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معلکرد منطبق با ارزش های Voith
مهکاران گرامی،
ساهلا پیش در  ،1927رشکت  Voithقواعد رفتار جتاری خود را بدین رشح
بیان منود“ :در دنیای جتارت ،اصل بر اخالق ،رشافت و صداقت است.
چنانچه یکی از طرفین قرارداد یا رقبا رفتاری نادرست داشته باشد ،این
مسئله نباید باعث شود که ما از این اصل عدول کنیم”.

ظرفیت سازمانی فعلی برای امطینان از رعایت ارزش های  Voithرضوری
است .بنابراین تصمیم گرفته ایم یک کمیته رعایت مقررات تشکیل دهیم؛ این
کمیته مسوئلیت به روزآوری و بازنگری منظم این قواعد و حصول امطینان از
اینکه این قواعد بدون استثنا اجرا می شوند را به عهده دارد.

در طول سالیان ممتادی ،این واژگان هسته اصلی مجموعه ارزشهای
 Voithرا تشکیل داده و ما را در اجنام کلیه فعالیتهایامن هدایت منوده
اند .ارزشهای  Voithماهیت ارتباطات ما با رشکای جتاری ،مشرتیان و
تامینکنندگان و مهچنین ارتباطات ما با هسامداران ،یا به عبارت دیگر
خانواده  Voithرا تعیین می کنند .درستکاری متام کسانی که در Voith
مشغول به کار هستند ،پایه قابلیت امطینانی است که شالوده هشرت ما در
دنیای جتارت به مشار میآید.

با تشکیل کمیته رعایت مقررات ،هیات مدیره روشن می کند که از متام و تک
تک کارکنان انتظار میرود به ارزش های  Voithپایبند باشند .درعین حال،
هیات مدیره چنین فرض می کند که مدیران ما مطابق با این ارزش ها زندگی
کرده و آهنا را به دیگران نیز انتقال می دهند .مدیران ،کسانی هستند که
کارکنان ما در وهله خنست در صورت داشنت هرگونه پرسش در خصوص این
موارد ،به آنان مراجعه می منایند.

ما امطینان داریم که با حفظ و تقویت این ارزش ها ،می توانیم به موفقیت
مداوم امیدوار باشیم.
ساهلا پیش ،با متعهد منودن خویش به این استاندارد باالی اخالقی ،قواعد و
رویه هایی را برای امطینان از پیروی از آن در متام سطوح این رشکت تدوین
منودیم .این قواعد و رویه ها ،بطور پیوسته به روزآوری شده و با الزامات
قانونی جاری منطبق میگردند .کلیه کارکنان ما به روهشای خمتلف مث ً
ال از
طریق اینرتنت به آهنا دسرتسی دارند.
گروه رشکت های  Voithبا رسعتی که تهنا اندکی از رشکت های دیگر قادر
به رقابت با آن هستند ،درحال رشد است .این مجموعه اکنون به اندازه ای
گسرتش یافته است که هیات مدیره ،که با سایر سطوح مدیریتی در خبهشا
و رشکت های عامل مهکاری دارد ،به این نتیجه رسیده است که بازنگری در
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(مدیرعامل و رئیس هیات مدیره)
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در این رابطه ،بار دیگر تاکید می کنیم که رفتار خالف قانون از قبیل فساد
و ارتشاء ،رصفنظر از اینکه این اقدامات در مبادالت جتاری داخلی یا بین
املللی روی دهد و اینکه مقامات دولتی یا افراد خصوصی در آن دخیل باشند،
حتت قوانین آملان و اغلب کشورهای دیگر حتت پیگرد قانونی قرار گرفته و
قابل جمازات میباشد .کارمندی که اقدام به این رفتارهای خالف قانون مناید،
نه تهنا با خطر تعقیب جزایی روبروست ،بلکه به منافع رشکت  Voithنیز
آسیب جدی وارد کرده و به هشرت این گروه و کلیه کارکنان آن صدمه می
زند.
بنابراین ،ما به عنوان هیات مدیره رشکت  Voithهرگونه ارتشاء فساد،
تبعیض یا هر رفتار دیگری که با ارزش های بنیادین ما در تضاد باشد را
محتل خنواهیم کرد .اگر ختلفی از این قواعد بنیادین مشاهده گردد ،چنین
ختلفی را با جدیت متام دنبال منوده و کلیه اقدامات الزم را اجنام خواهیم
داد.

Dr. Toralf Haag
(امور مالی و کنرتل)

Dr. Roland Münch
)(Voith Digital Solutions

Dr. Uwe Knotzer
()Voith Turbo

Uwe Wehnhardt
()Voith Hydro

 .1مقدمه و بیان اصول اولیه
اعمتادی که مشرتیان ،مالکان ،کارکنان و مردم به ما دارند ،کام ً
ال به رفتار
هریک از افراد رشکت بستگی دارد .این اخالق حرفه ای مبتنی بر رعایت
دقیق قانون و متام قواعد داخلی ما می باشد.
رشکت  Voithاز مسوئلیتی که در قبال جامعه دارد آگاه است و مطابق
با آن معل می کند .ما وظیفه رشکت و کارکنان خویش بــرای خدمت به
صالح مهگانی را به رمسیت می شناسیم .بنابراین هدف این نظام نامه
اخالقی ،خالصه سازی هنجارهایی است که بایستی توسط کارکنان Voith
در رسارس دنیا رعایت گردند تا تداوم سنت دیرینه درستکاری و صداقت در
این رشکت تضمین گردد .این نظام نامه مهچنین بدین منظور تدوین گردیده
است که بعنوان یک راهمنا برای کارکنان معل منوده و به آنان کمک کند تا
در چارچوب مسوئلیت خویش به صالح رشکت معل منایند .این مسوئلیت،
مه یک مزیت است و مه یک وظیفه به مشار می آید .هریک از کارکنان باید
امطینان حاصل منایند که رفتار آنان مهواره منطبق با قواعدی است که در
اینجا تعیین می شوند .مدیران ما نه تهنا باید این قواعد را به شکلی موثر
با کارکنان در میان بگذارند ،بلکه باید الگوی آنان به مشار آیند و پیروی
از این قواعد را از زیردستان خود خبواهند .این مدیران در صورت وجود
هرگونه پرسش درباره این نظام نامه ،خنستین کسانی هستند که با آنان
مشورت می شود.

این نظام نامه اخالقی ،خبشی از سیسمت مدیریت ریسک رشکت ما که
در خط مشی سازمانی  03/01تعیین شده است حمسوب می شود که
هدف آن ،حفاظت از  Voithو هریک از کارکنان آن می باشد .این نظام
نامه ،یک استاندارد حداقل را ترشیح می مناید که امکان تکمیل آن بصورت
منطقه ای و مطابق با الزامات قانونی خستگیرانه تر حملی و مهچنین رسوم
فرهنگی هر منطقه ،وجود دارد .در مواردی که  Voithعالوه بر این نظام نامه
اقدام به انتشار خط مشی های سازمانی جداگانه در خصوص موارد خاص
منوده باشد ،این خط مشی ها بعنوان مقررات تکمیلی مهچنان قابل اجرا
خواهند بود .خط مشی های سازمانی که درحال حارض معترب می باشند،
در صفحه اینرتنتی ( Complianceرعایت مقررات) موجود بوده و قابل چاپ
می باشند.
این نظام نامه ،برای کلیه کارکنان گروه رشکت های  Voithدر رسارس دنیا
معترب است .به عالوه Voith ،از سایر اخشاصی که توسط این رشکت به
خدمت گرفته می شوند (کارآموزان ،مشاوران) نیز انتظار دارد که این نظام
نامه را رعایت منایند.
مقررات گنجانده شده در این نظام نامه ،در خصوص ارتباطات بین هریک
از رشکت های گروه  Voithو کارکنان آهنا قابل اجرا خواهند بود .این نظام
نامه ،مبنای حقوق خشص ثالث را ایجاد منی مناید.
کمیته رعایت مقررات ،دارای اختیار هنایی برای تصمیم گیری در خصوص
هرگونه مسائل مورد اختالف در ارتباط با این نظام نامه می باشد.
این نظام نامه اخالقی ،جایگزین خط مشی سازمانی قبلی  01/07می گردد.

4

نظام نامه اخالقی گروه شرکت های Voith

 .2مهکاری با مشرتیان ،تامین کنندگان و سایر رشکای جتاری
مشرتیان ،تامین کنندگان و سایر رشکای جتاری ما عالوه بر اینکه انتظار
خدمات و حمصوالت با کیفیت باال دارند ،توقع دارند میزان باالیی از رفتار
حرفه ای و درستکاری را در مراوداتی که با ما دارند مشاهده منایند .به
مهین دلیل ،مراودات و ارتباطات پیامنی ما مهواره باید دارای ویژگی هایی
مانند حصت ،درستی و شفافیت باشند.

 2.1رقابت عادالنه
 Voithقواعد رقابت عادالنه را رعایت منوده و از کلیه تالش های الزم برای
حفظ یک بازار آزاد و رقابت سامل ،مه در مقیاس داخلی و مه در مقیاس
بین املللی ،محایت می کند .بنابراین چنانچه عقد یک قرارداد باعث ختطی
از قوانین جاری گردد Voith ،اقدام به پیگیری چنین اقدامی خنواهد منود.
 2.1.1توافق ها ،کارتل ها و موارد انرصاف از رقابت
الزم است کلیه کارکنان از قوانین ضد حمدودیت جتــارت تبعیت منایند.
بنابراین توافقات رمسی یا غیر رمسی با رقبا به منظور ممانعت از رقابت
ممنوع است .مهین رویکرد در مورد رفتار مبتنی بر تفامهات مضنی نیز
صادق است .بنابراین ،تعیین حوزه های فروش یا تقسیم کردن مشرتیان با
یکی از رقبا جماز منی باشد ،مهچنین هیچگونه توافق یا تبادل اطالعاتی با
رقبا در خصوص قیمت ها ،ارتباطات تدارکاتی ،ضوابط جتاری ،ظرفیت ها،
هسم های بازار ،حاشیه های سود ،هزینه ها ،داده های مشرتی ،حمتویات
مناقصات یا رفتار مربوط به رشکت در مناقصه جماز نیست.
چنانچه  Voithبه موقعیت غالب در بازار دست پیدا کند ،چنین موقعیتی نباید
به شکلی غیرقانونی مورد هبره برداری قرار گیرد.
کلیه توافقات پیشهناد شده با رقبا باید قب ً
ال به اداره حقوقی مسوئل جهت
بازبینی ارائه گردیده و برای موافقت به مدیر ارشد مالی خبش گروه مربوطه
ارائه شوند .چنانچه اداره حقوقی به این نتیجه برسد که توافق مربوطه قابل
انعقاد نیست ،مدیر ارشد مالی مربوطه جماز به موافقت منی باشد .در این
مورد ،موضوع بایستی به کمیته رعایت مقررات ارجاع داده شود.
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 2.1.2فساد و ارتشاء
 Voithبه هیچوجه فساد یا ارتشاء را محتل منی کند .کلیه فعالیت های
جتاری این رشکت باید با داشنت روحیه صداقت و مسوئلیت اجنام شوند .از
سال  ،2001این رشکت قواعد رفتاری مبارزه با اخاذی و ارتشاء در معامالت
جتاری بین املللی (نخسه بازنگری شده  )1988که توسط اتاق بازرگانی بین
املللی ( )ICCمنترش گردیده را به رمسیت شناخته و امضا منوده است.
 2.1.2.1پیشهناد و اعطای مزایا
ما به عنوان رقیب ،به کیفیت و کارآیی حمصوالت و خدمات خود تکیه می
کنیم .بنابراین هیچگونه توافق یا توافق تکمیلی که در آن اعطای مزایا ،امع
از مستقیم یا غیرمستقیم ،به افراد یا سازمان ها در ارتباط با تنظیم ،اعطا،
موافقت ،اجرا یا پرداخت وجه برای قراردادها دخیل باشد ،جماز مشرده
منی شود .این امر به ویژه در مورد توافقات اجنام شده با رشکای جتاری،
کارکنان و صاحب منصبان آهنا صادق است ،اما به طرفین ثالث نیز تعمیم
می یابد .مهین مساله در مورد اعطای مزایا در مراودات مربوط به مقامات
دولتی نیز صادق است .چنین پرداخت هایی ،چه به شکل پول نقد و چه به
صورت کاال ،غیرقابل قبول می باشند .اعطای مزایا به یک فرد ،مهچنین
درصورتی که فرد مربوطه فقط بصورت غیرمستقیم منتفع شود ،مث ً
ال پرداخت
ها به یکی از اعضای خانواده اجنام شود یا چنانچه پرداخت ها (مانند
کمکهای بالعوض) به یک خشص ثالث داده شده و موقعیت اجمتاعی یا
سیاسی فرد مربوطه در نتیجه آن ارتقا یابد ،می تواند غیرقابل قبول باشد.
هدایا و دعوت ها فقط در صورتی جماز هستند که از نظر ارزش ،حوزه
مالی یا غیره آنقدر بزرگ نباشند که تاثیر نامناسبی بر اقدامات یا تصمیامت
دریافت کننده داشته و یا حمذور و اجبار برای دریافت کننده ایجاد منایند.
هنگام صدور دعوت نامه ها برای یک مرامس یا گردمهایی ،این امطینان نیز
باید حاصل شود که مرامس مربوطه از نوع و اندازه ای است که در حوزه
های جتاری مرسوم بوده یا اختصاصًا با فعالیت های جتاری مرتبط می
باشد .به ویژه استانداردهای خستگیرانه ای باید در مورد مقامات دولتی
امعال گردند .اعطای هدایای پولی در متام رشایط ممنوع است.
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مبلغی که بعنوان اجرت به اخشاص ثالث ،به ویژه منایندگی ها ،کارگزاران و
سایر واسطه ها به شکل کمیسیون یا سایر انواع پرداخت داده میشود ،باید
منطقی و قابل قبول بوده و تناسبی منطقی با کار اجنام شده داشته باشد.
چنین اجرتی باید به مقداری داده شود که بدین معنا تلقی نشود که برای
دورزدن قواعد مربوط به اعطای مزایا مورد استفاده قرار میگیرد .توافقات
اجنام شده با منایندگی ها ،کارگزاران ،مشاوران و سایرین ،به انضامم
کلیه اصالحات بعدی ،باید بصورت کام ً
ال کتبی اجنام شده و طرفین قرارداد
را متعهد سازد که قواعد فوق را در متام اوقات رعایت منوده و از ارتشاء
خودداری منایند .چنین توافقاتی باید قبل از انعقاد توسط مدیر ارشد مالی
خبش گروه مربوطه مورد تایید قرار گیرند.
 2.1.2.2درخواست و پذیرش مزایا
هرچند تبادل هدایا با اندازه حمدود در بین رشکای جتاری امری رایج است،
اما پذیرش هدایا می تواند به هشرت رشکت ما آسیب وارد منوده و منجر
به تعارض منافع گردد .به مهین دلیل ،کارکنان ما از درخواست یا پذیرش
مزایای خشصی از قبیل خدمات یا دعوت های نامناسب ،چه برای منفعت
خویش و چه برای منفعت اخشاص یا موسساتی که به آهنا نزدیک هستند،
اکیدًا منع شده اند .هدایای موردی با ارزش اندک ،استثنا حمسوب می
شوند .تبادل هدایای پولی در متام رشایط ممنوع است .پیشهنادات مربوط
به هدایا یا مزایا بایستی رد شده و به رسپرست مربوطه گزارش شوند .در
نتیجه قواعد ترصیح شده در بند  2.1.2.1در اینجا قابل اجرا میباشند.

 2.1.2.3کمکهای بالعوض و محایت مالی
 Voithدرخواست هایی برای کمکهای بالعوض از طیف وسیعی از سازمان
ها و موسسات خمتلف دریافت می کند .کمکهای بالعوض باید به شکلی
شفاف اعطا شوند ،بدین معنا که دریافت کننده و کاربرد درنظر گرفته شده
باید مخشص باشد .پرداخت وجه به حساب های بانکی خشصی جماز منی
باشد .کمکهای بالعوض منی توانند به سازمان هایی که ممکن است به
هشرت  Voithلمطه بزنند اعطا گردند .هنگام اعطای کمکهای بالعوض ،قواعد
ترصیح شده در بند  2.1.2.1و  2.1.2.2بایستی رعایت گردند؛ این مساله
به ویژه در مورد کمکهای بالعوض اعطا شده در زمان نزدیک به اعطای یک
قــرارداد یا کمکهای بالعوض مرتبط با حمتوای یک قــرارداد صادق است.
کمکهای بالعوض از هر نوع به احزاب سیاسی ،نیازمند موافقت هیات مدیره
می باشد.

 2.2انتخاب تامین کنندگان و ارائه دهندگان خدمات
رشکت  Voithکلیه پیشهنادات ارائه شده از سوی تامین کنندگانش را به
شکلی عادالنه و بیطرفانه مورد بررسی قرار میدهد .ارزیابی ،اعطا و اجرای
قرارداد باید مبتنی بر معیارهای کام ً
ال حرفه ای بوده و به شکلی شفاف
اجنام گیرند .دادن اولویت غیرموجه به یک تامین کننده یا ممانعت از تالش
های وی برای برنده شدن قرارداد ،حتت هیچ رشایطی جماز منی باشد.
هنگام انتخاب رشکای جتاری Voith ،تقاضا دارد که آهنا نیز ارزش های
ترصیح شده در این نظام نامه را رعایت کنند .ختلف توسط رشیک جتاری
می تواند منجر به امتام رابطه جتاری گردد.

در مورد محایت مالی ،باید یک ارتباط منطقی بین میزان محایت و معلکرد
توافق شده در قبال آن وجود داشته باشد.
جزئیات بیشرت در دستورالعمل سازمانی  ( 01/08کمک های بالعوض و
محایت مالی) ذکر شده اند.
 2.1.3امتیازات احنصاری و حقوق مالکیت معنوی
برای اینکه بتوانیم قابلیت رقابت خود را حفظ کنیم ،باید با ایجاد ابداعات
و هببود دانش فنی خویش به توسعه فناوری اختصاصی خود ادامه دهیم.
بنابراین حفاظت از فناوری ما بوسیله حقوق مالکیت معنوی ،دارای امهیت
روزافزونی است.
هیچ کارمندی جماز به فاش ساخنت ارسار رشکت یا دانش جدید به هر شکل
برای اخشاص ثالث منی باشد .مهه کارمندان باید حقوق مالکیت معنوی
معترب اخشاص ثالث را حمرتم مشرده و رعایت منایند .هیچ کارمندی جماز به
بدست آوردن ارسار از اخشاص ثالث یا استفاده غیرجماز از چنین ارساری
منی باشد.
جزئیات مربوطه در خط مشی سازمانی ( 03/06حفاظت از فناوری های
مورد استفاده در گروه رشکت های  )Voithذکر شده است.
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 .3مدیریت و کارکنان در Voith
هبره وری و انسانیت ،باید دست در دست مه حرکت کنند تا موفقیت تداوم
پذیر در یک کسب و کار تضمین شود .موفقیت اقتصادی  Voithبه کمک و
مهکاری کارکنان آن در رسارس دنیا وابسته است.

 3.1مدیریت و اعمتاد
کلیه کارکنان ما باید این نظام نامه را رعایت منوده و پرسنل مدیریتی ما باید
منونه ای برای آنان باشند .رشکت  Voithفضایی آکنده از اعمتاد را ترویج
میدهد که در آن ،مدیران مسوئل نظارت کافی برای جلوگیری از موارد ختطی
از این نظام نامه می باشند.

 3.2مدارا و برابری فرصت ها
 Voithبه حقوق برش در رسارس دنیا احرتام می گذارد .این رشکت به عنوان
رشکتی با دامنه جهانی ،با کارکنان و رشکای جتاری دارای ملیت ها ،فرهنگ
ها و رسوم بسیار خمتلف مهکاری دارد .بنابراین ،رشکت ما رفتار نابرابر
(تبعیض) ،اذیت و آزار یا تزنل مقام مغایر با قانون را محتل منی مناید.
خبصوص تبعیض بر اساس نژاد ،ریشه قومی ،جنسیت ،مذهب یا جهان
بینی ،نظرات سیاسی ،سن یا هویت جنسی به هیچوجه محتل خنواهد شد.

 3.3رشایط کاری عادالنه
رشکت  Voithدسمتزد عادالنه به کارکنان خویش پرداخت منوده و رشایط کاری

عادالنه ای را مطابق با متام الزامات قانونی فرامه می کند .این رشکت متام
انواع کار اجباری و کار کودکان را رد کرده و مانع فعالیت منایندگی قانونی

کارکنان خنواهد شد.

 3.4اجتناب از تعارض منافع
برای  Voithبسیار مهم است که کارمندانش تعارض منافع یا وفــاداری
در حین فعالیت خود نداشته باشند .چنین تعارضی می تواند مث ً
ال چنانچه
معامالت جتاری بین رشکت های  Voithو کارکنان یا اعضای خانواده آهنا
وجود داشته باشد ،رخ دهد .چنین معامله ای باید قب ً
ال به فرد مافوق کارمند
مربوطه اعالم شده باشد.
 3.4.1شغل دوم
چنانچه کارمندی قصد داشته باشد شغل انتفاعی در کنار شغل اصلی خود
داشته باشد ،باید رضایت کتبی مدیر خویش را کسب مناید .در مورد مدیران،
رضایت کتبی باید از هیات مشاور و منابع انسانی رشکت کسب گردد.
 3.4.2فعالیت های سیاسی
 Voithدر فعالیت های مرتبط با احزاب سیاسی رشکت منی کند .با این
وجود ،به هیچ وجه کارمندان خود را از رشکت در فعالیت های سیاسی
مــروع در حین ساعات غیر کــاری آنــان منع منی مناید .ما رصاحتًا از
مشارکت کارمندان خود بعنوان هشروند در مسائل مربوط به اجمتاع و نیز
مشارکت آهنا در فعالیت های اجمتاعی و خیریه استقبال می کنیم .کارمندانی
که در چنین فعالیت هایی رشکت می کنند ،این کار را بعنوان اخشاص
مستقل اجنام میدهند .انتظار داریم این کارکنان امطینان حاصل منایند که
هیچ تعارض منافعی با کار آهنا در این زمینه وجود ندارد.

 3.5حفاظت از دارایی ها
 Voithاز کارمندانش می خواهد که از دارایــی های مملوس و نامملوس
رشکت حمافظت کنند .این دارایی ها شامل اموال ،جتهیزات تولید و موجودی
های کاال ،پول نقد و اوراق هبادار؛ جتهیزات و اقالم دفرتی؛ سیسمت های
اطالعاتی و نرم افزاری؛ و مهچنین امتیازات احنصاری ،حقوق مربوط به
عالمت جتاری و دانش فنی می باشند .موارد ختطی از قانون مانند دزدی،
کالهربداری ،اختالس و پولشویی حتت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت .در
مورد پذیرش ریسک جتاری ،به خط مشی سازمانی ( 03/01مدیریت ریسک
و مدیریت کیفیت) مراجعه منایید.
ماشین آالت و جتهیزات فقط می توانند برای مقاصد مرتبط با کار مورد
استفاده قرار گیرند مگر اینکه استفاده خشصی رصاحتًا جماز مشرده
شده باشد .کاربران اینرتنت باید مراقب باشند از بازیابی یا انتقال هرگونه
اطالعاتی که ممکن است مشوق تنفر نژادی ،ترویج خشونت یا سایر جرامئ و
یا دارای حمتوای اهانت آمیز باشد ،خودداری کنند.
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 3.6استفاده از اطالعات
انتظار ما این است که کارمندان هنگام استفاده از اطالعات رشکت ،دقت الزم

را به خرج دهند.

 3.6.1رازداری
رازداری بایستی در مورد مسائل درون سازمانی که برای معوم فاش نشده
اند ،حفظ شود .این مسئله در مورد ابداعات و سایر انواع دانش فنی نیز
صدق می کند .این موارد برای موفقیت بلندمدت گروه رشکت های Voith
رضوری است .بنابراین ،کارمندان باید از انتقال اطالعات مربوط به یافته
های جدید یا ارسار رشکت به هر شکل به اخشاص ثالث خودداری منایند.
این امر پس از امتام اشتغال کارمندان نیز صادق است.
 3.6.2حریم خصوصی و امنیت اطالعات
تبادل الکرتونیکی اطالعات در رسارس دنیا ،برای اجنام موثر کار و موفقیت
جتاری بطور کلی الزم است .اما ارتباط الکرتونیکی در کنار مزایایی که
دارد ،می تواند حفاظت از داده ها و حریم خصوصی را در معرض خطر
قرار دهد .بنابراین مستندات رمسی و رسانه های دخیره سازی داده ها
بایستی در برابر دسرتسی اخشاص ثالث در متام اوقات حمافظت شوند.
مدیران و کارکنان ،هردو باید از روهشای حفاظتی موثر در برابر این گونه
خطرات استفاده منایند ،چرا که این مسئله یکی از اجزای مهم مدیریت
فناوری اطالعات به مشار می آید.

 3.7ایمنی شغلی ،هبداشت ،حفاظت از حمیط زیست
و تداوم پذیری
رشکت  Voithمتام تالش خود را برای حمافظت از زندگی و سالمت کارکنان
خود به کار بسته و به شکلی مسوئالنه با منابع و مواد خطرناک رفتار می
کند .کلیه کارکنان باید از خطرات در حمیط کار پرهیز منوده ،آسیب به حمیط
زیست را به حداقل رسانده و با رصفه جویی از منابع موجود استفاده کنند.
در زمینه طراحی و تولید حمصوالت خود ،مهواره به قواعد دوام پذیری و
سازگاری با حمیط زیست پایبند هستیم.
جزئیات مربوط به حفاظت از حمیط زیست در خط مشی سازمانی  01/02و
جزئیات مربوط به هبداشت و
ایمنی شغلی در خط مشی سازمانی  01/06ذکر شده است.

 3.8کیفیت
موفقیت حمصوالت و خدمات ما در بازار ،ارتباطی جدایی ناپذیر با کیفیت
آهنا دارد .ما امهیت زیادی برای خالقیت ،مهارت و دقت کارکنان قائل هستیم
و بدین وسیله به مشرتیان و اخشاص ثالث استانداردهای خود را نشان
میدهیم .ما هیچگونه رفتار معدی یا غیرمعدی که افت کیفیت حمصوالمتان
را در پی داشته باشد محتل منیکنیم.

جزئیات مربوطه در دستورالعمل سازمانی  ( 01/03امنیت اطالعات و حریم
خصوصی) ذکر شده اند.
 3.6.3اطالعات درون سازمانی
کسب منفعت خشصی یا منافع برای دیگران از طریق استفاده از اطالعات
درون سازمانی جماز منی باشد .مهین مساله در مورد فاش کردن غیرجماز
این گونه اطالعات نیز صادق است.
 3.6.4گزارش دهی حصیح
هنگام ارائه گزارشات شفاهی یا کتبی برای کاربرد درون سازمانی یا برون
سازمانی ،کارمندان موظف به بیان حقیقت می باشند .دستکاری حمتوا
ممنوع است.
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 .4پیاده سازی نظام نامه اخالقی
 4.1تشکیالت مربوط به مطابقت با مقررات

 4.2مشاوره

رشکت  Voithیک کمیته رعایت مقررات تشکیل داده است که مسوئلیت پیاده
سازی و اجرای نظام نامه اخالقی را به عهده دارد.

رشکت  Voithاطالعات الزم برای کمک به کارکنان جهت پیروی از قانون و
نظام نامه خالقی را در اختیار آنان قرار داده است .این اطالعات به ویژه
شامل جلسات آموزشی در مورد عناوین خاص و حوزه های منتخب ریسک
خواهند بود .با این وجود چنانچه کارمندان پرسشی داشته باشند ،می توانند
پرسش خود را به مدیر ارشد مالی رشکت یا خبش مربوطه در گروه ،به خبش
منابع انسانی یا حقوقی مسوئل ،یا اعضای کمیته رعایت مقررات تسلیم
منایند .به عالوه Voith ،یک خبش راهمنایی برای پاخسگویی به پرسهشا
ایجاد کرده است  .اطالعات متاس و مهچنین سایر اطالعات مربوط به پیروی
از مقررات از طریق سامانه اینرتانتی رعایت مقررات رشکت در دسرتس
می باشند.

سیسمت مدیریت ریسک ( Voithخط مشی سازمانی  )03/01مدیران ارشد
مالی را آماده می سازد تا بعنوان مسوئلین رعایت مقررات در سطح خبش
مربوطه اجنام وظیفه منایند .آهنا بعنوان افراد مورد متاس معل منوده و
مسوئلیت پیاده سازی نظام نامه اخالقی را به عهده دارند .در رشکت های
جمزای  Voithاین کار به عهده مدیر ارشد مالی یا یکی از مدیران تعیین
شده توسط مدیر ارشد مالی در خبش گروه مسوئل مربوطه است.

10

نظام نامه اخالقی گروه شرکت های Voith

 4.3شکایات و گزارشات رفتار خالف قانون

 4.4پیاده سازی مقررات

هریک از کارکنان می تواند و حق دارد که ختلف یا ظن به ختلف از نظام نامه
اخالقی را به  Voithگزارش مناید .بنا به صالحدید کارمند ،فرد مورد متاس
برای این منظور می تواند رسپرست مستقیم ،کارمند مسوئل در خبش منابع
انسانی ،مدیر ارشد مالی رشکت ،مدیر ارشد مالی در گروه مربوطه یا یکی
از اعضای کمیته رعایت مقررات باشد .اطالعات متاس الزم از طریق کانال
های مناسب ،از مجله انتشار در صفحه اینرتنتی رعایت مقررات ،در اختیار
کارکنان گروه مربوطه قرار خواهد گرفت.

رشکت  Voithمقررات تکمیلی مربوط به پیاده سازی موارد منتخب در این
نظام نامه اخالقی را منترش خواهد کرد .این مقررات به پرسش های مربوط
به رویه های موافقت و تفسیر موارد نیز خواهد پرداخت.

کارمندی که بر اساس شواهد عینی واقعًا باور داشته باشد که نظام نامه
ً
احمتاال یا مع ً
ال نقض گردیده است و کسی که از این حق برای
اخالقی
ارائه گزارش به  Voithاستفاده می کند ،با هیچگونه اقدام تالفی جویانه ای
روبرو خنواهد شد .در چنین مواردی Voith ،اقدامات الزم را برای حفاظت
از کارمند مربوطه در برابر این گونه اقدامات تالفی جویانه اجنام خواهد
داد .رشکت  Voithتا حد امکان و تا حدود جماز قانونی ،حمرمانگی هویت
کارمندی که این رویه را برای گزارش یک ختلف یا ظن به ختلف از نظام
نامه اخالقی دنبال می کند ،حفظ خواهد منود .این مساله در مورد هویت
کارمندانی که در زمینه رسیدگی به این گونه ختلفات یا ظن به ختلفات با
رشکت مهکاری می کنند نیز صادق است.
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نظام نامه اخالقی گروه رشکت های  Voithبه چندین زبان خمتلف موجود
است .در صورت وجود هرگونه اختالف یا مغایرت بین نخسه های خمتلف،
نخسه آملانی مقدم خواهد بود .آخرین نخسه در اینرتنت و با این نشانی
قابل هتیه است:
www.voith.com/compliance
Voith GmbH & Co. KGaA
Compliance Committee
St. Pöltener Straße 43
89522 Heidenheim
تلفن +49 7321 37-6218
compliance@voith.com

