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Co r p o r ate S o ci al
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مقدمه
ـان پــر از رقابــت امــروز ،افزایــش بهــرهوری و ارتقــای کیفیــت محصــوالت و خدمــات قابــل ارائــه در هلدینــگ
در جهـ ِ
پرســال در گــرو توجــه بــه نیازهــای متنــوع و متفاوتــی اســت کــه گروههــای مختلــف مخاطبــان و ذینفعــان در
فضــای پیرامونــی طــرح میکننــد.
هرچنــد رضایــت مشــتریان و ســهامداران میتوانــد در توســعهی کســب و کار و رشــد اقتصــادی یــک بنــگاه،
ـش رضایــت عمــوم ذینفعــان و نــه فقــط بخشــی از آنهــا و
تاثیــرات روشــن و آشــکاری داشــته باشــد امــا افزایـ ِ
ایفــای مســئولیتهای اجتماعــی در حوزههــای مختلــف ،رســالت و ماموریــت اصلــی مــا در پرســال اســت.
مــا در پرســال همچــون بســیاری از ســازمانها و شــرکتهای معتبــر بــه انجــام مســئولیتهای اجتماعــی ،فــردی و
ســازمانی خــود در قبــال جامعــه و آینــده کشــور و مردمــان آن متعهــد هســتیم .مــروری بــر بیــش از دو دهــه فعالیت
ســازمان نیــز مشــخص میســازد کــه ایــن ســازمان همــواره احتــرام بــه قوانیــن و مناســبات قانونــی ،اخالقــی،
ـترش
ـن گسـ ِ
فرهنگــی ،سیاســی ،زیســت محیطــی و اقتصــادی را مــورد توجــه قــرار داده و کوشــیده اســت ضمـ ِ
دایــرهی توجــه بــه ذینفعــان خــود ،در مســیر تحقــق درخواسـتهای منطقــی و متــوازن آنهــا و مدیریــت رضایــت
آنهــا حرکــت کنــد.
بــاور بــه اهمیـ ِ
ـدگان
ـت ســامت ،بالندگــی و خرســندی گروههــای مختلــف اجتماعــی شــامل کارکنــان و تأمینکننـ
ِ
ســازمان در کنــار مشــتریان و تامینکننــدگان و ســایر ذینفعــان ،مــا را بــه ســمت تجــارت منصفان ـهای ســوق داده
اســت کــه همزمــان بــا گســترش فعالیتهــای اقتصــادی نقشهــای متفــاوت و گوناگونــی را عهــدهدار شــویم و
کســب و کار خــود را بــه نحــوی ســامان بخشــیم کــه عــاوه بــر ســودآوری منصفانــه و تــاش در بــه حداکثر رســاندن
اثــرات مثبــت فعالیتهــای ســازمان ،اثــرات منفــی احتمالــی را بــه حداقــل برســانیم و فراتــر از آن بــه عنــوان
شــرکتی مســئولیتپذیر و اثرگــذار در جامعــه بــا در نظــر گرفتــن بهــرهی همــگان در جهــت کاهــش معضــات و رفــع
آســیبها و کاســتیهای جامعــه حرکــت نماییــم.

درباره این گزارش
در ایــن ســند ،گــزارش مســئولیتهای اجتماعــی هلدینــگ پرســال در
قالــب مباحــث حاکمیت ســازمانی ،عملکــرد اقتصــادی و فعالیتهایاجتماعی و
محیطزیســتی در بیستوپنجمین ســالگرد فعالیت پرســال ارائه میگردد .این
ســند بــه عنــوان اولیــن گــزارش رســمی منتشــر شــده ایــن شــرکت در
حــوزه مســئولیتهایاجتماعــی شــناخته میشــود و بــا توجــه بــه
تغییــرات ،فعالیتهــا و عملکردهــای پرســال در ارتبــاط بــا هــر یــک از
مباحــث فــوق بــه صــورت دوســاالنه و براســاس تقویــم مالــی شــرکت
بروزرسانی و منتشر خواهد شد.
محتوای ارائه مطالب این گزارش به شرح زیر است:
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«ســود» واژهای آشــنا و مهــم در کســب و کار اســت .هــر شــرکتی بــرای بیشــینه کــردن ســود خــود

دنیــا جــای بهتــری خواهــد بــود اگــر آســمانمان آبــی ،دشــتهایمان ســبز و حاصلخیــز باشــد،

ردیــف ســود قــرار نمیگیــرد .یــک بنــگاه میتوانــد ســود بــاال امــا ســودمندی پاییــن داشــته باشــد.

و دلهایمــان پــراز گرمــی و عشــق باشــد.

مدیــران ،کارکنــان ،مشــتریان ،دولــت و جامعــه ،نــگاه تمامـ ً
ـا اقتصــادی به کســب و کار باعث میشــود

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

تــاش و کوشــش بســیار میکنــد« .ســودمندی» هــم ترکیبــی از همیــن واژه اســت ،امــا همــواره هــم
ســودمندی یــک بنــگاه تــوان ســود رســاندن بــه تمــام ســودبرانش (ذینفعانــش) اســت؛ ســهامداران،

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

را در چـــشمانداز آن بنــگاه میگنجانــد.

بوکاری کــه در کنــش و واکنــش پایــدار و ســازنده بــا همــه ســودبرانش نباشــد ،ماننــد گیــاه هرز
کسـ 

مــا در پرســال کار میکنیــم تــا رشــد و شــکوفایی اقتصــادی و اجتماعــی را تجربــه کنیــم ،تــا زندگــی
دنیــا ایفــا کنیــم .در پرســال ،هــر ســال ســوگند یــاد میکنیــم کــه در کمــک بــه ســایرین پیشقــدم و

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

مســئولیت اجتماعــی شــرکتها ،در یــک نــگاه ،مراقبــت از تمــام ذینفعــان بنگاههــای اقتصــادی

اســت ،میرویــد و رشــد میکنــد امــا بیحاصــل اســت و چــه بســا بــرای رشــد دیگــران مضــر .مــا

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

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

سرمشــق عملکردمــان بــوده و مســئولیتپذیری ،احتــرام و شــفافیت جــزء جداییناپذیــر آن اســت؛

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

ذینفعــان ،تصمیمگیــری و عمــل کنیــم.

در شــرکت پرســال تــاش میکنیــم کــه ســودمندی را همپــای ســودآوری ارزشگــذاری و دنبــال کنیــم.

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

بــر همیــن اســاس ،در پرســال و بــا نــگاه بــه منشــور اخالقیمــان کــه در تمامــی ایــن ســالها
میکوشــیم تــا همــواره در کســب و کارمــان بــا نگاهــی مســئوالنه بــه محیــط زیســت و تمامــی

اجتماعــی خــود در ترویــج ایــن نــگاه در جامعــه کســب و کار کشــور بکوشــیم .اگــر هــر بنگاهــی

پرســال ،افــزون بــر کارهــای ضــروری کــه در حــوزهی مســئولیت اجتماعــی انجــام میدهــد ،تمرکــز

خواهدشد.

آگاهــی و دانــش اســت کــه راههــای توســعه بازتــر خواهــد شــد ،اســتانداردهای زندگــی ارتقــاء

بــه ســودمندی نیمنگاهــی داشــتهباشــد ،ایــران خان ـهی امنتــر و دلچس ـبتری بــرای مردمانــش
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رودهایمــان پــرآب و خروشــان و شــهرهایمان پــر از چهچــه بلبــان باشــد ،کودکانمــان شــاد و بالنــده

اصلــی خــود را بــر دانشافزایــی و آمــوزش نســل جــوان گــذارده اســت و بــاور دارد بــا افزایــش

خواهــد یافــت و کــرهی خاکیمــان جــای بهتــری بــرای زندگــی خواهــد شــد.
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معرفی هلدینگ پرسال
نالمللــی اســت کــه در ســال  1375در تهــران تأســیس شــد و در ایــن
پرســال هلدینــگ ایرانــی فعــال در عرصـهی بی 
مــدت فعالیــت خــود را بــا توجــه بــه تجربــه کار بینالمللــی مدیــران در زمینههــای مختلــف توســعه داده اســت.
هماکنــون در ســه بخــش اصلــی صــادرات و واردات ،معدنــکاری و ســرمایهگذاری جســورانه فعالیــت دارد کــه

چشم انداز
شــرکت پرســال قصــد دارد در پایــان ســال  2022( 1400میــادی) تبدیــل بــه هلدینگــی از شــرکتهای نــوآور و دانــش
بنیــان در حــوزه تجــارت ،معــدن ،کشــاورزی ،آب و محیــط زیســت بــا نــگاه بــه افزایــش بهــرهوری ،نــوآوری و فناوری
در ایــن بخشهــا گــردد.

پایینتــر بــه آن پرداختهایــم.
رشــد و توســعه پرســال بــا وجــود فــراز و نشــیبهای اقتصــادی ،در گــرو توجــه ویــژه بــه نــوآوری و فراهمســازی

مأموریت

بــه دنبــال آن اســت کــه بــا ســرمایهگذاری در کســبوکارهــای خــاق و نــوآور ،فعالیــت اقتصــادی خــود را در

پرســال بــرآن اســت بــا توانافزایــی مــداوم ســرمایهی انســانی و جــذب افــراد شایســته و کارآمــد از یــک ســو

مســیر توســعه انســانی و اجتماعــی تقویــت کنــد.

و ســرمایهگذاری در کســبوکارهای نــوآور از ســوی دیگــر ،ســودآوری خــود را بــر پایــه توســعه انســانی و

پرســال بــه عنــوان یــک هلدینــگ خصوصــی معتبــر بــا اعتقــاد بــر اصــل مشــارکت و مســئولیتپذیری و بــا

اجتماعــی و حفــظ محیــط زیســت اســتوار و تقویــت نمایــد.

تکیــه بــر اعتبــار و دانــش مدیــران ،توانســته اســت در تاســیس برخــی تشــکلها و انجمنهــای مرتبــط بــا

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

زمینههــای کاری خــود نقــش ُپررنگــی ایفــا نمایــد.

پایبنــدی بــه قوانیــن ،شایستهســاالری ،بهبــود مســتمر ،و ایفــای مســئولیت اجتماعــی امکانپذیــر خواهــد بود.

امکانــات الزم جهــت ارتقــای مهارتهــای فــردی و جمعــی در میــان کارکنــان بــوده اســت .پرســال همچنیــن
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سرفصلهـــای فعـــالیت

صادرات مواد شیمیایی و فراوردههای نفتی

تامین چوب ،کاغذ و فراوردههای سلولزی

سرمایهگذاری جسورانه

هلـدینـــگ پرســـــال

فعالیتهای معدنی
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فعالیتهای کشاورزی
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تامین و صادرات فراوردههای نفتی و پتروشیمی
هلدینــگ پرســال عرضهکننــده و صادرکننــده بنــام محصــوالت معدنــی
و فراوردههــای نفتــی اســت .قدیمیتریــن بخــش کس ـبوکار پرســال،

تأمیــن و صــادرات مشــتقات نفتــی و فراوردههــای پتروشــیمی اســت.
بهروزرســانی مــداوم شــیوههای کســبوکار و همگامــی بــا روندهــای
جهانــی ،مجموعــه مــا را بــه توزیعکننــده فراگیــر فراوردههــای نفتــی،

پتروشــیمی و معدنــی بــه نقــاط مختلــف جهــان از جملــه شــرق آســیا،
خاورمیانــه و آفریقــا تبدیــل کــرده اســت.
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فعالیتهای 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 کانیهــای فلــزی و غیرفلــزی دارد .تالش تیــم عملیاتی

مــا و تأکیــد بــر بهرهگیــری از دانــش مشــاوران داخلــی و خارجــی

طــی  14ســال گذشــته ،منجــر بــه نقشآفرینــی پرســال در توانافزایــی
صــادرات فراوردههــای معدنــی در کشــور از یــک ســو و تکمیــل زنجیــره

ارزشافــزوده مــواد معدنــی بهعنــوان یکــی از بنیادیتریــن منابــع

تأثیرگــذار در توســعه صنعتــی جهــان از ســوی دیگــر شــده اســت.
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کاغذ و فراوردههای سلولزی
باتوجهبــه شــرایط خشــک آبوهوایــی ایــران هلدینــگ پرســال بــا

رویکــرد حمایــت از منابــع آبــی و جنگلهای کشــور واردکننــده محصوالت
ســلولزی ازجملــه انــواع کاغــذ ،مقــوا ،خمیــر و چــوب بــه کشــور اســت.

دپارتمــان کاغــذ و فراوردههــای ســلولزی پرســال مســئولیت اولیــه خــود

را در ارائــه طیفــی از محصــوالت مســتحکم و بــادوام بــه مصرفکنندگان

خــود تعریــف کــرده اســت .همچنیــن پرســال پــس از ســالها تجربه در

عرصــه واردات کاغــذ و مقــوا باتوجهبــه محــدود بــودن منابــع طبیعــی

کشــور اکنــون وارد حــوزه واردات خمیــر و چــوب نیــز شــده اســت.
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فعالیتهای کشاورزی
بــه منظــور ترویــج کشــاورزی نویــن در کشــور در بهــرهوری 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 فراوردههــای کشــاورزی بــا کیفیــت بــه

کشــورهای همســایه نیــز بخــش دیگــری از فعالیــت هلدینــگ اســت.
اصــاح زنجیــره ارزش افــزوده تولیــد و صــادرات محصــوالت کشــاورزی

از جملــه مهمتریــن اهــداف مــا در شــرکت پرســال بــوده اســت .مــا بــه
اتــکای تجــارب موفــق و درازمدتــی کــه در عرصــه صــادرات داشــتهایم،
از ســال  1394قدمــی بــزرگ در راســتای اصــاح تصویــر ذهنــی

مصرفکننــدگان خارجــی نســبت بــه محصــوالت کشــاورزی ایرانــی
برداشــتهایم.همینطور بــا ســرمایهگذاری بــر روی اســتارتاپهای حــوزه

کشــاورزی تــاش میکنیــم رویکــرد کشــاورزی نویــن را توســعه دهیــم.
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سرمایهگذاری جسورانه
شــرکت پرســال بــا هــدف بهبــود فرآیندهــای کاری ،توســعه ســبد

شــرکت پرســال بــا طراحــی و پیادهســازی برنامههایــی مــدون در

محصــوالت و خدمــات ،ورود بــه بازارهــای جدیــد و توســعه کســبوکار،

قالــب شــتابدهنده مجــازی تــاش میکنــد تــا پاســخگوی نیازهــا

و تعامــل بــا اســتارتآپها قــدم گذاشــته اســت.

ســرمایهگذاری جســورانه بــا رویکــرد توســعه کســب و کار اســتارتآپها

در مســیر ســرمایهگذاری روی ایدههــای نوآورانــه و پروژههــای خالقانــه

پرســال بــا بــه اشــتراکگذاری تجربیــات ،ســرمایه و شــبکه گســترده
ذینفعــان خــود بــا تیمهــای نــوآور و اســتارتآپها ،مســیر توســعه

در مراحــل مختلــف رشــد اســتارتآپها باشــد .از ســویدیگر برنامــه

از طریــق تزریــق پــول هوشــمند ( )Smart moneyطراحــی شــده و در
دســت اجراســت.

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

شــرکت پرســال بــا نــگاه بــه مســئولیت اجتماعــی در توســعه کارآفرینــی و

اســت .بــه ایــن ترتیــب هــم شــرکت پرســـال از قابلیتهــای نوآورانــه

پیونــد زدن کســب و کارهــای متعــارف با زیســت بــوم اســتارتآپی ،پلتفرم

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

ایــن تیمهــا در راســتای گســترش فعالیتهــای خــود بهرهمنــد خواهــد
شــد و هــم اســتارتآپها امــکان مشــارکت و همــکاری بــا شــریکی

کمــک بــه کارآفرینــان جــوان حتــی در دورتریــن مناطــق ایــران و از طرفــی
وینوهــاب را بــه عنــوان شــتاب دهنــده مجــازی طراحــی نمــوده اســت.

قدرتمنــد و باتجربــه را خواهنــد داشــت.
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ارزشها و اصول سازمانی
کســبوکار مســئوالنه در پرســال محقــق نخواهــد شــد مگــر بــا تکیــه بــر ارزشهــای

ســازمانی و تشــویق اعضــای شــرکت بــه رعایــت اصــول کاری منــدرج در منشــور
اخالقــی .مــا در پرســال معتقدیــم پایبنــدی نیــروی کار بــه ارزشهــا و اصــول کاری

شــرکت ارتقادهنــدهی فرهنــگ ســازمانی بــوده و تعهدگرایــی در ســایر فعالیتهــای
مــا را تضمیــن خواهــد کــرد.

ایــن ارزشهــا و اصــول شــرکت پرســال ،شــامل کدهــای اخالقــی کــه ویژگیهــای

فرهنــگ ســازمانی مــا هســتند عبارتنــد از:

ارزشهــا :احتــرام ،روحیــهی خدمــت ،صداقــت ،سختکوشــی ،خوشرویــی،

ی اجتماعــی
مســئولیتپذیر 

		
احترام
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صداقت

سخت کوشی

روحیه خدمت

خوشرویی

مسئولیتپذیری اجتماعی
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ارزش «اﺣﺘﺮام»
ﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻳﻢ ﻛﻪ ﻫﻤﻪی اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪی اﺣﺘﺮام ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺧﻮد ،ﺑﺮﺧﻮرد
اﺣﺘﺮامآﻣﻴﺰ ﺑﺎ دﻳﮕﺮان (ﻫﻤﻜﺎران ،ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ،ﻣﺮاﺟﻌﻴﻦ) را اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺧﻮد مــیداﻧﻴﻢ.

درآمــد یــا صحبــت دربــارهی عالئــق سیاســی خــود و دیگــران پرهیــز میکنیــم و میکوشــیم بــه گونـهای صحبــت کنیــم کــه
حــاوی مضامین جنســیتی نباشــد.
گفتگوهایمــان را بــا صــدای بلـــند انجــام نمیدهیــم و از صحبتهــای دو یــا چنــد نفــرهی بیارتبــاط بــا دیگــر اشــخاص در

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
مصرفکننــدگان ،تأمینکننــدگان ،رقبــا و ســهامداران در هــر شــرایط کاری ،اصــل حاکــم بــر همـهی رفتارهــا و مقــررات ما اســت
و محیــط کســب و کار را بــه گونـهای مدیریــت میکنیــم کــه احســاس ارزشــمند بــودن ،هدیــهی همیشــگی خانــوادهی پرســال
بــه اعضایش باشــد.
ما به قوانین مکتوب و عرف سازمانی و اجتماعی خود احترام میگذاریم و آنها را رعایت میکنیم.
رعایت حریم خصوصی همکاران و دیگر ذینفعان و حمایت سیستمی از آنها ،ویژگی سازمانی ما است.
مــا تفــاوت میــان مشــاوره و مداخلــه را میدانیــم و بــه حساســیتهای مربــوط بــه روابــط میانفــردی احتــرام میگذاریــم؛
دشــنام نمیدهیــم و لطیفههــای بیربــط و نابجــا تعریــف نمیکنیــم؛ از طــرح پرســش دربــارهی مســائلی نظیــر مذهــب،
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محــل کار ایشــان خــودداری میکنیــم.
تالش میکنیم نحوهی بیانمان ساده و صریح باشد و بدین وسیله از ایجاد سوء تفاهم جلوگیری میکنیم.
مــا دقــت میکنیــم پیــش از حــرف زدن فکــر کنیــم ،حــرف کســی را قطــع نکنیــم و ضمــن دقــت در حــرکات و حــاالت
مخاطبــان ،مراقبیــم کــه بــا صحبتهــای طوالنــی آنهــا را خســته ننماییــم.
مــا ارتبــاط چشــمیمان را بــا مخاطــب حفــظ میکنیــم؛ زیــرا میدانیــم نــگاه کــردن بــه چشــمهای مخاطــب هنــگام
گفتگــو ،نشــاندهندهی رفتــار دوســتانهی مــا اســت و بــه مخاطبــان میفهمانــد کــه عالقمنــد بــه گفتگــو بــا ایشــان هســتیم.
مــا احتــرام بــه هنجارهــای اجتماعــی را ارج مینهیــم و خــود را موظــف میدانیــم تــا بــه طــور مســتمر توانایــی خــود را در
خصــوص حفــظ حقــوق شــهروندی ،احتــرام بــه تنــوع فرهنگــی ،پیــروی از سیاسـتهای عــدم تبعیــض جنســیتی ،قومیتــی،
نــژادی و مذهبــی افزایــش دهیــم و در راســتای رعایــت دقیــق آن در ســازمان خــود کوشــا باشــیم.

10

ارزش «ﺻﺪاﻗﺖ»
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 میدانیم که درستی و صداقت مهمترین اصل سازمان است.
مــا هرگــز بــه دیگــران قــول و وعــدهای نمیدهیــم کــه قــادر بــه انجــام آن نیســتیم؛ زیــرا میدانیــم ســبب گســترش
بیاعتمــادی خواهیــم شــد.
برخورد صادقانه و صریح با مشتریان و مصرفکنندگان ،تأمینکنندگان و سهامداران شیوهی ما است.
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مــا آمادگــی شــنیدن حقایــق تلــخ و شــیرین را داریــم و بــه همکارانمــان اجــازه میدهیــم حرفهــای خــود را بــدون تــرس و
واهمــه بیــان کننــد .در ایــن حــال ،برخــورد مــا احترامآمیــز و پذیرنــده اســت؛ زیــرا میدانیــم عکسالعملمــان زمینـهی فکــری
افــراد را در مــورد ســودمند بــودن یــا نبــودن راســتگویی شــکل میدهــد.
مــا میدانیــم کــه همــه اشــتباه میکنیــم و ایــن یکــی از جنبههــای بلــوغ فکــری ماســت .امــا مهمتــر از آن ،پذیــرش اشــتباه
و اقــرار بــه آن اســت؛ زیــرا معتقدیــم اشــتباه ،بــه پیشــرفت انســان و اعتمــاد بــه نفــس یــاری میرســاند 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 اطالعرســانی شــفاف،
بههنــگام ،دقیــق و کامــل ،وظیفـهی اخالقــی ســازمان اســت .بنابرایــن ،مواجهـهی صادقانــه و صریح بــا کارکنان و پاســخگویی به
آنــان و نیــز توجــه و اهمیــت دادن بــه دیدگاه ایشــان را الزمـهی مانــدگاری و پایداری خانــوادهی پرســال میدانیم.
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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 «روحیهی خدمت»
مــا معتقدیــم خدمتگــزاری چیــزی جــدا از انجــام وظیفــه اســت و خدمتگــزار واژهای اســت کــه بــا چگونگــی عمــل و نیت فرد
مرتبــط اســت و خدمــت بــه تمامــی ذینفعــان و سودرســانی بــه آنــان ،عامــل ارزشــمندی برایمــان بــه شــمار میآید.
مــا معتقدیــم گرهگشــایی ،یــاری رســاندن و حــل مشــکل دیگــران ،درک و توجــه بــه نیازهــای مــادی و معنــوی ذینفعــان،
ضمــن رعایــت منافــع منصفانــه و عادالنـهی طرفیــن ،جلوههــای مهمــی از خدمتگــزاری هســتند و کمک بــه ایشــان را در جهت
انجــام هــر چــه بهتــر وظایفشــان در هنــگام مواجهــه بــا تنگنــا ،نــه تنهــا عیــب نمیدانیــم کــه بــدان افتخــار میکنیــم.
مــا میدانیــم منــت و آزار ،ریــا و شــهرتطلبی و خــروج از حــد اعتــدال و زیــادهروی در اعمــال و رفتــار ،از آفــات خدمتگــزاری
اســت و خــود را موظــف بــه دوری از آنهــا میدانیــم.
اطالعرســانی شــفاف ،بههنــگام ،دقیــق و کامــل و ارائــهی مشــاورهی مؤثــر و آمــوزش الزم ،پاســخ مــا بــه حــق آگاهــی
مشــتریان و مصرفکننــدگان اســت.
ارائ ـهی خدمــات پیــش و پــس از فــروش بــه مشــتریان ،همــراه بــا رعایــت اســتانداردهای کیفــی و توافقهــای حرف ـهای،
وظیفـهی حرفـهای و تعهــد اخالقــی مــا اســت.
مــا معتقدیــم انتقــاد ،حــق مشــتری و مصرفکننــده اســت .بنابرایــن پاســخگویی ،نقدپذیــری و جبــران خســارات ناشــی از
عملکــرد ســازمان را شــیوهی خــود میدانیــم.
مــا معتقدیــم تمامــی منابــع ســازمان ،بــه رســم امانت به مــا ســپرده شــده اســت و در امانتــداری ،رازداری و اســتفادهی بهینه
از آنهــا خــود را مســئول میدانیــم.
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ارزش «سختکوشی»
ﻣﺎ سختکوشی را ﺷﺮط ﻻزم ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﺧﻮد و ﺗﻼش ﻣﺠﺪاﻧﻪ را وﺟﻪ ﺗﻤﺎﻳﺰﻣﺎن ﺑﺎ دﻳﮕﺮان میداﻧﻴﻢ.

کدهای اخالقی مرتبط با ارزش «سختکوشی»
مــا بــه جامعــهی خــود عشــق میورزیــم و تــاش و سختکوشــی را بهتریــن وســیله بــرای دســتیابی بــه
اهدافمــان میدانیــم.
ما معتقدیم انسـانهای سختکوش تجربیات ارزشمندی را در زندگی کسـب میکنند.
افزایــش مســتمر دانــش و مهارتهــای حرفــهای را شــرط الزم بــرای رشــد فــردی و ارتقــای شـــغلی خــود
میدانیــم و بــرای دستیـــابی بــه آن در سایــهی توجـــه بــه ارزشهای انســانی ،از هیچ تالشــی فروگــذار نمیکنیم.
مــا وقتگذرانــی کاذب ،تلــف کــردن زمــان و دوری جســتن از کار و تــاش ســودمند را مانــع کســب مهارتهــای
ارزشــمند میدانیــم.
مــا معتقدیــم سختکوشــی و تــاش ســبب عــدم نیــاز بــه اســتفاده از دروغ و بهانهتراشــی بیشــتر بــرای
جبــران ناتوانیهــای خویــش اســت و اعتبــار شــخصی را نــزد دیگــران ارتقــا میبخشــد.
ما از حضور افراد پرتالش و ترویج فرهنگ سختکوشی در سازمان خود استقبال میکنیم.
ســرعت ،دقــت ،ســهولت و کیفیــت در ارائـهی خدمــات و تحویــل کاال ،نمــاد همــت و سختکوشــی شــرکت پرســال
ا ست .
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ارزش «خوشرویی»
ﻣﺎ ﺑﺎور دارﻳﻢ ﻛﻪ ﻟﺒﺨﻨﺪ و ﭼﻬﺮهی ﺷﺎداب ﻋﺎﻣﻞ ﻫﻢاﻓﺰایی و ﻛﺴﺐ اﻧﺮژی ﻣﻀﺎﻋﻒ از ﻣﺤﻴﻂ اﻧﺴﺎنی ﭘﻴﺮاﻣﻮﻧﻤﺎن اﺳﺖ.

کدهای اخالقی مرتبط با ارزش «خوشرویی»
مــا معتقدیــم کــه خوشرویــی ،ابتــدای دوســتی و از بهتریــن نقطههــای آغــاز ارتباطــات دوستـــانه و اجتماعی مطلوب
اســت؛ بنابرایــن در هنــگام مالقــات بــا دیگــران بــا چهــرهای شــاد و لبهایــی خنــدان بــه اســتقبال ایشــان میرویم.
مــا نســبت بــه عمــوم ذینفعــان خــود مهربــان هســتیم ،خوشرفتــاری مینماییــم ،بــه یاریشــان میشــتابیم ،در
متبســم و برخــوردی مؤدبانــه بــا ایشــان روبــرو میشــویم؛ زیــرا
غــم و شادیهایشــان ســهیم میشــویم و بــا چهــرهای
ّ
حســن خلــق و پیونــد بــا مــردم اســت.
میدانیــم ایــن شــیوهی ترویــج ُ

مــا در برخوردهــای اجتماعــی خــود ،گفتمــان ایجابــی و مثبــت را پیشــه میکنیــم؛ امــا از چاپلوســی و تمجیــد ریاکارانه
میپرهیزیــم.
ما معتقدیم آراستگی ظاهری ،حسن رفتار ،وقار و متانت نشاندهندهی شأن و منزلت انسانی ما است.
مــا دقــت میکنیــم گفتمانمــان خوشــایند باشــد؛ زیــرا میدانیــم کســی کــه دائــم در حــال شــکایت ،گالیــه یــا تحقیــر
دیگــران اســت ،راه بــه جایــی نخواهــد برد.
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ارزش «ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﭘﺬﻳﺮی اﺟﺘﻤﺎعی»
ﻣﺎ یــک ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺟﻬﺎنــی ﻣﺴﺌﻮل و ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻫﺴﺘﻴﻢ؛ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد اﺟﺘﻤﺎع پیرامونمــان ،ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻛﺸﻮرﻣﺎن و ﺣﻔﻆ
ﺳﻴﺎرهی زﻳﺒﺎﻳﻤﺎن.

کدهای اخالقی مرتبط با ارزش «ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﭘﺬﻳﺮی اﺟﺘﻤﺎعی»
مــا معتقدیــم کــه در پرســال ،بــا ایجــاد فرصتهــای برابــر آموزشــی ،راه بــرای ارتقــای شــغلی همـهی 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 میدانــد و خــود را نســبت بــه تأمیــن آن و
حمایــت از مــا متعهــد میدانــد.

مــا شــفافیت و قانونپذیــری را احتـــرام بــه حقــوق شـــهروندان و اســاس تعامــل حرفهایمــان بــا ذینفعــان

خــود میدانیــم ،بــر حاکمیــت قانــون و مقــررات بــر هم ـهی شــئون حرف ـهای و همــکاری صادقانــه و اثربخــش

بــا ســازمانهای نظارتــی در راســتای حفــظ منافــع ملّ ــی تأکیــد میکنیــم ،و هرگــز بــا افــراد یــا ســازمانهایی
کــه علیــه منافــع بشــریت فعالیــت میکننــد ،داد و ســتد نخواهیــم کــرد.

احتــرام بــه حقــوق همســایهها ،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،
اســاس تعامــل مــا بــا همســایهها اســت و برخــورداری از محیــط آراســته و چشــمنواز را بــه عنــوان حــق

همســایگان و شــهروندان پــاس میداریــم.

مــا بــه تأمینکننــدگان و پیمانــکاران خــود از حیــث رشـــد اخــاق حرفـهای یـــاری میرســانیم ،ایشــان را بــه
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ایفــای نقــش در جهــت مسئولیـ ـتهای اجتماعــی ترغیــب مینماییــم و در ایــن خصــوص بــا آنهــا همــکاری

میکنیــم.

مــا مســئولیت در قبــال محصــول ،مدیریــت خریــد مســئوالنه و افزایــش آگاهــی مشــتریان را بــه عنــوان

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

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

مــا خــود را در قبــال حفــظ محیــط زیســت ،مدیریــت پســماندها ،صرفهجویــی در مصــرف انــرژی و اســتفادهی

مســئوالنه از منابــع ،مســئول و متعهــد میدانیــم و میکوشــیم بــا پایبنــدی بــه اصــول حفــظ محیــط زیســت،
همــکاری مســتمر بــا ســازمانهای ذیربــط ،آمــوزش و ترویــج فرهنــگ بازیافــت ،نقــش خــود را در راســتای
توســعهی پایــدار کشــور بــه بهتریــن شــیوه ایفــا کنیــم.

مــا برقــراری عدالــت آموزشــی در کشــور خــود را وظیفهمنــد میدانیــم و در ایــن خصــوص بــه صــورت فــردی
و ســازمانی مشــارکت میکنیــم.
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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.

اصول و مهارتهای کار

ﺧﻼﻗﻴﺖ:
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮی از ﻗﻮهی 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 ﺣﻮزهی ﻛﺎر تخصصی ﺧﻮد.

ﺳﺮﻋﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ دﻗﺖ:
یادگیری مداوم و روزآمدی

همکاری

خالقیت

سرعت همراه با دقت

صرفهجویی و بهرهوری در هزینهها

جهانی بودن

نتیجهگرایی

ﺣﻔﻆ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﺎر و ارﺗﻘﺎی ﻣﺴﺘﻤﺮ برند ﭘﺮﺳﺎل

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

ﺻﺮﻓﻪﺟﻮیی و ﺑﻬﺮهوری در ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ:
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﻧﺠﺎم ﻛﺎرﻫﺎ ﺑﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪی ﻣﻤﻜﻦ؛ آﻧﭽﻨﺎن ﻛﻪ از ﺗﻤﺎمی رﻗﺒﺎی خود ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﺗﺮ و ﺑﻬﺮهورﺗﺮ 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.

تمرکز و پرهیز از پراکندهکاری

ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﺮایی:
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﻳﻨﻜﻪ اﺻﻞ ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪی ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ،در ﻋﻴﻦ رعایت ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎی ﺗﻌﺮﻳﻒﺷﺪهی 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.

persolco.com

16

افتخارات و دستاوردها
کسب رتبه  277بین  500شرکت برتر ایران در سال مالی  1397از نظر شاخص فروش
کسب گواهینامه رتبه زرین از سوی اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران
کسب جایزه ملی بهرهوری
دارنده رتبه طالیی در رتبهبندیهای اتاق بازرگانی
دارنده رتبه اول مدیران عامل زن

persolco.com

17

پرسال در گذر زمان

تأســیس شــرکت پرســال

کرلچــی

افتتــاح دفتــر منطقـهای در

و فراوردههــای ســلولزی

راهانــدازی دپارتمــان کاغذ

معدنی

احداث اولین خط فراوری

مسکو

افتتاح دفتر منطقهای در

ورود به سرمایهگذاری جسورانه

افتتاح دفتر منطقهای در وین

1375

1376

1383

فراوردههــای نفتــی

نایروبــی  -کنیــا و صادرات

افتتــاح دفتــر منطقــهای

چیــن

نفتــی و پتروشــیمی بــه

آغــاز صــادرات فراوردههای

افتتــاح دفتــر شــانگهای و

هنگکنــگ

افتتــاح دفتر منطق ـهای در

در ســلیمانیه عــراق

افتتــاح دفتــر منطقــهای

تاســیس شــرکت پرســور

راهاندازی  CVCپرسال

18
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1385

1386

1390

1392

1392

1395

1395

1396

1398

1399

مدیریت فرایندهای کسب و کار در پرسال
مهمتریــن مســئولیت اجتماعــی مــا در شــرکت پرســال پاســخگویی درســت ،دقیــق و بــه موقــع در برابــر ذینفعان
یعنــی کارکنــان ،تأمینکننــدگان ،مشــتریان ،دولــت و ســازمانهای غیردولتــی اســت .اعتمــاد ذینفعــان بــه
پرســال ســرمایهای اســت کــه بــا تأکیــد بــر مدیریــت فراینــد کســبوکار حاصــل شــده اســت و پرســال راهحــل
جــذب ایــن ســرمایه را طراحــی صحیح و قابــل اجــرا ،شــفافیت و پاســخگویی،کنترل و تحلیل و بهبــود فرایندهای
کسـبوکار میدانــد و معتقــد اســت از ایــن طریــق ســازمان قــادر خواهــد بــود ،ارزشــی پایــدار را بــه ذینفعــان
ارائــه دهــد.
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مدیریت زنجیره تامین و واحدهای کسـبوکار اســتراتژیک پرسال
باتوجهبــه نقشــه فراینــدی و سیســتم جــاری مدیریــت فراینــد کســبوکار در هلدینــگ پرســال ،فرایندهــای
شناســایی شــده بــه ســه نــوع مدیریتــی ،اصلــی و پشــتیبانی تقســیمبندی میشــوند و فرایندهــای زنجیــره
تأمیــن جــزو گــروه فرایندهــای اصلــی از ایــن دســتهبندی قــرار میگیرنــد .هرچنــد فرایندهــای زنجیــره تأمیــن
در حوزههــای عملیاتــی در ســطوح بــاال بــه طــور یکســان تعریــف میشــوند ،امــا جزئیــات جریانهــای کاری
شــامل فعالیتهــا و وظایــف و بهعبارتدیگــر ســطوح زیریــن فرایندهــا در هــر یــک از حوزههــای عملیاتــی بــه
ـا متفــاوت اســت .بــه همیــن دلیــل ،فرایندهــای زنجیــره تأمیــن
دلیــل ماهیــت کسـبوکار حــوزه مربوطــه کامـ ً

بــا تعریــف زیــر فرایندهــای متمایــز و سفارشیســازی شــده در ســه  SUBمتفــاوت دیــده شــده اســت.

شــرکت پرســال در حیــن اجــرای تمامــی فعالیتهــا و فرایندهــای اصلــی خــود ،تمامــی جنبههــای مســئولیت
اجتماعــی را شناســایی و در حــد تــوان در نظــر میگیــرد و بــه آنهــا احتــرام میگــذارد .ازآنجاکــه ماهیــت فرایندهای
عملیاتــی بهگونــهای اســت کــه ممکــن اســت باعــث شــکلگیری موقعیتهــای غیرقانونــی بــرای پیشــبرد امــور
ایــن قبیــل فرایندهــا شــود ،شــرکت پرســال بــه هنــگام مواجــه شــدن بــا موقعیتهــای اینچنینــی اســتراتژی
شــفاف و واضحــی دارد .مــا در پرســال از پذیرفتــن هرگونــه پیشــنهاد غیرقانونــی دوری نمــوده و بهمنظــور جلوگیــری
از شــیوع فســاد ،مســئولیت اجتماعــی خــود میدانیــم کــه هرگونــه درخواســت غیرقانونــی مرتبــط بــا کس ـبوکار
شــرکت را بــه مراجــع و مســئولین ذیربــط گــزارش نماییــم .در ایــن راســتا ،شــرکت پرســال در ســال  1396دو مــورد
غیرقانونــی را بــه مدیریــت ســازمانهای ذیربــط طــی نامــه رســمی بــا شــرح واقعــه گــزارش داده اســت.
کسـبوکار شــرکت پرســال باتوجهبــه نیــاز مشــتریان و ســایر ذینفعــان همــواره در حــال بهبــود اســت .عــاوه 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 میگیرنــد:
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فرایند رضایتسنجی و شکایت مشتریان
مــا در پرســال صــدای مشــتری را میشــنویم و بازخوردهــای گرفتــه شــده از مشــتریان را بهمنظــور

بهبــود ارائــه خدمــات در فرایندهــای کس ـبوکار خــود در نظــر میگیریــم .فراینــد ســنجش رضایــت

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

تکنیکهــای بــهروز مهیاســت.

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

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

فرایندهــای بازرگانــی بهصــورت متمایــز اجــرا میشــود .بــا پایبنــدی بــه اصــول و الزامــات اســتاندارد
بینالمللــی ایــزو  ISO 10002:2018پاســخگوی نیازها و خواســتههای مشــتریان شــرکت پرســال هســتیم.

در همیــن راســتا مکانیس ـمهایی را بــرای کنتــرل کیفیــت در نظــر گرفتهایــم تــا بتوانیــم محصــوالت

و خدمــات مطلوبتــری را ضمــن حفــظ احتــرام ،صداقــت و بــا درنظرداشــتن اصــل همــکاری بــه
مشــتریانمان ارائــه کنیــم.
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شــرکت پرســال بــا ســرلوحه قــراردادن دو اصــل زیــر ،مطابــق الزامــات اســتاندارد  ISO 10002بــه ایــن

فراینــد رســیدگی مینمایــد:

-1درک نیازها و انتظارات مشتریان شاکی و تالش در جهت جلب و افزایش رضایت آنها
-2آموزش و توسعه صالحیت کارکنان در فرایند رسیدگی به شکایات

مــا در پرســال بــه حــق مشــتری احتــرام میگذاریــم و اعتقــاد داریــم مطــرح نمــودن شــکایت از

ســوی مشــتری در خصــوص محصــول یــا خدمــات حــق الینفــک وی اســت .بــه همیــن منظــور فرایند
ثبــت شــکایت مشــتریان در کنــار فراینــد ســنجش رضایــت مشــتری ،بهعنــوان یــک فراینــد مهــم
در سیســتم مدیریــت فرایندهــای کسـبوکار شــرکت پرســال در نظــر گرفتــه شــده اســت .باتوجهبــه

نظــام فراینــدی حاکــم در شــرکت پرســال ،بــه شــکایتهای وارده طــی فراینــد اصــاح و یــا اقــدام
اصالحــی واکنــش نشــان داده میشــود و طــی انجــام اقدامــات تعریــف شــده ،گزارشهــای الزم بــه

مشــتری ارائــه میگــردد و در انتهــا بازخــورد رضایــت مشــتری از فراینــد رســیدگی بــه شــکایت وی
ســنجیده میشــود .هرچنــد اخــذ گواهینامــه  ISO 10004در دســتور کار شــرکت پرســال قــرار نــدارد

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

مشــتریان قــادر خواهنــد بــود از طریــق ایمیــل ،فکــس ،تلفــن ،وبســایت نســبت بــه ثبــت شــکایت
خــود اقــدام نماینــد.
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مدیریت دانش
مــا معتقدیــم سیســتم مدیریــت دانــش و ثبــت درس آموختههــا نقــش بســزایی در تســهیل بهبــود فرایندهــای
تکرارپذیــر شــرکت پرســال دارد .ایــن سیســتم در حــال حاضر در ســطح ثبــت و بــه اشــتراکگذاری درسآموختهها
بــا توجــه بــه نقشـهی 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 میگیــرد و ســوابق درسآموختههــا در بانکهــای اطالعاتــی طراحــی شــده ثبــت و نگهــداری میشــوند.

کمیتهها

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 ریسـکهای فراینــدی در ســطح واحدهــای ســازمانی از جملــه مباحثــی هســتند
کــه طــی ایــن کمیتــه مــورد بررســی قــرار میگیرنــد .اعضــای کمیتــه کنتــرل و راهبــری فرایندهــا تشــکیل شــده
از مدیرعامــل ،سرپرســت و کارشــناس برنامهریــزی و بهبــود سیســتمها و مالکیــن فرایندهــای ســازمانی اســت.
تشــکیل جلســات دورهای 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 چشـمانداز ،اهــداف
کالن و ســاالنه ســازمان از جملــه وظایــف ایــن کمیتــه محســوب میشــود .تهیه،کنتــرل ،تاییــد و ابــاغ اســناد
ســازمانی نیــز بــا مشــارکت تمامــی اعضــای ایــن کمیتــه صــورت میگیــرد.

در پرســال بــه منظــور پیشــبرد امــور از تمامــی جنبههــای شــرکت ،کمیتههــای اســتراتژی و کنتــرل و راهبــرد

تیم مسئولیت اجتماعی

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

در پرســال مــا تمامــی جنبههــای مســئولیت اجتماعــی را در بخشهــای مختلــف کســب و کار هلدینــگ

کمیتههــا در راســتای یکدیگــر نمایانگــر جریــان حاکمیــت ســازمانی در پرســال اســت.

پرســال مــورد نظــر قــرار میدهیــم و اجــرای وظایــف مرتبــط بــا مســئولیتهای اجتماعــی در هــر حــوزه از

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

کمیتــه اســتراتژی :ایــن کمیتــه بــه منظــور تحلیــل کالن عوامــل محیطــی کســب و کار در رابطــه بــا هــر
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
ریس ـکهای کالن در ســطح ســازمان ،اخــذ تصمیمــات مدیریتــی در خصــوص مســائل کســب و کار ،مدیریــت
ذینفعــان در ســطح کالن از جملــه موضوعــات مطــرح شــده در ایــن کمیتــه هســتند.
کمیتــه کنتــرل و راهبــری فرایندهــا :ایــن کمیتــه بــا حضــور اعضــای مشــترک و همراســتا بــا کمیتــه اســتراتژی
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شــرکت در دامنــه وظایــف واحدهــا و پرســنل آنهــا لحــاظ گردیــده اســت و تمامــی پرســنل وابســته بــه ســازمان
در یاریکــردن ســازمان بــه منظــور اجــرای وظایــف خــود در حــوزه مســئولیت اجتماعــی نقــش دارنــد .هــر
چنــد هســته مرکــزی اقداماتــی کــه در حــوزه مســئولیتهای اجتماعــی صــورت میگیــرد بــر عهــده تیــم
مســئولیت اجتماعــی شــرکت پرســال اســت کــه بــا نظــارت مدیریــت ســازمان از طریــق کمیتههــای فــوق،
صــورت میگیــرد .اقدامــات اجرایــی نظیــر برگــزاری رویدادهــای درون و بــرون ســازمانی ،مشــارکت بــا مراجــع
عامالمنفعــه و خیریــه بــرای یاریرســانی بــه جوامــع محلــی متفــاوت از جملــه وظایــف مهــم تیــم مســئولیت
اجتماعــی شــرکت پرســال اســت کــه در ذیــل واحــد روابــط عمومــی قــرار دارد.

22

مدیریت و ارتباط با ذینفعان
هلدینــگ پرســال بــاور دارد بــدون مدیریــت صحیــح ذینفعــان قــادر بــه انجــام ماموریــت و دســتیابی بــه
ت بــرای مدیریــت
چشـمانداز خــود نخواهــد بــود .بــه همیــن دلیــل ،از ســال  1394اقــدام بــه تعریــف زیرســاخ 
کارامــد ایــن مقولــه مهــم نمــود .بــه منظــور مدیریــت کارامدتــر و اثربخــش ذینفعــان در هــر یــک از واحدهــای
بازرگانــی کســب و کار در هلدینــگ پرســال ایــن فراینــد بــه صــورت جداگانــه و بــا تمرکــز بیشــتر روی ذینفعــان

بیشــتر بــرای ذینفعــان خارجــی هــر بخــش از جملــه مشــتریان و تامینکننــدگان مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد.
در پرســال اکثریــت کانالهــای ارتباطــی الزم بــرای مدیریــت گروههــای ذینفعــان شناســایی و برقــرار شــده و
از آنهــا بــرای ایجــاد و حفــظ ارتبــاط بــا ذینفعــان و همچنیــن مدیریــت و اولویتبنــدی مســائل کســبوکار
مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد .در راســتای مســئولیتهای اجتماعــی شــرکت ،عمــده گروههــای ذینفعــان،
موضوعــات اصلــی مطــرح در ارتبــاط بــا هرگــروه از ذینفعــان و همچنیــن رویکردهــای ارتباطــی بــا آنهــا بــه
شــرح ذیــل هســتند:

رویکردهای اتخاذی

موضوعات اصلی

خــاص آن بخــش صــورت میگیــرد .هــر چنــد انتظــارات ذینفعــان داخلــی در هــر بخــش از تفاوتهــای جزیــی

نیــز برخــوردار اســت ،امــا رویکــرد جداســازی ذینفعــان و مدیریــت انتظــارات آنهــا بــه صــورت اختصاصــی
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مدیریت ریسک

بازنگری مدیریت

مــا میدانیــم اتخــاذ رویکــرد پیشــگیرانه از جملــه عوامــل اصلــی موفقیــت شــرکتهای موفــق اســت و ایــن

فراینــد بازنگــری مدیریــت در قالــب برگــزاری جلســات پایــش جــز الینفــک و یکــی از عناصــر اصلــی بهبــود

مهــم در فرایندهــای ُپرریســک پرســال بیشــتر جلــوه مینمایــد .بــه همیــن منظــور ،در شــرکت پرســال مطابــق
بــا دانــش و اســتانداردهای بــه روز ایــن حــوزه نظیــر  ،ISO 31000تهدیدهــا و فرصتهــای تمامــی فرایندهــای

ســازمانی بــه ویــژه فرایندهــای اصلــی بازرگانــی بــه طــور متنــاوب شناســایی ،ارزیابــی و تحلیــل شــده و اقدامــات
واکنشــی برخــورد بــا هــر ریســک تعییــن میشــود و تــا حصــول اثربخشــی؛ بــه صــورت مــدون مــورد پایــش قــرار
میگیرنــد.
الزم بــه ذکــر اســت ریســکهای حــوزه  HSEنیــز مطابــق بــا مســتندات و الزامــات ســازمانی بــرای تمامــی
ســایتهای عملیاتــی و معدنــی مــورد شناســایی ،تحلیــل و ارزیابــی و بــه طــور مــداوم مــورد پایــش ،کنتــرل
و ممیــزی قــرار میگیرنــد و ایــن حــوزه از ریســکها بــا پیشــرفت پروژههــای عملیاتــی بــه دلیــل اهمیــت
ســرمایه انســانی بیــش از پیــش مــورد توجــه ذینفعــان خواهــد بــود.
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سیســتمها محســوب میشــود و نقــش بســزایی در رســیدن بــه اهــداف و چشــم انــداز ســازمان دارنــد .تقویــم
و برنامــه برگــزاری جلســات پایــش هــر ســاله بــه تفکیــک موضوعــات ،تدویــن میشــود.
از مهمترین سرفصلهای مورد بررسی در آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
رضایت مشتریان و عملکرد تامین کنندگان
پیشرفت دستیابی به اهداف
نتایج پایش و اندازهگیری فرایندها
مشکالت و ریسک های فرایندها
نتایج ممیزی ها
وظایف و اقدامات تعریف شده قبلی
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پرسال و فعالیتهای تشکلی و صنفی
آنچــه یــک ســازمان را بــه عنــوان ســازمانی مســئولیتپذیر میشناســاند غیــر از فضــای داخلــی
شــرکت ،نقــش آن شــرکت و مدیرانــش بــر فضــای بیرونــی کســب و کار اســت .چــرا کــه محیــط
بیرونــی شــرکتها نقــش بســزایی بــر فعالیتهــای آن خواهــد داشــت .سياســتها ،قوانيــن،
تصميمگير یهــا و اظهارنظرهــای دولــت ،مجلــس و  . . .همــه محدوديتهــا ،فرصتهــا و
تهديدهايــی بــرای شــرکت و بنگاههــای اقتصــادی ايجــاد میكنــد.
کنتــرل تغييــرات و نوســانات محيــط بيرونــی و واکنــش درســت و بــه موقــع توســط مديران شــركتها
و بنگاههــا نقــش موثــری در ایجــاد تعــادل و مدیریــت محیــط بیرونــی کســب و کار خواهد داشــت.
از ایــن رو شــرکت پرســال بــا آگاهــی از وظیفــه خــود در ایــن امــر از یــک ســو و بــا شــناخت و
درک نيازهــا ،منافــع و حقــوق مشــترك شــركتها از ســویی دیگــر ،از ســالهای ابتدایــی تاســیس
خــود ،نقــش بســزایی در ســاماندهی فضــای کسـبوکار ،کاهــش اثــرات و تبعــات محیــط بیرونــی بــر
شــرکتها در حوزههــای فعالیــت خــود را ایفــا نمــوده اســت.
تشــکلها و اتحادیههایــی کــه مدیرانارشــد شــرکت پرســال در شــکل گیــری آنهــا نقــش داشــته و
هماکنــون نیــز بــه عنــوان یــک عضــو نقــش فعالــی دارد بدیــن شــرح اســت.
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عضــو هیــأت نماینــدگان اتاقهــای بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و
کشــاورزی تهــران و ایــران (اســفند  1385تاکنــون) و نایــب رئیــس اتــاق

بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی ایــران

(خــرداد  1390تــا خــرداد )1398

عضو شورای عمومی فدراسیون جهانی اتاقهای بازرگانی

(دی ماه  1397تاکنون)

پــدرام ســلطانی بــرای دو دوره پیاپــی از ســال  2016بــه عنــوان عضــو شــورای عمومــی فدراســیون جهانــی اتاقهــای
ن اتاقهــای بازرگانــی جهــان بــه عنــوان یکــی از شــاخههای تخصصــی
بازرگانــی برگزیــده شــده اســت .فدراســیو 
اتــاق بازرگانــی بینالمللــی ( )ICCدر ســال  ۱۹۵۱بــا هــدف یکپارچهســازی تصمیمــات در ســطوح اقتصــاد بینالملــل

ســرآغاز آشــنایی پــدرام ســلطانی بــا اتــاق بازرگانــی ،صنایــع و معــادن ،بــه تــاش بــرای راهانــدازی اتــاق جوانــان

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

برمیگشــت و همیــن آشــنایی و دغدغــه کار تشــکلی باعــث شــد در اســفند  ۱۳۸۵همــراه گــروه خواســتاران تحــول

در بخشهــای بازرگانــی و صنعــت برگزیــده میشــوند ۵ .هــزار اتــاق بازرگانــی ،اتــاق مشــترک ،تشــکل و انجمــن

در انتخابــات ششــمین دوره اتــاق بازرگانــی ،صنایــع و معــادن تهــران شــرکت کنــد و از ســال  1386وارد هیــات

ن
اقتصــادی و بازرگانــی از  ۱۳۰کشــور جهــان ،عضــو اتــاق بازرگانــی بینالمللــی هســتند .شــورای عمومــی فدراســیو 

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

اتاقهــای بازرگانــی جهــان  ۲۰کرســی دارد .انتخــاب پــدرام ســلطانی در دورانــی کــه تحریمهــای ســخت علیــه

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

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

عــاوه بــر راه انــدازی اتــاق جوانــان ،بــا توجــه بــه شــرایط پســابرجام و نــگاه عملگرایانهتــر ،میزبــان اتاقهــای

بــدل شــود و صــدای بخــش خصوصــی اقتصــاد ایــران باشــد.

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

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

اقتصــادی کشــور کمــک نمایــد.

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

پــدرام ســلطانی در کنــار تیمــی تحولخــواه ،در دوره هشــتم انتخابــات اتــاق بازرگانــی « ائتــاف بــرای فــردا»

اقتصــاد جهانــی اســت .پویــش اتاقهــا بــرای صلــح ،میتوانــد اتاقهــای بازرگانــی جهــان را بــه ضــرورت لغــو

را شــکل داد کــه توانســت در انتخابــات دوره هشــتم اتــاق بــه پیــروزی برســند .تیــم ائتــاف بــرای فــردا افــق

ایــن تحریمهــا جلــب کنــد.

جدیــدی را پیــش روی اتــاق نمایــان ســاخت و زمینــه بازیابــی نقــش وجایــگاه بخــش خصوصــی در کشــور شــد
تــا آگاهانهتــر و بــا اســتراتژی منســجمتری فعالیــت کننــد.
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 صندلیهــا بــه جوانــان بیــان داشــت.
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عضو هیئت موســس و هیئت مدیرهی صادرکنندگان فرآوردههای

نفت و گاز و پتروشیمی ایران

بــا اخــذ مجــوز از بانــک مرکــزی ایــران ،ســرمایهگذاری در امــور لجســتیک صــادرات ،ســرمایهگذاری در احــداث
واحدهــای تولیــدی جدیــد و پاالیشــگاه بــا نگــرش صادراتــی و ســایر فعالیتهایــی کــه در جهــت افزایــش توســعه
صادراتــی باشــد از جملــه برنامههــای ایــن صنــدوق بــه شــمار م ـیرود.

اتحادیــه صادرکننــدگان فرآوردههــای نفتــی ایــران در ســال  82بــا حضــور  54شــرکت ضمــن اخــذ مجــوز از اتــاق

عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران

تولیــد و صــادرات فراوردههــای نفــت ،گاز و پتروشــیمی تاســیس گردیــد.

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

بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی ایــران بــا هــدف هماهنگــی و ســازماندهی هــر چــه بیشــتر فعــاالن حــوزه
از اهــداف شــکلگیری ایــن اتحادیــه تــاش بــرای ســاماندهی کلیــه امــور تولیــد ،صــادرات ،واردات ،ترانزیــت،
ســواپ و بنکرینــگ ،بهبــود کیفیــت خدماتدهــی بــه اعضــا ،بهرهگیــری از رهیافتهــای جدیــد بــرای افزایــش
ســهم صــادرات ،ایجــاد ارتبــاط بــا بانکهــا و ســازمانهای اعتبــاری کشــور بــرای تامیــن تســهیالت مالــی ،ایجــاد
واحدهــای آموزشــی و تحقیقاتــی ،تــاش و تعامــل جهــت کاهــش تصدیگــری دولــت در صــادرات فرآوردههــای
نفــت ،گاز و پتروشــیمی اســت.
در حــال حاضــر ایــن اتحادیــه بــا داشــتن حــدود  300عضــو از بزرگتریــن تشــکلهای اقتصــادی در کشــور محســوب
میشــود کــه نقــش مهمــی در ارتقــاء کیفــی و کمــی صــادرات فرآوردههــای نفتــی ،ارزآوری بــه داخــل کشــور و
اشــتغالزایی بــه عهــده داشــته اســت.
از آنجــا کــه شــرکت پرســال کار حرفـهای 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
نمــوده اســت .یکــی از مهمتریــن دســتاوردها در ایــن زمینــه تاســیس صنــدوق توســعه صــادرات فرآوردههــای
نفتــی ايــران اســت کــه در زمــان دبیرکلــی ایشــان در ســال  1383اتفــاق افتــاده اســت.
شــرکت در نمایشــگاههای داخلــی و خارجــی ،ارائــه مشــاورههای صادراتــی در زمینــه صــادرات فراوردههــای
نفتــی ،انجــام خدمــات گمرکــی در مبــادی کشــور و گمرکهــای کشــورهای جهــان ،انجــام عملیــات مالــی و اعتباری
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کســب وکار اعضــا و توســعه معدنــکاری ســنگ آهــن ایــران از ســال  1391تاســیس شــده اســت .ایــن انجمــن
متشــکل از بنگاههــای اقتصــادی فعــال در اکتشــاف ،اســتخراج ،تولیــد و فــرآوری ســنگ آهــن ،هــم اکنــون بــا
پوشــش بیــش از  90درصــد ســهم بــازار ســنگ آهــن ایــران ،نقشــی مهمــی در انعــکاس صــدای بنگاههــای
اقتصــادی زنجیــره ارزش ســنگ آهــن دارد .حضــور مؤثــر انجمــن در فرآینــد سیاســتگذاری عمومــی و انتقــال بــه
موقــع و درســت نظــرات ،خواس ـتها و ترجیحــات اعضــا بــه سیاس ـتگذاران 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 اصــاح بخشــنامه جرایــم اضافــه تولیــد شــده اســت.
از آنجــا کــه شــرکت پرســال ســالیان زیــادی اســت کــه فعالیــت معدنــی خــود را بــا فــراوری و صــادرات ســنگ
آهــن شــروع کــرده اســت بــه عنــوان یکــی از شناختهشــدهترین شــرکتهای خصوصــی در ایــن حــوزه از
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
و ســومین همایــش بینالمللــی انجمــن تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان ســنگ آهــن ایــران بــه عنــوان دبیــر
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 میشــود.
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عضو هیئت موسس و هیئت مدیره انجمن واردکنندگان کاغذ ،مقوا

و فراوردههای سلولزی ایران

بــا توجــه بــه قرارگیــری ایــران در منطق ـهى خشــك جغرافيایــی و کمبــود محصــوالت کشــاورزی و جنــگلداری
جهــت تامیــن ،نیازمنــد واردات ایــن کاالهــا خصوصــا کاغــذ و مقــوا در صنعــت بســتهبندی هســتیم.
دهههــای قبــل همــواره واردكننــدگان كاغــذ ،مقــوا و فرآوردههــاى ســلولزى بــه عنــوان يــك تشــكل اقتصــادى
و يــا يــك صنــف از صنــوف شــاغل در بــازار كار ايــران داراى جايــگاه مســتقلى نبــوده و همــواره در تشــكلها و
صنــوف مشــابه نظيــر صنــف كاغذفروشــان ،اتحاديــه چاپخانـهداران و ...حضــور داشــته و جايــگاه واقعــى آنــان
بــه عنــوان ســر منشــاء چرخ ـهى 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
تحریمهــا و فشــارهای اقتصــادی دو دهــه اخیــر ایــن بــازار را دچــار چالشهــای بزرگــی نمــوده اســت ایجــاد
یــک انجمــن واحــد جهــت رایزنــی و تبــادل افــکار بــا مســئولین ذیربــط در بخــش دولتــی نظیــر وزارتخانــه
و گمــرک و همچنیــن همصــدا نمــودن شــرکتهای مربوطــه در بخــش خصوصــی بــرای بهبــود رونــد واردات،
تبدیل به ضرورتی بزرگ در این عرصه شده است.
مدیرعامــل شــرکت پرســال پــروا ســلطانی کــه نقــش موثــری در تاســیس انجمــن داشــتهاند ،بــه عنــوان عضــو
اصلــی هیئــت مدیــره در دو دوره اول انجمــن انتخــاب شــدند.
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مسئولیت اجتماعی سازمان در قبال جامعه
(فعالیتهای اجتماعی)
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پویش ایران من و توسعه عدالت آموزشی

شــرکت پرســال در ایــن راه بــا دعــوت و همراهــی کارآفرینــان بخــش خصوصــی کشــور ســاخت ایــن

بازگردانــدن بخشــی از ســود کســب و کار اقتصــادی بنگاههــای تجــاری بــه اجتمــاع ،یکــی از اصــول اساســی و

بــرای فرزنــدان ایــران عزیزمــان بــوده اســت محقــق شــد.

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

مدرســه در  22اســتان کشــور رســیده اســت.

بــر اســاس ایــن رســالت ،پرســال از ســال  1395بــر آن اســت تــا تمرکــز بیشــتر بــرای بهبــود زیرســاختهای

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

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

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

ابتدایــی مســئولیت اجتماعــی اســت.
فرزنــدان ایــران زمین گام برداشــته اســت.

مــدارس را رقــم زده اســت بــه نحــوی کــه در کمتــر از  5ســال گام اول ایــن پویــش کــه ســاخت  100مدرســه
بــا همراهــی نیکــوکاران و بنگاههــای اقتصــادی دیگــر تعــداد مــدارس ایــران مــن در ســال  1400بــه 120

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

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

و از طریــق کمپینهــای مختلــف آن را اجرایــی کــرده اســت.

امــکان پذیــر نخواهــد شــد.

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

ایران من به تک تک کودکان این سرزمین امید دارد.

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

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

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

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

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

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

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

ابتدایــی ســنگ زیربنایــی توســعه هــر جامعـهای اســت .

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

persolco.com

30

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  1400موفــق بــه کســب رتبــه اول شــد.

از دیگــر حــوزه هــای فعالیــت شــرکت پرســال در قالــب پویــش ایــران مــن
میتــوان بــه بازســازی مــدارس آســیب دیــده از زلزلــه و ســیل در مناطــق
مختلــف کشــور اشــاره کــرد.

ســاخت  3مدرســه در زلزلــه ســرپل ذهاب ،ســاخت زیرســاختهای بهداشــتی

همچــون  40ســرویس بــرای اهالــی روســتای کهنانــی کش در ســیل سیســتان

و بلوچســتان ،ســاخت  2مدرســه  6کالســه 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 استارتآپی به نام «بانوک» شکلگرفته است.
تیــم مســئولیت اجتماعــی پرســال بــا اجــرای طــرح تســهیلگری توســعه در روســتای ســیدبار و کمــک
بــه احیــای هنــر ســوزندوزی و بازارســازی بــرای آن ،همقــدم بــا جوانــان و زنــان فعــال روســتا شــد
تــا اولیــن قــدم بــه ســمت توســعه اقتصــادی را بــا ثبــت برنــد بانــوک برداشــته شــود .ازآنجاکــه
توســعه اقتصــادی و اجتماعــی ایــن منطقــه نیازمنــد ســاخت فردایــی مطمئــن بــرای کــودکان اســت،
«بانــوک» صنــدوق توســعه روســتایی متشــکل از جوانــان و زنــان روستاســت کــه طــی یــک ســال
و نیــم فعالیــت بــه یکــی از برندهــای شــناخته شــده در حــوزه زیــورآالت و لبــاس بلوچــی تبدیــل
شــده اســت .فــروش محصــوالت بانــوک از طریــق شــبکه اجتماعــی (اینســتاگرام و تلگــرام) صــورت
میگیــرد.
بانــوک در حــال حاضــر بــه نــام "صنــدوق تعاونــی کهــن بــوم بلــوچ " ثبــت وزارت تعــاون و کار و رفــاه
اجتماعــی شــده اســت و بهعنــوان تعاونــی مســتقل مشــغول فعالیــت اســت.
در حــال حاضــر  100زن و مــرد در بانــوک فعالیــت میکننــد .ســود ایــن صنــدوق صــرف بهداشــت و
آمــوزش کــودکان روســتا میشــود.
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کمپین نفس
پویــش فعــاالن اقتصــادی بــرای عبــور از بحــران کوویــد  19اســت کــه در نخســتین روزهــای
شــیوع کرونــا بــا رویکــرد اطالعرســانی و حمایتــی توســط بخــش خصوصــی تشــکیل و
شــرکت پرســال بــه عنــوان یکــی از پرچــمداران ایــن حرکــت نقــش مهــم و تاثیرگــذاری
در حمایــت و کمــک بــه بیمــاران مبتــا بــه کرونــا و تمــام اقشــار جامعــه داشــته اســت.
از جمله این خدمات میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 ۴۰۰سیلندر اهدایی به بیمارستانها و مراکز درمانی سطح کشور توسط این کمپین
واردات و توزیع اقالمی چون ماسک ،الکل ،تب سنج در روزهای ابتدایی همهگیری کرونا
ایجاد سایت تولید ماسک
حمایت از اقشار آسیب دیده با بستههای 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

persolco.com

33

همراهی با سازمانهای مردم نهاد

مسئولیت اجتماعی در مناطق تحت فعالیت پرسال

از دیـــگر اقدامــات در راســتای مســئولیتپذیری شــرکت پرســال در حــوزهی اجتمـاعـــی ،همــکاری بــا ســمنها و دیگــر

از زمــان شــروع فعالیتهــای معدنــی ،سیاســت پرســال برایناســاس پایهگــذاری شــد کــه بخشــی از درآمدهــای

ســازمانهای مردمنهــاد در راســتای سیاســت مشــارکت و همافزایــی و کمــک و حمایــت بــه ایــن ســازمانها اســت.

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

از ایــن رو مــا در شــرکت پرســال همراهــی و حمایــت مالــی دورهای از موسسـهی مــردم نهــاد مهرگیتــی ،انجمــن حمایت

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

از کــودکان کار ،موسسـهی کــودکان ســرزمین مــن را در دســتور کار خــود قــرار دادهایــم.

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

همچنیــن شــرکت پرســال ضمــن مشــارکت طلبیــدن ســمنهای بومــی و محلــی و برونســپاری برخــی اقدامــات
توســعهای خــود در جوامــع محلــی بــه ایــن انجمنهــا ،ســعی در توانمندافزایــی و حمایــت از ایــن ســمنها دارد.

پرســور در آنجــا فعالیــت معدنــی انجــام میدهــد نیــز در دســتور کار قــرار گرفتــه و در حــال اجــرا اســت:
تجهیز مدارس به کامپیوتر
اهدای کتاب به کتابخانهها
کمک به افراد نیازمند در محل پروژه
راهسازی و ترمیم جادههای روستایی
آبرسانی ،تأمین مخازن و تعمیر و عایق سازی منابع آب
تأمین اقالم بهداشتی و بسته های معیشتی
معاینات پزشکی دورهای و تأمین دارو
کارآفرینی بانوان
ایجاد فضای ورزشی
ترمیم و نوسازی مدارس
ساخت حمام و سرویس بهداشتی
برگزاری دورههای آموزشی
جذب و استخدام و آموزش نیروهای بومی در سایتهای معدنی
درختکاری در مناطقی که پرسال حضور فعال دارد
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مشروح چند نمونه از اقدامات انجام شده در مناطق تحت فعالیتهای معدنی

راهسازی و ترمیم جادههای روستایی

معاینات پزشکی دورهای و تأمین دارو

یکــی از مشــکالت خطرآفریــن روســتاهای دور افتــاده نداشــتن جادههــای ماشــین رو و راههــای صعبالعبــور
اســت ،کــه بــا توجــه بــه عــدم دسترســی ایــن روســتاها بــه مراکــز درمانــی و خانههــای بهداشــت ،ایــن عــدم
امــکان حــوادث غیرقابــل جبرانــی را باعــث میشــود .برپایــه ایــن نیــاز هموارســازی ایــن نــوع جادههــا از
جملــه اقدامــات انجــام شــده اســت .

فاصلههــای زیــاد روســتاهای دورافتــاده از مراکــز درمانــی باعــث مشــکالت درمانــی بســیاری اســت .ارســال
پزشــک بــه ایــن روســتاها جهــت معاینــات دورهای و تامیــن داروههــا مــورد نیــاز از جملــه اقداماتــی اســت کــه
بــه صــورت مــداوم در مناطــق فعالیتهــای معدنــی پرســور اجــرا میشــود .
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مشروح چند نمونه از اقدامات انجام شده در مناطق تحت فعالیتهای معدنی

کارآفرینی بانوان

تأمین اقالم بهداشتی و بسته های معیشتی

زنــان ایــن روســتاها از قابلیتهــای بالقــوهای برخــوردار هســتند .لــذا آمــوزش و توانافزایــی زنــان بــا هــدف
کارآفرینــی و درآمدزایــی در دســت اجــرا اســت.

تامیــن بســتههای معیشــتی بــه صــورت دورهای و برحســب نیــاز اقــام بهداشــتی ماننــد ماســک،مایع ضدعفونی
و تبســنجهای حرارتــی نیــز از جملــه اقدامــات درحــال اجــرا در ایــن مناطــق اســت.

persolco.com

36

مشروح چند نمونه از اقدامات انجام شده در مناطق تحت فعالیتهای معدنی

آبرسانی ،تأمین مخازن و تعمیر و عایقسازی منابع آب

جذب و استخدام و آموزش نیروهای بومی در سایتهای معدنی

خشکســالی ،آبهــای غیرآشــامیدنی و دارای امــاح باعــث بیماریهــای زیــادی از جملــه بیماریهــای کلیــوی،
غــدد ،دیابــت ،زنــان و ...شــده اســت .لــذا مــا اقداماتــی ماننــد رســاندن آب شــیرین ،تامیــن مخــازن آب ،
تعمیــر منابــع آب ،تســویه و کلرریــزی نیــز آبهــای ایــن روســتاها را در دســتور کار خــود قراردادیــم.

ـی زیرمجموعــه
بــا هــدف ایجــاد اشــتغال و کمــک بــه معیشــت روســتاهای نزدیــک بــه ســایتهای معدنـ ِ
پرســال ،تمرکــز شــرکت بــه اســتخدام نیــرو از جوانــان آمــاده بــه کار منطقــه اســت.
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مشروح چند نمونه از اقدامات انجام شده در مناطق تحت فعالیتهای معدنی

کاشت درخت در مناطقی که پرسال حضور فعال دارد
حفاظــت از محیطزیســت یکــی از اهــداف اولیــه و مهــم پرســال در حــوزه مســئولیت اجتماعــی اســت ،در
راســتای ایــن هــدف پرســال هــر ســاله و بــه مناســبتهای مختلــف اقــدام بــه کاشــت درخــت در مناطــق تحــت
فعالیــت خــود میکنــد .چــرا کــه مــا معتقدیــم طبیعــت اولیــن آغــوش بــرای زندگــی ســالم همــه افــراد جامعــه
اســت و همــگان در حفــظ و نگهــداری درســت از آن مســئولیم.
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بازدیدهــای دوره ای از روســتاهای مناطق تحت
فعالیتهــای معدنــی در دســتور کاری مــا قــرار
گرفتــه و همــکاران مــا به صــورت مــداوم جهت
نیازســنجی ،امکانســنجی و ایجــاد ارتبــاط
بهینــه از ایــن روســتاها بازدیــد مــی کننــد و بــا
بــزرگان و دهیارهــای ایــن روســتاها نشســت
برگــزار میکننــد و از خانوادههــای آنهــا دیــدار
میکننــد.
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پرسال و مسئولیت اجتماعی در بحران
كشــور ايــران از كشــورهای حادثهخيــز دنيــا بــوده و طــی چنــد ســال اخیــر هــم حــوادث طبیعــی زیــادی نظیــر
زلزلــه و ســیل گریبانگیــر مــردم کشــور شــده و بــه موجــب وقــوع ايــن دســت حــوادث ،خســارات (جانــی و
مالــی) وســیعی بــه خصــوص بــه روســتاهای کشــور وارد آمــده اســت .از ایــن رو شــرکت پرســال بــه عنــوان
شــرکتی فعــال و مســئولیتپذیر در حوادثــی از ایــن دســت نیــز نهایــت همــکاری و کمــک را در بهبــود شــرایط
آســیبدیدگان ،چــه در قالــب کار تشــکلی و چــه بــه صــورت شــخصی و شــرکتی ،انجــام داده اســت.
در حادث ـهی زلزل ـهی کرمانشــاه تعهــد ســاخت یــک مدرســه و همچنیــن ســیل ســال  1398تعهــد ســاخت ســه
مدرســه بــا مبلــغ ده میلیــارد ریــال را نمــوده اســت.
همچنیــن بــا شــیوع ویــروس کرونــا و همهگیــری آن در اســفند ســال 1398شــرکت پرســال بــا راهانــدازی کمپیــن
نفــس همــراه بــا ســایر بنگاههــای اقتصــادی کشــور ،تمــام تــاش خــود را جهــت کمــک بــه کادر درمانــی کشــور
و حــل معضــات ایــن بحــران داشــته اســت .پرســال ،بــا ســرلوحه قــراردادن مسئـــولیت اجتماعــی در تصمیمــات
خــود ،عــاوه بــر کمــک مالــی بالــغ بــر  1میلیــارد ریــال ،فعالیتهــای خــود را حتــی در تعطیــات نــوروز 1399
معطــوف بــه همســویی و تســهیل اقدامــات کمپیــن نفــس نمــوده اســت.
همچنیــن در روزهــای شــروع ویــروس کوویــد 19شــرکت پرســال در راســتای همیــاری بــا بخشهــای مختلــف
جامعــه خصوصــا گروههــای در حاشــیه و آســیبپذیر ،اقــدام بــه توزیــع بیــش از هــزار ماســک و مــواد
ضدعفونــی کننــده در میــان انجمــن حمایــت از کــودکان کار ،انجمــن آوای مانــدگار ،خیری ـهی پویــش ،انجمــن
ســرزمین مــن ،کمــپ تــرک اعتیــاد زنــان بهبودگســتران و جمعیــت طلــوع بینشــان شــده اســت.
از ســوی دیگــر ،بــا متعهــد دانســتن خــود نســبت بــه ســامتی جوامــع تحــت فعالیــت خــود ،اقــدام بــه ارســال
و پخــش بیــش از هــزار بســتهی بهداشــتی در روســتاهای مکســان ،درهآهــو ،تنهــک و بزمــان شــده اســت.
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شــاخصهای مسئولیت اجتماعی ســازمان در قبال کارکنان

مهمترین مزایای کار کردن در پرسال به شرح زیر است:

همــکاران مــا در پرســال بــه عنــوان اصلیتریــن ذینفــع ســازمان ،مــورد توجــه بســیار قــرار دارنــد و ســرمایهی

محیط کاری مفرح و مطابق با اصول ارگونومی

اصلــی خانــوادهی پرســال بــه شــمار میآینــد .از ایــن رو یکــی از اهــداف اصلــی ســازمان ،ارتقــا و بهبود ســرمایهی

بیمهی تکمیلی

انســانی پرســال تعییــن شــده اســت و بــه تبــع آن برنامههــای مختلــف جهــت توانمندســازی ،ارتقــای شــغلی
و دانــش تخصصــی ،تامیــن آتیــه ،رفــاه و آســایش همــکاران پیشبینــی و اجرایــی شــده اســت.

ساعت کاری منعطف
هدیهی تولد فرزند
هدیهی ازدواج
هدیهی فرزندان ممتاز همکاران (دانشجویان/دانشآموزان)
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
برنامههای آموزشی عمومی و تخصصی
برگزاری دورههای آموزشی و هماندیشیهای درون و بین واحدی
پارکینگ
نزدیکی به وسایل حملونقل عمومی
مراسم شروع و پایان سال
انتخاب همکار و تیم نمونهی سال
جشنها و هدایای گوناگون(نوروز ،یلدا ،تولد همکاران )
برگزاری مسابقات ورزشی (فوتبال دستی ،دارت و )...
مسابقات و جشنهای مختلف در طول سال
مشارکت در پروژههای بزرگ و چالشی
فرصتهای رشد سازمانی
ورزش صبحگاهی
امکارن دورکاری
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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

در پرســال ،تمامــی افــراد ،فــارغ از جنســیت و فقــط بــر اســاس توانمندیهــا و شایســتگیهای فــردی ،از فرصــت

برابر برای کلیهی اعضا فراهم شــده اســت .همچنـــین تـــاش شـــده تـــا با برگـــزاری دورههـــای آموزشـــی برای
کارمنـــدان جدیدالــورود امــکان افزایــش توانمندیهــای فــردی فراهــم شــود .پرســال مخالــف هرگونــه اعمــال
تبعیــض بــر افــراد مبتنــی بــر جنســیت ،قومیــت ،آراء سیاســی و ...اســت.
در همـــین راســـتا تاکید بر توانمندیهـــای حرفــهای کارمنـدان ،دانـش آنها و احســـاس مسئولیتـشان در قبال
کار اســـت و نه ویژگــیهای انتسـابی آنان .مسئـولیت اجتـمـاعی شـرکت پرســـال ایجـاب میکنـد که هـرگـونه
شرایـــط تهدیدکننــدهی حقــوق انســانی بــه طــور دقیق بررســـی شــده و از هرگونه تضـــیع حق ممانعت شــود.

رشــد ،ارتقــا و پذیــرش مســئولیتها و مناصــب ســازمانی برخــوردار هســتند .ایــن موضــوع در مراحــل جــذب افــراد
نیــز مــد نظــر بــوده و تمامــی موقعیتهــای شــغلی پرســال (جــز مــواردی نظیــر اپراتــور معــادن و یــا کارپــردازان
موتــوری کــه اســتخدام بانــوان در آنهــا بــا محدودیــت مواجــه اســت) بــرای تمامــی افــراد عالقمنــد در دســترس
اســت.
عــاوه 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 ارزشهــای کلیــدی ســازمان –کــه مطابــق بــا اصــول
انســانی و اخــاق مــدون شــده اســت -مــد نظــر قــرار گیـــرد ،اصــل احـــترام متقـــابل را ســـرمشق امــور خــود قرار
میدهــد و از ورود بــه ایــن قبیــل جزئیــات پرهیــز مینمایــد .بدیهــی اســت هیچیــک از مــوارد مذکــور ،ســهمی

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

14

تعداد پستهای ارشد/سازمانی پرسال

9

تعداد مدیران /سرپرســتان آقا

5

تعداد مدیران /سرپرســتان خانم

در پذیــرش یــا رد درخواسـتهای همــکاری و نیــز انتخــاب ،ارتقــا و انتصــاب افــراد شایســته نخواهــد داشــت.
تاکیــد پرســال بــر شــفافیت ،درســتکاری ،پایبنــدی بــه قوانیــن و شایستهســاالری موجــب شــده کــه ایــن شــرکت
در راســتای ایفــای مســئولیت اجتماعــی خــود نظــام ارزیابــی عملکــرد همــکاران را در ســطوح مختلــف ســازمانی
جــای داده و شــرایط ارتقــاء بــرای کلیــهی اعضــا در ســطوح مختلــف را فراهــم کنــد .در پرســال بــا حصــول
اطمینــان از گزینــش شایســـته در جــذب همــکاران بــر اســاس ویژگــیها و توانمندیهــای فــردی ،فرصتهــای
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بدیهـــی اســت در هیــچ ســطحی از سازمـــان هیچگونــه تمایــزی در حقــوق و دســتمزد افــراد تنـــها بــه واســطهی
تفــاوت جنســیت ایشــان وجـــود نــدارد و مصــداق جبــران خدمــات هر فــرد ،میــزان دانــش ،تخصــص ،توانمندی،
اشــتیاق و اثربخشـــی وی در فراینـــدها و انجــام بهینـهی وظایــف مـــحوله و پیشــبرد اهــداف متعالــی ســازمان در
ســایهی اصــول و ارزشهــای آن اســت.
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گزارش ترکیب نفرات پرسال

42.42%
40.00%
35.00%

33.33%

وضعیت تاهل

30.00%

گروه سنی

25.00%
مجرد 48.38%
متاهل 54.83%

جوان
میانسال 19.35%
80.64%

20.00%
15.00%
12.12%

جنسیت

اقلیتها

10.00%
6.06%

6.06%

5.00%
مرد 67.74%
زن 35.48%

اقلیتهای مذهبی 9.6%
شیعه
90.4%

00.00%
دکتری		
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کارشناسی ارشد

			
کارشناسی

		
فوق دیپلم

			
دیپلم

0.00%

زیر دیپلم
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ســایر فعالیتهای اجتماعی درونسازمانی پرسال
شــرکت پرســال در راســتای رشــد ،پیشــرفت و آرامــش ســرمایهی انســانی خــود کارگروههــا و
فعالیتهــای اجتماعــی مختلفــی تعریــف کــرده و در دســتور کار خــود قــرار داده اســت .از جملهی
ایــن فعالیتهــا میتــوان بــه پایــش دوره ای ســطح انــرژی پرســنل  ،کارانــه انــرژی ،تمرینهــای
ورزشــی روزانــه ،باز یهــای جمعــی ،کافهپرســال ،آفرســال ،برگــزاری جشــن ســالگرد پرســال و
مناســبتهای باســتانی و ملــی اشــاره کــرد .همچنین پرســال همواره کوشــیده اســت تا در راســتای
اهــداف و اســتراتژ یهای کالن خــود نظــرات و دیدگاههــای کارکنــان را در سیاســتگذار یها
و تعییــن اهــداف و برنامههــای پیــشرو جویــا شــود و ذیــل اســتراتژ یهای روابطعمومــی و
منابعانســانی خــود قــرار دهــد و هنــگام طراحــی اســتراتژی ســازمانی فرصتهــا ،تهدیدهــا و
نقــاط قــوت و ضعــف ســازمان را مــد نظــر قــرار دهــد .در برگــزاری جشــن ســالگرد پرســال ،تــاش
میشــود تــا فضایــی بــه دور از اســترس و مشــغلهی فکــری بــرای کارمنــدان فراهــم شــود.
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جشن سالگرد پرسال
مــا خــود را متعهــد میدانیــم کــه محیــط کاری ســالم ،آرامشبخــش و در عیــن
حــال شــاد را بــرای همــکاران خــود فراهــم کنیــم .در همیــن راســتا ،هــر ســال بــا
برگزاری مراسـم ســالگرد تاســیس شــرکت پرســال ،ســالروز متولد شــدن این شــرکت
در کنــار همــکاران و خانوادههــای ایشــان ،هیئــت مدیــره و برخــی مشــتریان و
تامینکننــدگان جشــن گرفتــه میشــود تــا عــاوه بــر تجدیــد قــوا ،پیشــرفتها و
دســتاوردهای اعضــا گرامــی داشــته شــود و تازهکــردن پیمــان بــرای یــک ســال کاری
دیگــر شــود .در دو ســال گذشــته بــه دلیــل همهگیــری بیمــاری کرونــا جشــن ســالگرد
بــا ابتکارهــای جــذاب بــرای مراقبــت از همــکاران در شــکل تــازهای برگــزار شــد.
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پایش دوره ای سطح انرژی کارکنان
شــرایط محیطــی ،محدودیتهــای سیاســی ،نامالیمــات اجتماعــی و فشــارهای اقتصــادی از مهمتریــن
تنشهایــی اســت کــه بســیاری از مــا در ایــن ســالها تجرب ـهاش کــرده و میکنیــم .پرســال کوشــیده اســت
تــا همــراه بــا ایفــای نقــش خــود در جهــت کمتــر کــردن تأثیــرات مخــرب ایــن تنشهــا ،لــزوم مراقبــت هــر
یــک از کارکنــان خــود از ســامت جســم و روحشــان را نیــز در نوبتهــای مشــخصی از مــاه یــادآور شــود .بدیــن
منظــور ،واحــد منابــع انســانی پرســال پرسشــنامهای را تحــت عنــوان «ســنجش ســطح انــرژی» بــه صــورت
ماهانــه و در میــان تمامــی کارکنــان توزیــع و جمــعآوری میکنــد تــا ضمــن برجســته کــردن کاســتیهای
ت آورد
ناشــی از ســبک زندگــی شــخصی در نــگاه ایشــان ،دادههــای مربــوط بــه هــر یــک از نفــرات را بــه دسـ 
و مطابــق بــا رونــد کاهشــی یــا افزایشــی آن ،اقداماتــی شایســته و مؤثــر را در دســتور کار قــرار دهــد .خروجــی
ایــن فراینــد در قالــب برنامههــای جمعــی بــرای بهرهمنــدی بخــش بزرگــی از کارکنــان (نظیــر دورههــای
آموزشــی ،جلســات یــا بازیهــای گروهــی و مشــابه آن) یــا بــه صــورت اختصاصــی ،بــرای فــرد مربــوط (نظیــر
مشــاوره ،اقدامــات تشــویقی یــا مشــابه آن) خواهــد بــود.

کارانه انرژی
از ســال  1399کارانــه انــرژی بــا هــدف ایجــاد نشــاط ســازمانی در ســطح گــروه شــرکتهای پرســال جــاری
شــد در قالــب ایــن طــرح ،مبلــغ کارانـهی انــرژی ،خالــص حقــوق و مزایــای دریافتــی پرســنل نســبت بــه ســال
گذشــته  11درصــد افزایــش یافــت.
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کارگروهها و کافه پرسال
جهــت تحقــق بخشــیدن بــه رشــد و پیشــرفت همــهی اعضــای خانــواده پرســال و از ســویی دیگــر تزریــق
روحیــهی همدلــی و نشــاط ،دو کارگــروه فرهنگــی و نشــاط در دفتــر مرکــزی تشــکیل شــده اســت .اعضــای
ایــن دو کارگــروه متشــکل از کارکنــان شــرکت در همــهی ســطوح ســازمانی هســتند کــه میتواننــد داوطلــب
ایــن کارگروههــا شــوند .کارگــروه نشــاط وظیفــهی برنامهریــزی و اجــرای برنامههــای دورهای جهــت فراغــت و
روحیـهبخشـــی به کارکنان پرســـال را دارد و برنامـههـــایی نظیـر مراسـم ،جـشن ،مسـابقـــه ،اردوهـای خـارج از
شـــرکت و ...را بــا هماهنـــگی واحـــد روابـــط عمـــومی برنامــهریزی و اجــرا مینماید.
کارگــروه فرهنـــگی بــا ارائـهی پیشنـهاداتـــی در حـــوزهی محیــطزیست ،فرهنـــگ و اجتمــاع بــه تعالی و رشـــد
فــردی و ســازمانی پرســنل ســازمان کمـــک مینمایــد .برنامهریــزی جلســات فیلمبینــی و کتابخوانــی ،ارائــهی
پیشــنهادات و راهکارهــای زیســتمحیطی از جملــه اقدامــات ایــن کارگــروه اســت.
عــاوه بــر ایــن کارگروههــا ،فضــای دورهمــی صمیمان ـهای بــه نــام «کافــه پرســال» بــرای تیــم پرســال ایجــاد
نمودیــم .کافــه پرســال اقدامــی ابتــکاری در راســتای افزایــش شــناخت ،همــکاری و خالقیــت اعضــای شــرکت
اســت کــه بــه صــورت ماهیانــه بــا حضــور همــکاران برگــزار میشــود .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 میشــود .هــدف از ایجــاد چنیــن برنامـهای افزایــش صمیمیــت اعضــا ،طــرح مشــکالت درونســازمانی
و راهکارهــای بهبــود فضــای شــرکت اســت .بــا مدنظــر قــرار دادن اینکــه هــر یــک از اعضــای پرســال عضــوی
از جامعــهی بزرگتــر ایــران نیــز هســت ،توانمندســازی اعضــا میتوانــد شــهروندانی آگاه ،مســئولیتپذیر و
شــاداب بــه جامعــه عرضــه کنــد.
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تمرینهای ورزشی روزانه و باز یهای جمعی
بــا توجــه بــه اهمیــت مقولــه نشــاط ســازمانی در پرســال هــرروز بعــداز چندســاعت کار زمانــی بــرای ورزش
روزانــه در نظــر گرفتــه شــده اســت کــه بــا انجــام چنــد حرکــت ورزشــی بــه ســامت جســمی پرســنل کمــک
شــود .همچنیــن در راســتای ایــن مهــم ،بازیهــا و مســابقات و ســرگرمیهایی بــه صــورت حضــوری و یــا
آنالیــن برگــزار میشــود.
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آفرسال
پرســال در راســتای توســعه و ارتقــاء فرهنگــی ،اجتماعــی جامعــه متعهــد شــده اســت تــا بــه شــکلهای مختلــف
بــه آگاهســازی جامعــه و بهبــود شــرایط زندگــی کارمنــدان خــود بپــردازد .یکــی از ایــن راههــا آفرســال بــوده
اســت .آفرســال ایــدهای خالقانــه اســت بــرای افزایــش روحیـ ه 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 مــیگذارد .پیشــنهاد (آفــر) ارائهشـــده میتوانــد کتابــی کــه فــرد بــه تازگــی مطالعــه کــرده،
موســیقی زیبــا و یــا حتــی رســتورانی کــه بــه نظــر وی جــذاب بــوده باشــد .بــه اشــتراکگذاری ایدههــا زمینــه را
بــرای پیونــد بیشــتر اعضــا بــا یکدیگــر و تغییــر فضــای ســازمان بــه محیطــی پویــا و شــاداب فراهــم میکنــد.

برگزاری مناسبتهای ملی و باستانی
مــا در پرســال بــا برگــزاری جشـنهای ملــی و باســتانی ،عــاوه بــر زنــده نگهداشــتن آداب کهــن ایــران همچــون یلدا
و نــوروز ،فرصتــی بــرای فراغــت از کار و تقویــت روحیـهی همــکاری و کار تیمــی ایجــاد میکنیــم .ایــن مناســبتها
در کنــار امــور جانبــی همچــون موســیقی زنــده ،مســابقات آشــپزی و انــواع فعالیتهــای برگزارشــده کــه توســط
کارگروههــا برنامهریــزی و اجــرا میشــود ،فضایــی پرامیــد و شــاد بــرای اعضــای شــرکت فراهــم میکنــد.
همچنین برگزاری جشنهای تولد برای پرسنل از دیگر برنامههایی است که در این راستا انجام میدهیم.
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انصــاف ســازمانی و ایجــاد فرصتهــای یکســان بــرای
کلیــهی اعضــا در اعطــای جوایــز و هدایــا در پرســال
شـــرکت پرســـال بــه کرامــت و انسانیـــت افــراد بــا ویژگــیهای متفـــاوت احتــرام میگــذارد و در تــاش اســت
تــا بــر اســاس نظــام شایستهســاالری و در راســتای افزایــش انگیــزهی کارکنــان خــود هدایایــی را بــه آنهــا
تقدیــم کنــد .بــر همیــن مبنــا بودجـهای بــرای هدایــا و مزایــای ویــژه و فــوق برنامــه بــرای کلیـهی اعضــا تعییــن
شــده اســت .دادن هدایــا بــه مناســبت تولــد اعضــا ،مناســبتهای ملــی و مذهبــی ،تولــد فرزنــدان کارمنــدان،
دانشآمــوزان برتــر و ازدواج از آن جملــه اســت.
همچنیــن تقدیــر و تشــکر معنــوی از کارکنــان از دیگــر اســتراتژیهای پرســال بــرای افزایــش انگیــزهی ایشــان
اســت .بــرای مثــال انتخــاب کارمنــد نمون ـهی ســال یــا گرامیداشــت بهتریــن کارگــروه ایدههایــی هســتند کــه
پرســال در ایــن راســتا بــکار گرفتــه اســت.

ایمیل صورتی
ایمیــل صورتــی پیامــی اســت کــه مســتقیما از طــرف مدیرعامــل بــه کارمندانــی ارســال میشــود کــه در کارهــای
گروهــی و یــا فــردی عملکــردی مطلــوب داشــتهاند .هــدف از ارســال ایــن پیــام ارزیابــی دقیقتــر اعضــا و
تشــویق آنهــا بــا هــدف قدردانــی و افزایــش انگیــزهی آنــان اســت .ایــن سپاســگزاری همــراه بــا تقدیــر ،تشــکر
و پــاداش نقــدی صــورت میگیــرد.
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فعالیتهای محیطزیستی
توضیح فعالیتهای دوســتار محیطزیســت پرسال و گزارش شــاخص عملکرد محیطزیست پرسال
پرســال در کلیــهی طرحهــای کالن و خــرد از فعالیتهــای معدنــی گرفتــه تــا محیــط داخلــی
ســازمانی ،همــواره رعایــت اصــول زیس ـتمحیطی را در دســتور کار خــود قــرار داده اســت .ایــن
شــرکت تــاش کــرده تــا در فعالیتهــای ســطح کالن خــود باالتریــن و جدیدتریــن اســتانداردهای
جهانــی را در بهرهگیــری از منابــع مــد نظــر قــرار دهــد .همچنیــن در محیــط داخلــی ســازمان
همــواره تصمیمهــا و اســتراتژیهای شــرکت را تحــت تاثیــر قــرار داده و بــه همیــن دلیــل پرســال
میکوشــدرویکردی مســئوالنه در ایــن زمینــه دریافــت کــرده و بــه آن عمــل کنــد.
رویکــرد کلــی ســازمان در حفاظــت از محیطزیســت ،حفــظ ،نگهــداری و بهرهبــرداری صحیــح از
منابــع طبیعــی کشــور و تــاش بــرای تدویــن و ابــاغ راهنماهــا و دســتورالعملهایی اســت کــه
دوســتار محیطزیســت باشــند .الزامهــای زیســت محیطــی کــه در پرســال رعایــت میشــوند
شــامل اســتفاده از تکنولــوژی ســازگار بــا محیــط ،ایجــاد فضای ســبز در راســتای کاهــش آالیندهها،
ممنوعیــت اســتفاده بیرویــه از انرژیهــای بــرق و گاز ،عــدم اســتفاده از بطریهــای آبمعدنــی
و همچنیــن صرفهجویــی و کاهــش ضایعــات کاغــذی بــوده اســت .عــاوه بــر ایــن مــوارد در
شــرکت پرســال آمــوزش زیس ـتمحیطی کارکنــان شــرکت بــرای ایجــاد عالقــه ،حــس مســئولیت
و مشــارکت عمومــی در حفاظــت از محیطزیســت صــورت میگیــرد.
از جملــه اقدامــات محیــط داخلــی ســازمانی پرســال در راســتای حفاظــت از محیطزیســت شــامل
مــوارد ذیــل اســت:
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دفتر کار سبز
شــرکت پرســال ،بــا هدف دســتیابی بــه آرمان خــود از طریــق هماهنگــی متوازن میــان مســئولیتپذیری
زیسـتمحیطی ،اجتماعــی و اقتصــادی و کســب نتایــج متــوازن بــرای تمامــی ذینفعــان خــود ،اصــول
و الزامــات اســتاندارد دفتــر کار ســبز را بــا تمـــرکز بــر منابــع ســـازمانی در دســتور کار قــرار داده اســت.
بــر همیــن اســاس ،پرســال تـــاش دارد تــا اثــرات مخـــرب فعالیتهــای خــود را در  9حــوزهی زیــر بــه
حداقــل برســاند و در ایــن راســتا خــود را موظــف میدانــد کــه از آموزشهــای مســتمر همــکاران و
تعهــد ایشــان بــه رعایــت مــوارد مربوطــه اطمینــان حاصــل نمایــد:
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بــرای جلوگـــیری از اتــاف انــرژی فیلتـــرهای سیســتم تهویــه همــواره تعمیــر و تعویــض شــده و مصــرف آب گــرم
بــه صــورت مــداوم کنتــرل میشــود .عــاوه بــر مــوارد فــوق ترموســتاتهایی در شــرکت انتخــاب میشــوند
کــه قــادر باشــند حداقــل و حداکثــر دمــا را برنامهریــزی کننــد تــا از گــرم یــا ســرد کــردن افراطــی اتاقهــا
توســط کارکنــان جلوگیــری شــود.
در شـــرکت پـرســـال بــه همــه کارکنــان تاکیــد اکیــد شــده اســت بــرای بــه حداقــل رســاندن مصـــرف انــرژی
توســط گرمکنندههــا و تهویـ ـهها از بازگذاشــتن در و پنـــجرهها پرهیــز نماینــد .همچنیــن مســئولیت خامــوش
کــردن تهوی ـهی هــوا و تنظیــم گرمــای داخلــی اتاقهــای خالــی بــر عهــده همــه افــراد اســت.
از دیگــر اقدامــات پرســال در ایــن راســتا شــامل اســتفاده از ســایبان ،پــرده ،کرکــره ،حفــاظ ،صفحــات بازتابنــدهی
گرمــا و پنجرههــای دوجــداره میشــود .تعمیــر یــا تعویـــض تجهیـــزات معیــوب بــا وســـایل پربــازده و مقــرون
بــه صرفــه در کنــار برنامهریــزی و مدیریــت منطــق کنترلــی در حرکــت آسانســورها ،اســتفاده از المپهــای
کممصــرف ،نصــب تایمــر و سنســورهای حرکتــی در موقعیتهــای ویــژه ،اســتفاده از نــور طبیعــی بجــای چــراغ
مصنوعــی ،خامــوش کــردن کامپیوترهــا در زمــان اســتراحت طوالنــی (بیــش از  30دقیقــه) و اســتفادهی مشــترک
از پرینترهــا از جملــه اقدامــات پرســنل پرســال بــرای کاهــش و بهبــود مصــرف انــرژی اســت.
پروتکلهــای مربــوط بــه بهبــود مصــرف انــرژی در فضــای آشــپزخانهی پرســال نیــز شــامل خامــوش کردن وســایلی

کاهش و بهبود مصرف انرژی
در دفتــر کار ســبز پـرســـال بــا هــدف کاهــش و بهبــود مصــرف انــرژی اقدامــات متعــددی انجــام میشــود کــه از
آن جملــه پایــش مصــرف انــرژی ،جلوگیــری از اتــاف و بازیابــی آن اســت.
جهــت پایــش مصــرف انــرژی فعالیتهــا و مکانهــای پرمصــرف انــرژی شناســایی شــده و اقدامــات مقتضــی
در ایــن زمینــه انجــام ،و کنتــور بــرق شــرکت حداقــل ماهــی یکبــار کنتــرل میشــود.

persolco.com

کــه اســتفاده نمیشــوند ،بــاز نکــردن بیدلیــل در یخچــال ،همدمــا کــردن غــذای داخــل یخچــال یــا فریــزر بــا
محیــط ،قبــل از داغ کــردن آن اســت .همچنیــن در راســتای اســتفادهی کمتــر از آب ،بــه جــای پــر کــردن ســینک
ظرفشــویی از ظــروف ،از ماشــین ظرفشــویی ،آن هــم تنهــا زمانــی کــه ظرفیــت آن تکمیل اســت ،اســتفاده میشــود.
فرهنگســازی در ســازمان ،نقــش بســزایی در کاهــش مصــرف انــرژی دارد .در همیــن راســتا جنبــش خامــوش
کــردن چــراغ بیــن پرســنل ،بــا هــدف همراهــی اعضــاء بــرای اســتفادهی کمتــر از منابــع بــه راه افتــاده اســت .بــه
عــاوه در پرســال ،بــا آمــوزش کارکنــان بــرای اســتفادهی بهینــه و دعــوت بــه کاهــش مصــرف انــرژی ،اقدامــات
آموزشــی و ترویجــی نیــز در میــان کارمنــدان صــورت میگیــرد.

54

کاهش و بهبود مصرف آب
وضعیــت جغرافیایــی کشــور ایــران در کنــار پدیـدهی گرمایـش زمیـن همـه مسـئولیت مـا را در قبـال حفـظ
منابـــع آبـــی ســـنگینتر میکنـد .در پرسـال بـــا هـدف کاهـش و بهبـود مصـــرف آب اقدامـات متعـددی انجـام

در راســتای کاهــش زبالــه تــاش 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 میشــود و
بــه تعویــض آن اولویــت دارد .بــا انتخــاب محصــوالت پایــدار و اســتفادهی صحیــح از آنهــا بــه طــول عمرشــان
کمــک میشــود .یکــی از دیگــر روشهــای کاهــش زبالــه در پرســال اســتفاده از محصــوالت قابــل تعویــض
بهجــای مــواد دورریختنــی اســت ،بــه عــاوه از لیوانهــای یکبــار مصــرف پالســتیکی و کاغــذی نیــز در پرســال

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

اســتفاده نمیشــود .در پرســال واحــد اداری و روابــط عمومــی همــواره نظــارت دارنــد کــه خریــد بهینهســازی

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

شــده و ســفارشهای کــم کیفیــت انجــامنشــوند.

همچنیــن بــرای جلوگیــری از اتــاف آب ،بــا تاکیــد و آمــوزش کارکنــان از بازگذاشــتن شــیر آب در مواقــع غیــر

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

ضــروری و شستشــو بــا فشــار زیــاد و شــلنگ اجتنــاب میشــود .تجهیــزات لولهکشــی شــرکت بــرای جلوگیــری
از نشــتی دائــم کنتــرل شــده و برنامــهی منظمــی بــرای تعویــض واشــرهای معیــوب و تعمیــر لولههــای آب

شــده و امــکان فــروش زبالههــای تفکیــک شــده بــه بازیافتکننــدگان مــورد بررســی قــرار میگیــرد .در خصــوص
پســماندهای غیرقابــل بازیافــت نیــز تــاش میشــود تــا باتریهــا بــه همــراه پســماندهای خانگــی دور انداختــه

آســیب دیــده تدویــن شــده اســت.

نشو ند .

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

در آشــپزخانهی پرســال همــواره تاریــخ انقضــای مــواد غذایــی و شــرایط نگهــداری مــواد تــازه و فاسدشــدنی

تانــک دو زمانــه و کاشــت گیاهــان مناســب بــا اقلیــم منطقــه در فضــای ســبز در کنــار نصــب سیســتم خــودکار
آبپاشــی و تعبی ـهی شــیب جهــت نفــوذ آب بــه خــاک بــدون فرســایش آن میشــود.

مدنظــر قــرار میگیــرد .از ظــروف یکبــار مصــرف اســتفاده نمیشــود و ظــروف یکبــار مصــرف گیاهــی جایگزیــن
انــواع پالســتیکی و کاغــذی آن شــده اســت .روغــن بــه داخل ســینک ظرفشــویی یــا توالتها تخـلیـــه نمیشــود
تــا از مســدود شــدن لولههــا و اختــال در سیســتم فاضــاب جلوگیــری شــود .بــا توجــه بــه اینکــه بازیافــت

کاهش ،اســتفادهی مجدد و بازیافت پسماند
در پرســال سیســتم مدیریــت و ممیــزی پســماند موجــب شــده اســت تــا اولویتبنــدی کمینهســازی زبالــه
صــورت گیــرد و همچنیــن تمرکــز بــر کاهــش زبالــه در خــط مشــی دفتــر ســبز قــرار گیــرد.
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یــک تــن شیشــه 100 ،کیلوگــرم ســوخت نفتــی را ذخیــره میکنــد ،تــاش بــر ایــن اســت کــه بطریهــای پــت
و شیشـهای بازیافــت شــوند.
ایجــاد بســتر فرهنگــی مناســب بــرای مدیریــت پســماند و زبالــه ،نیازمنــد صــرف زمــان و انــرژی اســت ،امــا نتیجهی
نهایــی ،محیــط زیســت ســالم در دفتر کار ســبز پرســال شــده اســت .بــا برگــزاری کارگاههای آموزشــی ،آگاهیبخشــی
بیــن کارکنــان و پیمانــکاران صــورت گرفتــه و تغییــرات بســیاری در ســبک زندگــی آنان ایجاد شــده اســت.
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مصرف بهتر ،خرید سبزتر

وارسی ذخایر ،مدیریت و کنترل

از مــواردی کــه بــرای خریــد مــواد مــورد نیــاز در دفتــر کار ســبز همــواره مدنظــر قــرار گرفتــه میشــود ،خریــد

در راستـــای مدیریــت و کنتــرل ذخایــر ،همــواره در تحویـــل گرفتن کاال تـــاش میشــود تا بســتهبندی محصوالت

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

تحویــل داده شــده بــه ســازمان بررســی شــده وکاالهــای خســارت دیــده بــا نظــارت بــر اینکــه محتویــات

قابــل بازیافــت یــا قابــل تعمیــر و فراوردههــای ســازگار بــا محیــط زیســت اســت .در ایــن راســتا پیمانــکاران

بســتهها آســیب ندیــده باشــند ،بــه پشــتیبانی بازگردانــده میشــوند .در فرآینــد نگهــداری در انبــار نیــز بررســی

بــه صــورت مــداوم ارزیابــی شــدهاند و تــاش میشــود هنــگام خریــد تجهیــزات میــزان مصــرف آب و انــرژی

میشــود کــه بســتهبندیها در ذخیرهســازی آســیب ندیــده باشــند ،در همیــن راســتا همــواره لیســت مــواد

مــد نظــر قــرار گیــرد .در آشــپزخانه نیــز میوههــا و ســبزیجات فصلــی بــرای خریــد انتخــاب میشــوند و

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

از فراوردههــای تــازه بــا کمتریــن مقــدار مــواد افزودنــی اســتفاده میشــود .همچنیــن تــاش میشــود تــا
ک نفــره خریــداری شــوند.
بســتههای بــزرگ بــه جــای اقســام یــ 

مــواد شــیمیایی و پرخطــر میتواننــد ســامت انســانها و محیــط زیســت را بــه خطــر بیندازنــد .در همیــن
راســتا همــواره بســتهبندی محصــوالت تحویــل گرفتــه شــده بررســی شــده و کلیـهی مــواد شــیمیایی (بــه ویــژه

دیگــر فعالیتهــای پرســال شــامل خریــد کارتریــج و تونــر جوهــر قابــل اســتفادهی مجــدد در کنــار اســتفاده از

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

تجهیزاتــی بــا مصــرف انــرژی پاییــن میشــود .بکارگیــری کودهــای آلــی یــا بیولوژیکــی و فراوردههــای باغــی و

شــرکت ســازنده ،نگهــداری میشــوند .بــا کســب اطمینــان از وضعیــت ذخایــر نگهــداری شــده ،از هــر حادثـهای

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

اجتنــاب میشــود .دسترســی بــه مــواد پرخطــر محــدود بــوده و اســتفاده از آنهــا تحــت کنتــرل واحــد اداری
و پشــتیبانی اســت .الزم بــه ذکــر اســت کــه محصــوالت قابــل اشــتعال در معــرض آفتــاب یــا هــر ســطح گــرم
دیگــری نگهــداری نمیشــوند .در راســتای رعایــت نــکات فــوق ،کارکنــان بــرای بکارگیــری اســتاندارد و قوانیــن
تعییــن شــده آموزشهــای الزم را دیدهانــد.

persolco.com

56

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 میتــوان از مصــرف بیرویــه 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 میگیرنــد .در راســتای بهبــود سیســتم مصــرف کاغــذ ،از دو
روی کاغــذ اســتفاده شــده و بــا تغییــر در تنظیمــات کامپیوتــر از حاشــیههای کاغــذ کاســته میشــود .حتــی االمــکان
تــاش شــده تــا در جلســات به جــای پرینت کاغــذی از پاورپوینت اســتفاده شــود و بجـــای پرینت اســـناد و فکسهای
دریافـــتی ،از نســـخههای الکتـرونیک استفـــاده شود .در دفتر پـرسـال از دستگاههـای کپـی و پرینـت استفادهی صحیح
میشــود و قســمتهای ســفید کاغــذ بیفایــده نبــوده و بــکار گرفتــه میشــود .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 میشــود .در نهایــت در کارگاههــای آموزشــی متعــدد بــا مشــارکت پرســنل روشهــای خالقان ـهی
کاهــش مصــرف ،آمــوزش داده شــده و بــا پیگیــری اعضــای شــرکت ،ترویــج میشــود.
از دیگــر اهــداف دفتــر کار ســبز پرســال اســتفادهی موثــر از وســائل نقلیــه و کاهــش مصــرف انــرژی و آلودگــی هوا
اســت کــه نیازمنــد مدیریــت شایســتهی حمــل و نقــل ،تعهــد مدیریــت و بررســی رفــت و آمــد پرســنل اســت .بــا
مســافرتهای باتخفیــف ،حــذف ســفرهای غیرضــروری و تجمیــع ســفرهای کاری میتــوان بــه کاهــش آلودگــی
هــوا کمــک کــرد .برگــزاری تلهکنفرانــس ،ویدئوکنفرانــس ،چــت و ...نیــز بـ ه جــای جلســات حضــوری ،جایگزیــن،
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مناســبی بــرای حمــل و نقــل اســت .پرســال همچنیــن از پارکینــگ دوچرخــه ایمنــی و محافظــت شــده ،نیــز
بهرهمنــد اســت .مدیریــت منابــع انســانی شــرکت پرســال در راســتای کاهــش مصــرف انــرژی و آلودگــی هــوا
امــکان اســتفاده از آژانــس را بــرای مواقــع ضــروری تضمیــن میکنــد.
حفــظ ســامت کارکنــان از اصــول اساســی ســازمان اســت کــه همــواره در مرامنامــه آن مــد نظــر قــرار میگیــرد .یکــی
از اقدامــات ضــروری در محیــط کار بــرای حفــظ ســامت کارکنــان پایــش میــزان صــدا و جلوگیــری از ایجــاد صداهــای
مزاحــم اســت ،در همیــن راســتا در پرســال تــاش شــده تــا صــدا در ســطوح مختلــف عملیاتــی و اداری کاهــش یابــد،
زنــگ تلفنهــا بــر روی صــدای پاییــن تنظیــم شــود و کامپیوترهــای قدیمــی فـندار بــا نمونههــای بیصــدا و جدیــد
جایگزیــن شــوند .وضــع قانــون بیصــدا کــردن تلفنهــای 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 فعالیتهــای پــر ســر و صــدا بــه زمانهایــی کــه حداقــل مزاحمــت
را بــرای کارکنــان و اطرافیــان داشــته باشــند ،بــه حقــوق همدیگر احتــرام گذاشــته و در حفــظ ســامتی و آرامش همدیگر
میکوشــند.
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 میگیرد.
در همیــن راســتا بــرای حفــظ کیفیــت هــوای داخلــی مکانهایــی که ســیگار کشــیدن در آن ممـــنوع اســت مشـــخص
شـــده و تــاش میشـــود تــا جایــی کــه امــکان دارد مـــواد پـــاک کننــدهای کــه واکنششــان ایجــاد ســم میکنــد بــا
همدیگــر مخلــوط نشــوند .بــرای حفــظ کیفیــت هــوای بیرونــی ،دفتــر پرســال خــود را متعهــد کــرده اســت تا با بررســی
مرتــب و نگهــداری از دیگهــای بخــار و تجهیــزات سرماســاز ،تعویــض مرتــب فیلتــر تجهیــزات تهویـهی هوا ،پاکســازی
مکانهــای کپــک زده بــا ســفیدکننده و تهویـهی آنهــا جهــت کاهــش رطوبــت و اطمینــان یافتــن از اینکه شــبکهی آب
گــرم و مخــازن آب گــرم بــه خوبــی نگهــداری میشــوند ،بــه کاهــش و بهبــود مصــرف انــرژی کمــک کنــد.
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رویکرد ترویج استفاده از کیسههای نخی بهجای کیسههای
پالستیکی

بــه طــور کلــی سیاســت شــرکت پرســال در خصــوص محیطزیســت کمتــر مصــرف کــردن آنچــه مخــرب محیــط
و ایجــاد آالیندههــا و آلودگیهــای زیسـتمحیطی اســت .مثــا در شــرکت پرســال همــواره تاکیــد بــه اســتفاده
کمتــر از کاغــذ در هم ـهی ســطوح ســازمان شــده اســت و بــه یــک فرهنــگ ســازمانی تبدیــل شــده اســت .در
پرســال تــاش میشــود تــا بــه شــکلهای مختلــف در راســتای گســترش ســطح آگاهــی ،دانــش و بینــش
زیســتمحیطی جامعــه اقدامــات مقتضــی انجــام شــود .از جملــه فعالیتهــای صــورت گرفتــه در پرســال در
راســتای حمایــت از محیطزیســت ،ترویــج اســتفاده از کیســههای نخــی بهجــای کیســههای پالســتیکی در
فضــای کار و بیــرون از آن اســت .طــی کارگاههــای آموزشــی برگــزار شــده و همچنیــن بــا بکارگیــری سیاسـتهای
تشــویقی و اهــدای کیســههای نخــی دوختهشــده توســط زنــان سرپرســت خانــوار ،تــاش شــده اســت تــا
عــاوه بــر کمــک بــه توانمندســازی زنــان کارآفریــن ،در راســتای حفاظــت از محیطزیســت نیــز اقــدام شــود.

بستهبندیهای کادویی پارچهای
در پرســال تــاش شــده اســت تــا در راســتای مشــارکت در صیانــت از محیطزیســت ،هدایایــی کــه در
مناســبتهای مختلــف بــه مشــتریان و ســایر ذینفعــان اهــدا میشــود ،در بســتهبندیهای پارچــهای ارائــه
شــود تــا از اســتفاده از کاغذهــای پالســتیکی بــرای هدایــا ممانعــت گــردد.
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شبکههای مجازی
اتخــاذ روزهــای ســبز در سیاسـتهای شــبکههای مجــازی پرســال از جملــه اقدامــات مجــازی پرســال در جهــت
آگاهیبخشــی بــرای حفاظــت از محیطزیســت بــوده اســت .در همیـــن راستـــا ،آموزشهــای محیطزیســتی،
مطالب ،فیلم و عکسهای مربوط بـــه ایـــن زمـینـــه به منظـــور ارتقای آگـــاهی مخاطبـــان از اتفـاقـات حـوزهی
محیطزیســت از طریــق شــبکههای مجــازی صــورت میگیــرد.
از جملــه اقدامــات پرســال در راســتای صیانــت از محیطزیســت ،ایجــاد کمیتههــای تخصصــی محیطزیســتی
اســت .ایــن کمیتههــا بــه صــورت مـــاهانه بــا انتشــار پوســـتر ،بروشــور و اقدامــات عملــی دیگــر در ایــن زمینــه
آگاهیبخشــی میکننــد.
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ســایر تصمیمــات کالن در اقدامــات بازرگانی شــرکت و توجه

بــه محیطزیســت

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 تــاش دارد

بــا کشــاورزانی همــکاری نمایــد کــه شــرایط و محدودیتهــای آبــی و منابــع مصرفــی کشــور را در نظــر میگیرنــد.

هلدینــگ پرســال نــگاه ویــژهای بــه ســرمایهگذاری و مشــارکت بــا اســتارتاپهایی دارد کــه در حــوزه مدیریــت

منابــع آبــی و کشــاورزی نویــن ،روشهــا و ایدههــای جدیــد را توســعه دادهانــد.
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