی ســطوح ســازمانی هســتند ک ــان شــرکت در هم ــروه متشــکل از کارکن ــن دو کارگ ای

ایــن کارگروه هــا شــوند. کارگــروه نشــاط وظیفــه ی برنامه ریــزی و اجــرای برنامه هــای دوره ای جهــت فراغــت و 

روحیـه بخشـــی به کارکنان پرســـال را دارد و برنامـه هـــایی نظیـر مراسـم، جـشن، مسـابقـــه، اردوهـای خـارج از 

شـــرکت و... را بــا هماهنـــگی واحـــد روابـــط عمـــومی برنامـــه ریزی و اجــرا می نماید. 

کارگــروه فرهنـــگی بــا ارائــه ی پیشنـهاداتـــی در حـــوزه ی محیـــط زیست، فرهنـــگ و اجتمــاع بــه تعالی و رشـــد 

ــه ی  ــی، ارائ ــی و کتابخوان ــزی جلســات فیلم بین ــد. برنامه ری ــردی و ســازمانی پرســنل ســازمان کمـــک می نمای ف

ــروه اســت. ــن کارگ ــه اقدامــات ای پیشــنهادات و راهکارهــای زیســت محیطی از جمل

ــام »کافــه پرســال« بــرای تیــم پرســال ایجــاد  ــر ایــن کارگروه هــا، فضــای دورهمــی صمیمانــه ای بــه ن عــالوه ب

نمودیــم. کافــه پرســال اقدامــی ابتــکاری در راســتای افزایــش شــناخت، همــکاری و خالقیــت اعضــای شــرکت 

اســت کــه بــه صــورت ماهیانــه بــا حضــور همــکاران برگــزار می شــود. در ایــن برنامــه، موضوعــات انتخابــی بــا 

محوریــت مســائل بیــن فــردی و کاری و در راســتای بهبــود محیط ســازمانی و اجتماعــی و همچنین توانمندســازی 

فــردی و اجتماعــی اعضــای پرســال طــرح و توســط خــود اعضــا در محیطــی دوســتانه و صمیمــی بــه اشــتراک 

گذاشــته می شــود. هــدف از ایجــاد چنیــن برنامــه ای افزایــش صمیمیــت اعضــا، طــرح مشــکالت درون ســازمانی 

و راهکارهــای بهبــود فضــای شــرکت اســت. بــا مد نظــر قــرار دادن اینکــه هــر یــک از اعضــای پرســال عضــوی 

ــئولیت پذیر و  ــهروندانی آگاه، مس ــد ش ــا می توان ــازی اعض ــت، توانمندس ــز هس ــران نی ــر ای ــه ی بزرگ ت از جامع

شــاداب بــه جامعــه عرضــه کنــد.
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تمرین های ورزشی روزانه و بازی های جمعی

ــرای ورزش  ــی ب ــداز چندســاعت کار زمان ــه نشــاط ســازمانی در پرســال هــرروز بع ــت مقول ــه اهمی ــا توجــه ب ب

روزانــه در نظــر گرفتــه شــده اســت کــه بــا انجــام چنــد حرکــت ورزشــی بــه ســالمت جســمی پرســنل کمــک 

ــا  ــوری و ی ــورت حض ــه ص ــرگرمی هایی ب ــابقات و س ــا و مس ــم، بازی ه ــن مه ــتای ای ــن در راس ــود. همچنی ش

ــود.  ــزار می ش ــن برگ آنالی
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آفرسال

برگزاری مناسبت های ملی و باستانی

پرســال در راســتای توســعه و ارتقــاء فرهنگــی، اجتماعــی جامعــه متعهــد شــده اســت تــا بــه شــکل های مختلــف 

ــوده  ــردازد. یکــی از ایــن راه هــا آفرســال ب ــدان خــود بپ ــود شــرایط زندگــی کارمن ــه آگاه ســازی جامعــه و بهب ب

اســت. آفرســال ایــده ای خالقانــه اســت بــرای افزایــش روحیــه  و صمیمــت اعضــای پرســال. در ایــن طــرح، هــر 

یــک از کارکنــان از طریــق ایمیــل دیگــر اعضــا را از خبــر یــا رویــداد فرهنگــی هنــری آگاه کــرده و نظــر خــود را بــا 

آنـــان بــه اشــتراک مـــی گذارد. پیشــنهاد )آفــر( ارائه شـــده می توانــد کتابــی کــه فــرد بــه تازگــی مطالعــه کــرده، 

موســیقی زیبــا و یــا حتــی رســتورانی کــه بــه نظــر وی جــذاب بــوده باشــد. بــه اشــتراک گذاری ایده هــا زمینــه را 

بــرای پیونــد بیشــتر اعضــا بــا یکدیگــر و تغییــر فضــای ســازمان بــه محیطــی پویــا و شــاداب فراهــم می کنــد.

مــا در پرســال بــا برگــزاری جشــن های ملــی و باســتانی، عــالوه بــر زنــده نگه داشــتن آداب کهــن ایــران همچــون یلدا 

و نــوروز، فرصتــی بــرای فراغــت از کار و تقویــت روحیــه ی همــکاری و کار تیمــی ایجــاد می کنیــم. ایــن مناســبت ها 

در کنــار امــور جانبــی همچــون موســیقی زنــده، مســابقات آشــپزی و انــواع فعالیت هــای برگزار شــده کــه توســط 

کارگروه هــا برنامه ریــزی و اجــرا می شــود، فضایــی پرامیــد و شــاد بــرای اعضــای شــرکت فراهــم می کنــد.

همچنین برگزاری جشن های تولد برای پرسنل از دیگر برنامه هایی است که در این راستا انجام می دهیم.
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ــرای  ــان ب ــای یکس ــاد فرصت ه ــازمانی و ایج ــاف س انص
ــال ــا در پرس ــز و هدای ــای جوای ــا در اعط ــه ی اعض کلی

 ایمیل صورتی

شـــرکت پرســـال بــه کرامــت و انسانیـــت افــراد بــا ویژگـــی های متفـــاوت احتــرام می گــذارد و در تــالش اســت 

ــا  ــه آن ه ــی را ب ــان خــود هدایای ــزه ی کارکن ــش انگی ــر اســاس نظــام شایسته ســاالری و در راســتای افزای ــا ب ت

تقدیــم کنــد. بــر همیــن مبنــا بودجــه ای بــرای هدایــا و مزایــای ویــژه و فــوق برنامــه بــرای کلیــه ی اعضــا تعییــن 

شــده اســت. دادن هدایــا بــه مناســبت تولــد اعضــا، مناســبت های ملــی و مذهبــی، تولــد فرزنــدان کارمنــدان، 

ــه اســت. ــر و ازدواج از آن جمل ــوزان برت دانش آم

همچنیــن تقدیــر و تشــکر معنــوی از کارکنــان از دیگــر اســتراتژی های پرســال بــرای افزایــش انگیــزه ی ایشــان 

اســت. بــرای مثــال انتخــاب کارمنــد نمونــه ی ســال یــا گرامیداشــت بهتریــن کارگــروه ایده هایــی هســتند کــه 

پرســال در ایــن راســتا بــکار گرفتــه اســت. 

ایمیــل صورتــی پیامــی اســت کــه مســتقیما از طــرف مدیرعامــل بــه کارمندانــی ارســال می شــود کــه در کارهــای 

ــا و  ــر اعض ــی دقیق ت ــام ارزیاب ــن پی ــال ای ــدف از ارس ــته اند. ه ــوب داش ــردی مطل ــردی عملک ــا ف ــی و ی گروه

تشــویق آن هــا بــا هــدف قدردانــی و افزایــش انگیــزه ی آنــان اســت. ایــن سپاســگزاری همــراه بــا تقدیــر، تشــکر 

ــرد. ــدی صــورت می گی ــاداش نق و پ
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فعالیت های محیط زیستی 

ــی  ــط داخل ــا محی ــه ت ــی گرفت ــای معدن ــرد از فعالیت ه ــای کالن و خ ــه ی طرح ه ــال در کلی پرس
ســازمانی، همــواره رعایــت اصــول زیســت محیطی را در دســتور کار خــود قــرار داده اســت. ایــن 
شــرکت تــالش کــرده تــا در فعالیت هــای ســطح کالن خــود باالتریــن و جدیدتریــن اســتانداردهای 
ــی ســازمان  ــط داخل ــن در محی ــرار دهــد. همچنی ــد نظــر ق ــع  م ــری از مناب ــی را در بهره گی جهان
همــواره تصمیم هــا و اســتراتژی های شــرکت را تحــت تاثیــر قــرار داده و بــه همیــن دلیــل پرســال 

می کوشــدرویکردی مســئوالنه در ایــن زمینــه دریافــت کــرده و بــه آن عمــل کنــد.

ــح از  ــرداری صحی ــی ســازمان در حفاظــت از محیط زیســت، حفــظ، نگهــداری و بهره ب رویکــرد کل
منابــع طبیعــی کشــور و تــالش بــرای تدویــن و ابــالغ راهنماهــا و دســتورالعمل هایی اســت کــه 
ــوند  ــت می ش ــال رعای ــه در پرس ــی ک ــت محیط ــای زیس ــند. الزام ه ــت باش ــتار محیط زیس دوس
شــامل اســتفاده از تکنولــوژی ســازگار بــا محیــط، ایجــاد فضای ســبز در راســتای کاهــش آالینده ها، 
ــی  ــرق و گاز، عــدم اســتفاده از بطری هــای آب معدن ــه از انرژی هــای ب ــت اســتفاده بی روی ممنوعی
ــوارد در  ــن م ــر ای ــالوه ب ــت. ع ــوده اس ــذی ب ــات کاغ ــش ضایع ــی و کاه ــن صرفه جوی و همچنی
شــرکت پرســال آمــوزش زیســت محیطی کارکنــان شــرکت بــرای ایجــاد عالقــه، حــس مســئولیت 

ــرد. ــورت می گی ــت ص ــت از محیط زیس ــی در حفاظ ــارکت عموم و مش

از جملــه اقدامــات محیــط داخلــی ســازمانی پرســال در راســتای حفاظــت از محیط زیســت شــامل 
مــوارد ذیــل اســت:

توضیح فعالیت های دوســتار محیط زیســت پرسال و گزارش شــاخص عملکرد محیط زیست پرسال
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شــرکت پرســال، بــا هدف دســتیابی بــه آرمان خــود از طریــق هماهنگــی متوازن میــان مســئولیت پذیری 

زیســت محیطی، اجتماعــی و اقتصــادی و کســب نتایــج متــوازن بــرای تمامــی ذی نفعــان خــود، اصــول 

و الزامــات اســتاندارد دفتــر کار ســبز را بــا تمـــرکز بــر منابــع ســـازمانی در دســتور کار قــرار داده اســت. 

بــر همیــن اســاس، پرســال تـــالش دارد تــا اثــرات مخـــرب فعالیت هــای خــود را در 9 حــوزه ی زیــر بــه 

ــکاران و  ــای مســتمر هم ــه از آموزش ه ــد ک ــتا خــود را موظــف می دان ــن راس ــاند و در ای ــل برس حداق

تعهــد ایشــان بــه رعایــت مــوارد مربوطــه اطمینــان حاصــل نمایــد:

دفتر کار سبز
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کاهش و بهبود مصرف انرژی

در دفتــر کار ســبز پـرســـال بــا هــدف کاهــش و بهبــود مصــرف انــرژی اقدامــات متعــددی انجــام می شــود کــه از 

آن جملــه پایــش مصــرف انــرژی، جلوگیــری از اتــالف و بازیابــی آن اســت. 

جهــت پایــش مصــرف انــرژی فعالیت هــا و مکان هــای پرمصــرف انــرژی شناســایی شــده و اقدامــات مقتضــی 

در ایــن زمینــه انجــام، و کنتــور بــرق شــرکت حداقــل ماهــی یکبــار کنتــرل می شــود. 

بــرای جلوگـــیری از اتــالف انــرژی فیلتـــرهای سیســتم تهویــه همــواره تعمیــر و تعویــض شــده و مصــرف آب گــرم 

ــوق ترموســتات هایی در شــرکت انتخــاب می شــوند  ــوارد ف ــر م ــالوه ب ــرل می شــود. ع ــداوم کنت ــه صــورت م ب

ــا  ــی اتاق ه ــردن افراط ــرد ک ــا س ــرم ی ــا از گ ــد ت ــزی کنن ــا را برنامه ری ــر دم ــل و حداکث ــند حداق ــادر باش ــه ق ک

توســط کارکنــان جلوگیــری شــود. 

در شـــرکت پـرســـال بــه همــه کارکنــان تاکیــد اکیــد شــده اســت  بــرای بــه حداقــل رســاندن مصـــرف انــرژی 

توســط گرم کننده هــا و تهویـــه ها از بازگذاشــتن در و پنـــجره ها پرهیــز نماینــد. همچنیــن مســئولیت خامــوش 

کــردن تهویــه ی هــوا و تنظیــم گرمــای داخلــی اتاق هــای خالــی بــر عهــده همــه افــراد اســت.

از دیگــر اقدامــات پرســال در ایــن راســتا شــامل اســتفاده از ســایبان، پــرده، کرکــره، حفــاظ، صفحــات بازتابنــده ی 

گرمــا و پنجره هــای دوجــداره می شــود. تعمیــر یــا تعویـــض تجهیـــزات معیــوب بــا وســـایل پربــازده و مقــرون 

ــای  ــتفاده از المپ ه ــورها، اس ــت آسانس ــی در حرک ــق کنترل ــت منط ــزی و مدیری ــار برنامه ری ــه در کن ــه صرف ب

کم مصــرف، نصــب تایمــر و سنســورهای حرکتــی در موقعیت  هــای ویــژه، اســتفاده از نــور طبیعــی بجــای چــراغ 

مصنوعــی، خامــوش کــردن کامپیوترهــا در زمــان اســتراحت طوالنــی )بیــش از 30 دقیقــه( و اســتفاده ی مشــترک 

از پرینترهــا از جملــه اقدامــات پرســنل پرســال بــرای کاهــش و بهبــود مصــرف انــرژی اســت.

پروتکل هــای مربــوط بــه بهبــود مصــرف انــرژی در فضــای آشــپزخانه ی پرســال نیــز شــامل خامــوش کردن وســایلی 

ــا  ــزر ب ــا فری ــذای داخــل یخچــال ی ــردن غ ــا ک ــل در یخچــال، هم دم ــردن بی دلی ــاز نک ــه اســتفاده نمی شــوند، ب ک

محیــط، قبــل از داغ کــردن آن اســت. همچنیــن در راســتای اســتفاده ی کمتــر از آب، بــه جــای پــر کــردن ســینک 

ظرفشــویی از ظــروف، از ماشــین ظرفشــویی، آن هــم تنهــا زمانــی کــه ظرفیــت آن تکمیل اســت، اســتفاده می شــود.

فرهنگ ســازی در ســازمان، نقــش بســزایی در کاهــش مصــرف انــرژی دارد. در همیــن راســتا جنبــش خامــوش 

کــردن چــراغ بیــن پرســنل، بــا هــدف همراهــی اعضــاء بــرای اســتفاده ی کمتــر از منابــع بــه راه افتــاده اســت. بــه 

عــالوه در پرســال، بــا آمــوزش کارکنــان بــرای اســتفاده ی بهینــه و دعــوت بــه کاهــش مصــرف انــرژی، اقدامــات 

آموزشــی و ترویجــی نیــز در میــان کارمنــدان صــورت می گیــرد.
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کاهش و بهبود مصرف آب

کاهش، اســتفاده ی مجدد و بازیافت پسماند

وضعیــت جغرافیایــی کشــور ایــران در کنــار پدیـده ی گرمایـش زمیـن همـه مسـئولیت مـا را در قبـال حفـظ 

منابـــع آبـــی ســـنگین تر می کنـد. در پرسـال بـــا هـدف کاهـش و بهبـود مصـــرف آب اقدامـات متعـددی انجـام 

می شـــود کـــه از آن جملـه، پایـش مصـرف آب و جلوگیـری از اتـالف آن اسـت.

در راســتای پایــش مصــرف آب پرســال متعهــد شــده اســت تــا کنتــور آب حداقــل ماهــی یکبــار بررســی  شــود؛ 

ــر  ــان از بازگذاشــتن شــیر آب در مواقــع غی ــا تاکیــد و آمــوزش کارکن ــرای جلوگیــری از اتــالف آب، ب همچنیــن ب

ضــروری و شستشــو بــا فشــار زیــاد و شــلنگ اجتنــاب می شــود. تجهیــزات لوله کشــی شــرکت بــرای جلوگیــری 

ــای آب  ــر لوله ه ــوب و تعمی ــرهای معی ــض واش ــرای تعوی ــی ب ــه ی منظم ــده و برنام ــرل ش ــم کنت ــتی دائ از نش

آســیب دیــده تدویــن شــده اســت.

ســایر اقدامــات پرســال بــرای کاهــش و بهبــود مصــرف آب شــامل نصــب شــیرهای خــودکار، اســتفاده از فــالش 

تانــک دو زمانــه و کاشــت گیاهــان مناســب بــا اقلیــم منطقــه در فضــای ســبز در کنــار نصــب سیســتم خــودکار 

آب پاشــی و تعبیــه ی شــیب جهــت نفــوذ آب بــه خــاک بــدون فرســایش آن می شــود.

ــه  ــازی زبال ــدی کمینه س ــا اولویت بن ــت ت ــده اس ــب ش ــماند موج ــزی پس ــت و ممی ــتم مدیری ــال سیس در پرس

ــه در خــط مشــی دفتــر ســبز قــرار گیــرد. صــورت گیــرد و همچنیــن تمرکــز بــر کاهــش زبال

در راســتای کاهــش زبالــه تــالش شــده تــا مــواد مطابــق بــا نیــاز ســازمان ســفارش داده شــوند، بــه نحــوی کــه 

پســماند بــه حداقــل برســد. در صــورت خرابــی، ابتــدا بــرای تعمیــر تجهیــزات اقدامــات الزم انجــام می شــود و 

بــه تعویــض آن اولویــت دارد. بــا انتخــاب محصــوالت پایــدار و اســتفاده ی صحیــح از آن هــا بــه طــول عمرشــان 

ــض  ــل تعوی ــوالت قاب ــتفاده از محص ــال اس ــه در پرس ــش زبال ــای کاه ــر روش ه ــی از دیگ ــود. یک ــک می ش کم

به جــای مــواد دورریختنــی اســت، بــه عــالوه از لیوان هــای یکبــار مصــرف پالســتیکی و کاغــذی نیــز در پرســال 

ــد بهینه ســازی  ــه خری ــد ک ــواره نظــارت دارن ــط عمومــی هم اســتفاده نمی شــود. در پرســال واحــد اداری و رواب

شــده و ســفارش های کــم کیفیــت انجــام  نشــوند.

تفکیــک زبالــه یکــی از راه هــای مهــم در مدیریــت پســماند اســت و در ایــن راســتا در پـرســـال کاغذهــا تفکیـــک 

شــده و امــکان فــروش زباله هــای تفکیــک شــده بــه بازیافت کننــدگان مــورد بررســی قــرار می گیــرد. در خصــوص 

پســماندهای غیرقابــل بازیافــت نیــز تــالش می شــود تــا باتری هــا بــه همــراه پســماندهای خانگــی دور انداختــه 

 . ند نشو

ــازه و فاسدشــدنی  ــخ انقضــای مــواد غذایــی و شــرایط نگهــداری مــواد ت در آشــپزخانه ی پرســال همــواره تاری

مد نظــر قــرار می گیــرد. از ظــروف یکبــار مصــرف اســتفاده نمی شــود و ظــروف یکبــار مصــرف گیاهــی جایگزیــن 

انــواع پالســتیکی و کاغــذی آن شــده اســت. روغــن بــه داخل ســینک ظرفشــویی یــا توالت ها تخـلیـــه نمی شــود 

ــه اینکــه بازیافــت  ــا توجــه ب ــری شــود. ب ــا از مســدود شــدن لوله هــا و اختــالل در سیســتم فاضــالب جلوگی ت

یــک تــن شیشــه، 100 کیلوگــرم ســوخت نفتــی را ذخیــره می کنــد، تــالش بــر ایــن اســت کــه بطری هــای پــت 

و شیشــه ای بازیافــت شــوند.

ایجــاد بســتر فرهنگــی مناســب بــرای مدیریــت پســماند و زبالــه، نیازمنــد صــرف زمــان و انــرژی اســت، امــا نتیجه ی 

نهایــی، محیــط زیســت ســالم در دفتر کار ســبز پرســال شــده اســت. بــا برگــزاری کارگاه های آموزشــی، آگاهی بخشــی 

بیــن کارکنــان و پیمانــکاران صــورت گرفتــه و تغییــرات بســیاری در ســبک زندگــی آنان ایجاد شــده اســت.
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وارسی ذخایر، مدیریت و کنترلمصرف بهتر، خرید سبزتر

از مــواردی کــه بــرای خریــد مــواد مــورد نیــاز در دفتــر کار ســبز همــواره مد نظــر قــرار گرفتــه می شــود، خریــد 

اینترنتــی، خریــد فراورده هــای محلــی در راســتای کاهــش آلودگــی ناشــی از حمــل و نقــل، خریــد محصــوالت 

ــکاران  ــا محیــط زیســت اســت. در ایــن راســتا پیمان ــر و فراورده هــای ســازگار ب ــا قابــل تعمی ــل بازیافــت ی قاب

بــه صــورت مــداوم ارزیابــی شــده اند و تــالش می شــود هنــگام خریــد تجهیــزات میــزان مصــرف آب و انــرژی 

ــوند و  ــاب می ش ــد انتخ ــرای خری ــی ب ــبزیجات فصل ــا و س ــز میوه ه ــپزخانه نی ــرد. در آش ــرار گی ــر ق ــد نظ م

ــا  ــود ت ــالش می ش ــن ت ــود. همچنی ــتفاده می ش ــی اس ــواد افزودن ــدار م ــن مق ــا کمتری ــازه ب ــای ت از فراورده ه

ــداری شــوند. ــره خری ــه جــای اقســام یــک  نف ــزرگ ب بســته های ب

دیگــر فعالیت هــای پرســال شــامل خریــد کارتریــج و تونــر جوهــر قابــل اســتفاده ی مجــدد در کنــار اســتفاده از 

تجهیزاتــی بــا مصــرف انــرژی پاییــن می شــود. بکارگیــری کودهــای آلــی یــا بیولوژیکــی و فراورده هــای باغــی و 

کاشــت گونه هــای گیاهــی بومــی در فضــای ســبز پرســال نیــز از آن جملــه اســت.

در راستـــای مدیریــت و کنتــرل ذخایــر، همــواره در تحویـــل گرفتن کاال تـــالش می شــود تا بســته بندی محصوالت 

ــات  ــه محتوی ــر اینک ــارت ب ــا نظ ــده ب ــارت دی ــای خس ــده وکااله ــی ش ــازمان بررس ــه س ــده ب ــل داده ش تحوی

بســته ها آســیب ندیــده باشــند، بــه پشــتیبانی بازگردانــده می شــوند. در فرآینــد نگهــداری در انبــار نیــز بررســی 

ــواد  ــت م ــواره لیس ــتا هم ــن راس ــند، در همی ــده باش ــیب ندی ــازی آس ــته بندی ها در ذخیره س ــه بس ــود ک می ش

ذخیــره شــده بــه روز رســانی شــده و هرگونــه ســوء مدیریــت یــا مشــکالت انبــار مستندســازی می شــود.

ــن  ــد. در همی ــر بیندازن ــه خط ــط زیســت را ب ــد ســالمت انســان ها و محی ــواد شــیمیایی و پرخطــر می توانن م

راســتا همــواره بســته بندی محصــوالت تحویــل گرفتــه شــده بررســی شــده و کلیــه ی مــواد شــیمیایی )بــه ویــژه 

خطرنــاک( در مــکان مشــخص، حفاظــت شــده بــا ایمنــی کامــل مطابــق بــا دســتورالعمل تهیــه شــده توســط 

شــرکت ســازنده، نگهــداری می شــوند. بــا کســب اطمینــان از وضعیــت ذخایــر نگهــداری شــده، از هــر حادثــه ای 

اجتنــاب می شــود. دسترســی بــه مــواد پرخطــر محــدود بــوده و اســتفاده از آن هــا تحــت کنتــرل واحــد اداری 

و پشــتیبانی اســت. الزم بــه ذکــر اســت کــه محصــوالت قابــل اشــتعال در معــرض آفتــاب یــا هــر ســطح گــرم 

ــرای بکارگیــری اســتاندارد و قوانیــن  ــان ب دیگــری نگهــداری نمی شــوند. در راســتای رعایــت نــکات فــوق، کارکن

ــد. ــای الزم را دیده ان ــده آموزش ه ــن ش تعیی
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کاهش و بهبود مصرف کاغذ

کاهــش و بهبــود مصــرف کاغــذ از اصــول مهمــی اســت کــه باید در هــر دفتــر کاری مدنظر قــرار گیــرد. با بکارگیــری نکاتی 

ســاده می تــوان از مصــرف بی رویــه و هــدر رفتــن کاغــذ جلوگیــری کــرد؛ کــه از آن جملــه شناســایی میــزان مصــرف کاغذ، 

بهبود سیســتم مصــرف کاغــذ و اقدامــات فرهنگی در ایــن زمینه.

در پرســال بــرای شناســایی میــزان مصــرف کاغــذ، بــه صــورت ماهیانــه میــزان مصــرف در واحدهــا و بــه صــورت کلــی 

بررســی شــده و پیمانــکاران خریــد کاغــذ مــورد ارزیابــی قــرار می گیرنــد. در راســتای بهبــود سیســتم مصــرف کاغــذ، از دو 

روی کاغــذ اســتفاده شــده و بــا تغییــر در تنظیمــات کامپیوتــر از حاشــیه های کاغــذ کاســته می شــود. حتــی االمــکان 

تــالش شــده تــا در جلســات به جــای پرینت کاغــذی از پاورپوینت اســتفاده شــود  و بجـــای پرینت اســـناد و فکس های 

دریافـــتی، از نســـخه های الکتـرونیک استفـــاده شود. در دفتر پـرسـال از دستگاه هـای کپـی و پرینـت استفاده ی صحیح 

می شــود و قســمت های ســفید کاغــذ بی فایــده نبــوده و بــکار گرفتــه می شــود. بــا سیســتم انهــدام کاغذهــای محرمانــه 

ایــن امــکان در اختیــار پرســنل قــرار داده شــده تــا کاغذهــای بالاســتفاده دوباره امــکان بازیافت داشــته باشــند. همچنین 

ضمــن محــدود کــردن اســتفاده از کپــی و پرینــت رنگــی، تونــر و کارتیــج جوهــر چاپگرهــا و دســتگاه کپــی بــه تامیــن 

کننــده عــودت داده می شــود. در نهایــت در کارگاه هــای آموزشــی متعــدد بــا مشــارکت پرســنل روش هــای خالقانــه ی 

کاهــش مصــرف، آمــوزش داده شــده و بــا پیگیــری اعضــای شــرکت، ترویــج می شــود.

از دیگــر اهــداف دفتــر کار ســبز پرســال اســتفاده ی موثــر از وســائل نقلیــه و کاهــش مصــرف انــرژی و آلودگــی هوا 

اســت کــه نیازمنــد مدیریــت شایســته ی حمــل و نقــل، تعهــد مدیریــت و بررســی رفــت و آمــد پرســنل اســت. بــا 

مســافرت های باتخفیــف، حــذف ســفرهای غیرضــروری و تجمیــع ســفرهای کاری می تــوان بــه کاهــش آلودگــی 

هــوا کمــک کــرد. برگــزاری تله کنفرانــس، ویدئو کنفرانــس، چــت و... نیــز بــه  جــای جلســات حضــوری، جایگزیــن، 

ــز  ــی و محافظــت شــده، نی ــگ دوچرخــه ایمن ــن از پارکین ــرای حمــل و نقــل اســت. پرســال همچنی مناســبی ب

بهره منــد اســت. مدیریــت منابــع انســانی شــرکت پرســال در راســتای کاهــش مصــرف انــرژی و آلودگــی هــوا 

امــکان اســتفاده از آژانــس را بــرای مواقــع ضــروری تضمیــن می کنــد. 

حفــظ ســالمت کارکنــان از اصــول اساســی ســازمان اســت کــه همــواره در مرامنامــه آن مــد نظــر قــرار می گیــرد. یکــی 

از اقدامــات ضــروری در محیــط کار بــرای حفــظ ســالمت کارکنــان پایــش میــزان صــدا و جلوگیــری از ایجــاد صداهــای 

مزاحــم اســت، در همیــن راســتا در پرســال تــالش شــده تــا صــدا در ســطوح مختلــف عملیاتــی و اداری کاهــش یابــد، 

زنــگ تلفن هــا بــر روی صــدای پاییــن تنظیــم شــود و کامپیوترهــای قدیمــی فــن دار بــا نمونه هــای بی صــدا و جدیــد 

جایگزیــن شــوند. وضــع قانــون بی صــدا کــردن تلفن هــای همــراه هنــگام ورود بــه دفتــر کار و اســتفاده از پارتیشــن برای 

جداســازی محــل کار همــکاران در جلوگیــری از ایجــاد صداهــای مزاحــم نقــش بســزایی داشــته اســت. پرســنل پرســال 

نیــز بــا آرام صحبــت کــردن و موکــول کــردن انجــام فعالیت هــای پــر ســر و صــدا بــه زمان هایــی کــه حداقــل مزاحمــت 

را بــرای کارکنــان و اطرافیــان داشــته باشــند، بــه حقــوق همدیگر احتــرام گذاشــته و در حفــظ ســالمتی و آرامش همدیگر 

ــند. می کوش

یکــی از اهــداف دفتــر کار سـبـــز پـرســـال بهبــود کیفیت هــوای داخــل دفتر و فضاهــای عمومی ســاختمان اســت که از 

طریــق پایــش کیفیــت هــوا و همچنیــن کنتــرل کیفیــت هــوای داخلــی و بیرونــی دفتــر صــورت می گیرد. 

در همیــن راســتا بــرای حفــظ کیفیــت هــوای داخلــی مکان هایــی که ســیگار کشــیدن در آن ممـــنوع اســت مشـــخص 

شـــده و تــالش می شـــود تــا جایــی کــه امــکان دارد مـــواد پـــاک کننــده  ای کــه واکنششــان ایجــاد ســم می کنــد بــا 

همدیگــر مخلــوط نشــوند. بــرای حفــظ کیفیــت هــوای بیرونــی، دفتــر پرســال خــود را متعهــد کــرده اســت تا با بررســی 

مرتــب و نگهــداری از دیگ هــای بخــار و تجهیــزات سرماســاز، تعویــض مرتــب فیلتــر تجهیــزات تهویــه ی هوا، پاکســازی 

مکان هــای کپــک زده بــا ســفیدکننده و تهویــه ی آن هــا جهــت کاهــش رطوبــت و اطمینــان یافتــن از اینکه شــبکه ی آب 

گــرم و مخــازن آب گــرم بــه خوبــی نگهــداری می شــوند، بــه کاهــش و بهبــود مصــرف انــرژی کمــک کنــد. 
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رویکرد ترویج استفاده از کیسه های نخی به جای کیسه های 

پالستیکی

بسته بندی های کادویی پارچه ای

بــه طــور کلــی سیاســت شــرکت پرســال در خصــوص محیط زیســت کمتــر مصــرف کــردن آنچــه مخــرب محیــط 

و ایجــاد آالینده هــا و آلودگی هــای زیســت محیطی اســت. مثــال در شــرکت پرســال همــواره تاکیــد بــه اســتفاده 

کمتــر از کاغــذ در همــه ی ســطوح ســازمان شــده اســت و بــه یــک فرهنــگ ســازمانی تبدیــل شــده اســت. در 

ــش  ــش و بین ــی، دان ــطح آگاه ــترش س ــتای گس ــف در راس ــکل های مختل ــه ش ــا ب ــود ت ــالش می ش ــال ت پرس

ــه در پرســال در  ــه فعالیت هــای صــورت گرفت ــات مقتضــی انجــام شــود. از جمل ــه اقدام زیســت محیطی جامع

ــتیکی در  ــه های پالس ــای کیس ــی به ج ــه های نخ ــتفاده از کیس ــج اس ــت، تروی ــت از محیط زیس ــتای حمای راس

فضــای کار و بیــرون از آن اســت. طــی کارگاه هــای آموزشــی برگــزار شــده و همچنیــن بــا بکارگیــری سیاســت های 

ــا  ــالش شــده اســت ت ــوار، ت ــان سرپرســت خان تشــویقی و اهــدای کیســه های نخــی دوخته شــده توســط زن

عــالوه بــر کمــک بــه توانمندســازی زنــان کارآفریــن، در راســتای حفاظــت از محیط زیســت نیــز اقــدام شــود. 

در پرســال تــالش شــده اســت تــا در راســتای مشــارکت در صیانــت از محیط زیســت، هدایایــی کــه در 

ــه  ــه ای ارائ ــته بندی های پارچ ــود، در بس ــدا می ش ــان اه ــایر ذی نفع ــتریان و س ــه مش ــف ب ــبت های مختل مناس

ــردد. ــت گ ــا ممانع ــرای هدای ــا از اســتفاده از کاغذهــای پالســتیکی ب شــود ت
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شبکه های مجازی

اتخــاذ روزهــای ســبز در سیاســت های شــبکه های مجــازی پرســال از جملــه اقدامــات مجــازی پرســال در جهــت 

ــوده اســت. در همیـــن راستـــا، آموزش هــای محیط زیســتی،  ــرای حفاظــت از محیط زیســت ب آگاهی بخشــی ب

مطالب، فیلم و عکس های مربوط بـــه ایـــن زمـینـــه به منظـــور ارتقای آگـــاهی مخاطبـــان از اتفـاقـات حـوزه ی 

ــرد. ــورت می گی ــازی ص ــبکه های مج ــق ش ــت از طری محیط زیس

ــت از محیط زیســت، ایجــاد کمیته هــای تخصصــی محیط زیســتی  ــه اقدامــات پرســال در راســتای صیان از جمل

اســت. ایــن کمیته هــا بــه صــورت مـــاهانه بــا انتشــار پوســـتر، بروشــور و اقدامــات عملــی دیگــر در ایــن زمینــه 

آگاهی بخشــی می کننــد. 
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ســایر تصمیمــات کالن در اقدامــات بازرگانی شــرکت و توجه 

بــه محیط زیســت

رویکــرد پرســال در عرصــه بازرگانــی بــا نــگاه بــه داشــتن کشــوری نســبتا خشــک و منابــع جنگلــی محدود، شــرکت 

پرســال واردات چــوب، خمیــر چــوب، کاغــذ و مقــوا را در دســتور کار خــود قــرار داده اســت. از ایــن رو تــالش دارد 

بــا کشــاورزانی همــکاری نمایــد کــه شــرایط و محدودیت هــای آبــی و منابــع مصرفــی کشــور را در نظــر می گیرنــد.

ــا اســتارتاپ هایی دارد کــه در حــوزه مدیریــت  ــه ســرمایه گذاری و مشــارکت ب ــژه ای ب ــگاه وی هلدینــگ پرســال ن

منابــع آبــی و کشــاورزی نویــن، روش هــا و ایده هــای جدیــد را توســعه داده انــد.
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