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جامعه پایداری در ایرانسل

دربارۀ گزارش

محیطزیست اقتصاددیجیتالحاکمیتشرکتی

4 گزارش پایداری ایرانسل ۱۴۰۰

نرخ ارز در گزارش

تمامــی داده هــای مالــی بــه واحــد پــول لایر ایــران )IRR( گـزارش شـده 

اسـت. در سـال 1400 میانگیــن نــرخ ارز، 260,397 لایر ایــران بــه ازای یــک 

دالر آمریــکا بـوده اسـت.

اهداف و شاخص های کّمی

دیـده  اقتصـادی  بنگاه هـای  پایـداری  گزارش هـای  در  کـه  نکاتـی  از  یکـی 

تعهـدات  و  میان مـدت  و  بلند مـدت  اهـداف  اعـام  و  تعییـن  می شـود، 

امـکان  موضـوع  ایـن  اسـت.  آتـی  سـال های  در  سـازمان ها  مشـخص 

قبـال  در  را  سـازمان  عملکـرد  همچنیـن  و  رویکـرد  دقیق تـر  ارزیابـی 

می سـازد.  فراهـم  تعهداتـش 

در گـزارش سـال گذشـتۀ ایرانسـل، بـرای نخسـتین بـار شـاخص های کان 

کنـار شـاخص های  اجتماعـی( در  و  اقتصـادی  )زیسـت محیطی،  پایـداری 

تخصصـی صنعـت ارتباطـات ماننـد پوشـش، سـرعت، کیفیـت دسترسـی 

و  موجـود  پرچالـش  وضعیـت  دیگـر،  سـوی  از  اسـت.  شـده  اعـام  و... 

کـرده   تحمیـل  کسـب وکارها  بـر  را  متعـددی  محدودیت هـای  تحریم هـا، 

و  اجتماعـی  اقتصـادی،  حوزه هـای  در  دقیـق  اهـداف  اعـام  کـه  اسـت 

زیسـت محیطی را بـرای بنگاه هـا دشـوار می سـازد. عاوه بر این، اسـتخراج 

و امـکان مقایسـه در ایـن موضوعـات کان بـا توجـه بـه تأثیـر 
7
خـط پایـه

عوامـل متعـدد، نیازمنـد تـداوم فراینـد گزارش دهـی اسـت. 

و  محاسـبه  نحـوۀ  تعییـن  داده هـا،  جمـع آوری  مطالعـه،  حاضـر  حـال  در 

ایـن  بـا  دارنـد.  اولویـت  اسـتاندارد،  چارچوب هـای  در  آن هـا  اطاع رسـانی 

حـال در تاشـیم طـی سـال های آتـی، اهـداف مشـخصی را در حوزه هـای 

مذکـور  تعییـن کنیـم.

دامنۀ گزارش

ایـــن گـــزارش، محـــدودۀ عملیاتــی شـــرکت ایرانســل در سراســـر ایــران، 

تشـریح  و ضمـن  می دهـــد  پوشـــش  را  کم برخـــوردار  مناطـــق  به ویـــژه 

بـــه مهمتریـــن  پایـداری،  ابعـاد مختلـف  ایرانسـل در  رویکـرد و عملکـرد 

موضوعــات کســب وکار ایرانســل، بــه عنــوان یــک بسترســاِز راهکارهای 

دیجیتـــال و ارائه دهنــدۀ خدمـــات ارتباطـــی می پـــردازد. 

استانداردها و دستورالعمل های گزارش دهی 

خوشـبختانه در سـال های اخیر، عناوین برخی از استانداردهای گزارش دهِی 

پایـداری در ایـران مطـرح و تـا حـدی شـناخته  شـده اسـت امـا درک درسـت و 

کاربرد آن متناسب با ماهیت صنایع مختلف و همچنین فضای کسب وکار 

در ایـران محـدود بـوده اسـت. بـا ایـن حـال، در تدویـن و انتشـار گزارش هـای 

پایداری گروه ام تی ان و به تبع آن ایرانسـل، ُبن مایـــه و ســـرخط های اصلـــی 

و اصول راهنمای 
6
، پروژۀ افشـای کربن

5
GRI سیسـتم گزارشـگری ،

4
UNGC

سـازمان ملـل در زمینۀ تجـارت، مدنظر بوده اسـت.

جمع آوری داده ها

بخـش مهمـی از داده هـای ایـن گـزارش، از سیسـتم های مختلـف مدیریتی 

اسـت.  شـده  اسـتخراج  هیئت مدیـره  و  اجرایـی  مدیریـت  گزارش هـای  و 

کلیـدی،  ذی نفعـان  بـا  تعامـل  از  بازخـورد  اسـاس  بـر  دیگـر  بخش هـای 

نظرسـنجی ها و نمونه کاوی هـای شـرکت های فنـاور تدویـن شـده اسـت. 

در برخــی مــوارد کـه سـابقۀ روشــنی در زبـان فارسـی و فضـای کسـب وکار 

و  مطالعه هــا  بــر  تکیــه  بــا  کــه  کردیـم  تــاش  نداشــته،  وجــود  ایرانــی 

مشــاوره های آکادمیــک، معیارهــا و نحــوۀ اســتخراج آن هــا را متناســب 

بـــا شـــرایط ایـــران تعریـــف کنیم و بـــه کار بریم. برای ایجاد امکان ارزیابی 

در صـورت  کّمـِی سـال های مختلـف  داده هـای  زمـان،  طـول  در  روند هـا 

لـزوم ارائـه شـده اسـت.

v

گـزارشپایـداری،نسـلپیشـرفتۀگزارشهـایسـازمانیامروزدنیاسـت

ابـزاریجامـعبـرایبررسـیوارزیابـیعملکـردسـازمانواثـراتآن کـه

گـزارش، ایـن اطالعـــات میکنـد. فراهـم محیطزیسـت و جامعـه بـر

و اقتصـــادی-اجتماعی ارزش خلـق میـزان و ماهیـــت از تصویـــری

رابهذینفعـــانســـازمانارائه
1
همچنیـــنکیفیـــتحاکمیـــتشـــرکتی

میدهـــد.

از فراتـر و داوطلبانـه بهصـورت پایـداری، گـزارش طریـق از ایرانسـل

الزامـاتقانونـی،اطالعـاتالزمبـرایارزیابـیکمـیوکیفـیعملکـردش

رابهصورتـیسـنجشپذیردراختیـار
 2
درزمینـۀ»پایـداریدرکسـبوکار«

ذینفعـانخـودقـرارمیدهـد.

کشـور
3

ICTصنعـت در بـار اولیـن بـرای گذشـته سـال گـزارش ایـن

توسـطایرانسـلمنتشـرشـدوامسـالنیـزبـهرغـمهمـۀمشـکالتو

محدودیتهـا،دومیـنگـزارشبـاتمرکزبـردورۀزمانـیاولفروردینتا

میشـود. منتشـر 1400 اسـفند آخـر

1 - ESG: Environmental, Social and Corporate Governance       2 - Sustainability in Business      3 -  Information and Communcation Technology
4 - UNGC: United Nations Global Compact       ۵ - GRI: Global Reporting Initiative       6 - Carbon Disclosure Project       7 - Baseline
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 دربارۀ ایرانسل

ایرانســـل شـــرکت خدمـــات ارتباطــی اســت کــه خدمـــات متنــوع تلفــن 

خدمـــات  همچنیـــن  و  همـــراه  و  ثابـــت  بی ســـیم  اینترنـــت  و  همـــراه 

دیجیتـــال را در سراســـر ایـــران ارائـــه می دهـــد. ایرانســـل از موفق تریـــن 

نمونه هـــای ســـرمایه گذاری مشـــترک داخلی-خارجـــی در ایـــران اســـت. 

ســرمایه گذاری مشــترک در ایــن شــرکت از ســال 13۸4 بــا گــروه  ام تی ان 

)49 درصـــد( و شـــرکت توســعه الکترونیــک ایــران )IEDC( )۵1 درصد( 

آغـــاز شــد.

شـــرکت »ویســـتا ارتباطـــات پیشـــرو« بـا هـدف اسـتفادۀ بهینـه از منابـع 

مالـی و مدیریـت سـرمایه گذاری های ایرانسـل تأسـیس شـده و بـا تمرکـز 

بـر تکمیـل زنجیـرۀ خدمـات و محصـوالت خود از طریـق سـرمایه گذاری در  

شـرکت هایی بـا مـدل کسـب و کار نوآورانـه و پیشـرو بـر بسـتر ICT، تحقـق 

اهـداف دیجیتـال شـرکت ایرانسـل را تسـریع می کنـد. 

 پرتفولیوی سرمایه گذاری های ویستا

سوپر اپلیکیشن

اسنپ

تاریخ سرمایه گذاری: فروردین 1399تاریخ سرمایه گذاری: شهریور 1398تاریخ سرمایه گذاری: اسفند 1395 تاریخ سرمایه گذاری: آبان 1399تاریخ سرمایه گذاری: اسفند 1398تاریخ سرمایه گذاری:  آبان 1397

تسهیم سایت

ایرانیان تاورز

تحقیق و توسعه

ایرانسل لبز

تأمین و توزیع محتوا  صندوق های سرمایه گذاری
 خطرپذیر

ویستا مدیا صندوق نوآفرین

شبکه  اجتماعی

روبیکا
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 دربارۀ ایرانسل

   نقاط عطف در تاریخچۀ ایرانسل

۱۳۹۳/۰۵/۱۳۱۳۸۷/۱۲/۱۰۱۳۸۵/۰۷/۲۹۱۳۸۵/۰۴/۱۹

۱۳۹۴/۰۶/۰۱

د��افت ��وانۀ سر�س�ی ار�ئۀ 

خدمات اینترنت �رسرعت ثابت 

(TD-LTE)

۱۳۹۵/۰۵/۱۳

ر�ه اندا�ی خدمات اینترنت 

(TD-LTE) رسرعت ثابت�

۱۳۹۹/۰۵/۰۱

ر�ه اندا�ی اول�ن سایت نسل 

 (5G) پنجم اینترنت همر�ه

در ا�ر�ن

۱۴۰۰/۰۴/۱۹

تمدید ��وانۀ شبکه و 

خدمات ارتباطات سیار

۱۳۹۳/۰۶/۰۳

۱۳۹۳/۰۸/۲۹

ر�ه اندا�ی شبکۀ نسل چهارم 

(4G/LTE) تلفن همر�ه

۱۳۸۲/۰۷/۲۳

 اعالم مز�یدۀ ا�ر�تو�ی 

دوم موبا�ل

۱۳۸۲/۱۱/۲۷۱۳۸۲/۱۲/۱۷

امضای قر�رداد اولیۀ ��وانه 

و ار�ئۀ تضام�ن مربوطه

۱۳۸۴/۰۲/۰۵

تصویب الیحۀ اجازۀ اجر�ی 

موافقتنامۀ ��وانۀ شبکه و 

خدمات ارتباطات سیار 

(ا�ر�تور دوم) در مجلس

۱۳۸۴/۰۵/۲۲

ثبت شرکت خدمات 

ارتباطی ا�ر�نسل

۱۳۸۴/۰۸/۳۰

�رداخت ۳۰۰ میل�ون 

�و�و حق ��وانه

تعی�ن برندۀ مز�یده 

۱۳۸۴/۰۹/۰۶

ار�ئۀ رسمی اول�ن سیم کارت و 

آغاز بهره بردا�ی از شبکۀ تلفن

 همر�ه ا�ر�نسل (تولد ا�ر�نسل)

د��افت ��وانۀ ار�ئۀ خدمات 

 (WiMAX) اینترنت ثابت

امضای موافقت نامۀ ارتقای ��وانۀ 

ا�ر�نسل به نسل های باالتر

ر�ه اندا�ی شبکۀ نسل 

(3G) سوم تلفن همر�ه

د��افت ��وانۀ شبکه و 

خدمات ارتباطات سیار 

الزم االجر� شدن ��وانۀ شبکه و 

ار�ئۀ خدمات ارتباطات سیار
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یادداشت مدیرعامل

چالش ها و تداوم ارائۀ خدمت در محیطی که دائم متحول می شود

شـرایط  بـا  گذشـته  سـال  دو  در  ایرانـی  اقتصـادی  بنگاه هـای   و  جامعـه 

پیچیـده ای دسـت به گریبان بوده انـد. چالش هایـی کـه یکـی پـس از دیگری 

در مسـیر عملیـات جـاری و توسـعۀ کسـب وکارها قـرار گرفته انـد، منجـر به 

تحـوالت بـزرگ و اتخاذ سیاسـت های متفاوتی برای پیشـبرد امور شـده اند. 

در ایـن زمـان، بـا بیمـاری همه گیـر جهانـی که سیسـتم بهداشـت و درمان 

و اقتصـاد ملـی و بین المللـی را عمیقـا متأثـر کرد و همچنیـن چالش های 

بزرگـی در بخش هـای مهمـی از جامعـه و اقتصـاد کشـور، مواجـه بوده ایم؛ 

تغییـرات بـزرگ در نسـل ها، بـازار کار، آموزش، سیاسـت داخلـی و خارجی و... 

ایرانسـل در مواجهـه بـا  ایـن چالش هـا، به نوعی در خط مقدم بوده  اسـت 

و عملکـردش بـر جامعـه و زندگـی مـردم آثـار مهمـی داشـته و در مقابـل، 

به شـدت از شـرایط موجود متأثر شـده اسـت. در همۀ این شـرایط، تاش 

کردیـم کـه تمرکـز خـود را بـر ارائـۀ خدمـات متنوعـی حفـظ کنیـم کـه باعـث 

در 
1
دیجیتـال شـکاف  کاهـش  و  اشـتغال  ایجـاد  مـردم،  زندگـی  تسـهیل 

بنـگاه  یـک  عنـوان  بـه  خـود  نقـش  بـه  حـال،  عیـن  در  می شـود.  جامعـه 

اقتصـادی بـزرگ و پیشـرو در کاهـش آثـار منفـی و افزایـش اثـرات مثبـت بر 

جامعـه و محیط زیسـت واقفیـم. این موضوع در اسـتراتژی کان ایرانسـل 

 ذیـل عنـوان »غنی سـازی سـرمایۀ اجتماعـی و 
2
–نبـض زندگـی دیجیتـال-

، بازتـاب یافتـه اسـت. 
3
انسـانی«

عملکردی مطابق با پایداری و اهداف استراتژیک سازمان

دولت هـا،  شـهروندان،  توجـه  مـورد  موضوعـات  مهم تریـن  از  پایـداری 

معضـات  بزرگ تریـن  از  آن  بـه  آسـیب  و  اسـت  بین المللـی  نهادهـای 

کان  نگاهـی  در  پایـداری  به عبارتـی،  می شـود .  قلمـداد  انسـانی  جوامـع 

و البتـه غیرسـطحی، نیـاز مبـرم امـروز و آینـدۀ ایـران مـا اسـت. بنگاه هـای 

اقتصـادی کـه از جملـه بازیگـران مهـم جوامـع امـروزی هسـتند نیـز بـرای 

سـود آوری پایـدار، بقـا در بلندمـدت، توسـعۀ خدمـات  و محصـوالت خـود 

الـزام و ضـرورت بیشـتری  بـا ذی نفعـان، روز بـه روز  و در نهایـت، تعامـل 

 قائل می شـوند. 
4
بـرای توجـه اصولـی به مسـئلۀ »پایداری در کسـب وکار«

اجتماعـی  زیسـت محیطی،  اثـرات  کارآمـِد  مدیریـت  ایرانسـل  در  نیـز  مـا 

حیاتـی  ایرانسـل  اسـتراتژیک  اهـداف  تحقـق  بـرای  را 
5
و حکمرانی شـرکتی

اسـتانداردهای  از  باالتـری  سـطوح  کـه  می کوشـیم  همـواره  و  می دانیـم 

مدنظـر در ایـن حـوزه را درک کنیـم و بـه  کار بگیریـم. ایـن در حالـی اسـت 

کـه پاسـخگویی و بـرآوردِن انتظـارات گوناگـون طیـف گسـتردۀ ذی نفعـان، 

از سـهامداران داخلـی و خارجـی و حـدود 60 میلیـون مشـترک حقیقـی و 

هـزاران مشـتری سـازمانی گرفتـه تـا حاکمیـت و دسـتگاه های قانون گـذار، 

شـرکای تجـاری و زنجیـرۀ تأمیـن، اصحـاب رسـانه، جامعـۀ مدنـی، کارکنـان 

کار  دسـتور  در  می بایسـت  پرچالشـی،  شـرایط  چنیـن  در  و...  سـازمان 

هـرروزۀ مـا قـرار داشـته باشـد.

عملکـرد ایرانسـل در ایجـاد زیرسـاخت بـرای دسترسـی مـردم در مناطـق 

ارائـۀ خدمـات  دیجیتـال،  دنیـای  و  اینترنـت  بـه  کم برخـوردار  و  دورافتـاده 

مقرون به صرفـه، به کارگیـری فراگیـر نسـل پنجـم تلفـن همـراه، حمایـت 

توانمندسـازی  و  بومی سـازی  بـرای  تـاش  و  داخلـی  تولید کننـدگان  از 

ایشـان، اشـتغال آفرینی مسـتقیم و غیرمسـتقیم، بسترسـازی برای رشـد 

کّمـی و کیفـی اقتصـاد دیجیتـال و توجـه بـه تحقیـق و توسـعه در صنعـت 

ذی نفعـان  و  توجـه صاحب نظـران  مـورد  کـه  اسـت  مـواردی  کشـور،   ICT

زیسـت محیطی  اثـرات  بـه  توجـه  فـوق،  مـوارد  کنـار  در  اسـت.  قرارگرفتـه 

عملیـات هـرروزۀ سـازمان بزرگی مانند ایرانسـل، نشـانگر پایبندی و تعهد 

مـا بـه برداشـتن قدم هـای مؤثـر در مسـیر پایـداری اسـت. 

کارکنـان ایرانسـل در بخش هـا و الیه هـای مختلـف، رکـن اصلـی در اجـرای 

ایـن نـگاه راهبـردی بـه کسـب وکار در شـرایط پیچیـده و چالش هـای جـاری 

آن هسـتند. مـا در کنـار هـم تـاش کرده ایـم کـه سـازمانی  تاب آور بسـازیم 

ارائـۀ  در  و مشارکت  شـان  تاش هـا  خاطـر  بـه  از همـۀ همکارانـم  مـن  و 

خدمـت بـه مـردم عزیـز کشـورمان ایـران سپاسـگزارم. 

پایداری و مسیر پیش رو

خدمـات  و  پلتفرمـی  اقتصـاد  در  فعـال  مشـارکت  ایرانسـل  بعـدی  گام 

دیجیتال اسـت. ما با حضور مؤثر در اکوسیسـتم دیجیتال کشـور و ایجاد 

ارزش پایـدار در اقتصـاد دیجیتـال از طریـق همـکاری در اجـرای پروژه هـای 

تحـول دیجیتـال در  صنایـع کشـور، همـۀ تـاش خـود را بـه کار می گیریـم 

تـا زمینـۀ بهره بـرداری بیشـتر مـردم ایـران را از مزایـای زندگـی دیجیتـال و 

ارتباطـات نویـن و کاهـش شـکاف دیجیتـال فراهـم سـازیم.

تدویـن و انتشـار گـزارش پایـداری بـرای دومیـن سـال متوالـی، بـا هـدف 

و  اجتماعی-اقتصـادی  اثـرات  مهم تریـن  اطاع رسـانی  و  شناسـایی 

زیسـت محیطی کسـب وکار ایرانسـل، اقدامـی در مسـیر شـفافیِت فراتـر 

از الزامـات حقوقـی و تعامـل بهتـر بـا ذی نفعـان در چارچوب هـاِی فعلـِی 

از  آن  بازخوردهـای  و  گـزارش  ایـن  ارائـۀ  اسـت.  کشـور  اقتصـادی  فضـای 

گروه هـای مختلـف، بـه مـا کمـک می کنـد تـا ضمـن حفـظ و تقویـت نـکات 

مثبـت عملکـرد خـود بـر نقـاط منفـی موجـود تمرکـز داشـته باشـیم تـا در 

حـد ممکـن بـرای بهبـود آن هـا بکوشـیم.

  1 - Digital Divide       2  - RhiTHM of Digital Life       3 - Social and human capital enrichment
  4 - Sustainability in Business        ۵ - ESG       

دکتر بیژن عباسی آرند مدیرعامل
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استراتژی پایداری کسب وکار

در بطن اهداف اسـتراتژیک ایرانسـل جای دارد. رویکرد خلق ارزش مشـترک با فعالیت های صرفا انسان دوسـتانه و خیریه ای توسـط 
1
»خلق ارزش مشـترک«

بنگاه هـای اقتصـادی متفـاوت اسـت. در بنگاه هـای اقتصـادی، ایـن رویکـرد منجـر به نگاهی دوجانبه هـم به تولیـد ارزش اقتصادی و هم بـه نیازهای جامعه 

می شـود. در ایـن صـورت اسـت کـه می توانیـم بگوییـم مـا در حـال حرکت به سـوی خلق یک کسـب وکار پایدار هسـتیم. بـه همین دلیل خلق ارزش مشـترک 

در خدمـت مفهوم »پایداری« اسـت.

باور کلی ما

چشم انداز ما

مأموریت ما

ارزش های ما

ایرانسل، نبض زندگی دیجیتال

همـۀمردمسـزاواربهرهمنـدیازمزایایزندگیدیجیتالونوینهسـتند.

رهبریزیسـتبومدیجیتالبرایمشـتریانوکسـبوکارها

فراگیـریزندگـیدیجیتـالوپیشـبرداقتصـاددیجیتـالازطریـقایجـادبسـترهایارتباطـیامـن،همـکاریبـا

شـرکتهایپیشـرووبـهکارگیـرینـوآوری

به حداکثر رسـاندن 

تجاری عملکرد 

غنی سازی سرمایۀ 

انسـانی و  اجتماعی

شـکوفایی زیست بومی پیشـرو در فناوری

دیجیتال

مشتری تمرکـز بر بازدهی  و تکریم 

کارایی

  1  - Creating shared value

خلق ارزش مشترک و سرمایه گذاری اجتماعی 

خلـق ارزش مشـترک بـا طراحـی و اجـرای پروژه هـای سـرمایه گذاری اجتماعی 

شـرکتی موجـب توسـعۀ اجتماعی-اقتصـادی در جامعـه می شـود. هـدف 

این پروژه ها بیشـتر جوامع آسـیب دیده، آسـیب پذیر، به  حاشـیه  رانده  شـده 

و جوامـع کم برخـوردار اسـت. اسـتفاده از ظرفیت هـای ایرانسـل در تعریـف 

ایـن پروژه هـا، امـکان خلـق ارزش مشـترک و ایجـاد آثـار مثبـت اجتماعـی و 

رشـد اقتصـادی پایـدار را فراهـم می کنـد.

ارتقای خوشنامی ایرانسل با تعامل و مشارکت با ذی نفعان

تعامـل  گسـترش  در  سـعی  ذی نفعـان،  دغدغه هـای  درک  بـرای  ایرانسـل 

دوسـویه بـا آن هـا دارد چـرا کـه درک ایـن دغدغه هـا اصـل اولیـۀ ایجـاد روابـط 

سـازنده، پاسـخگویی بـه مشـکات و بهبـود خوشـنامی شـرکت محسـوب 

می شـود. تعامـل اصولـی، دائمـی و مدیریت شـده از چارچوب هـای تجـاری 

ایرانسـل بـرای افزایـش خوشـنامی اســت. مدیریـت خوشـنامی شـرکت، 

بـا مد نظـر قـرار دادن انتظاراتـی کـه ذی نفعـان از عملکرد کسـب وکار دارند، 

می شـود. محقـق 

 اهداف استراتژیک برای غنی سازی سرمایۀ
اجتماعی

مشتریمداری

منمیتوانم

نوآوری

چابکی

رهبری

درستی

دینباوری

میهندوستی

انسانی روابط
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مسائل مهم در مسیر خلق ارزش 

مسـائل مهـم پایـداری مـواردی هسـتند که می تواننـد بر توانایی ایرانسـل 

در خلـق و حفـظ ارزش پایـدار،  تأثیری چشـمگیر داشـته باشـند. به همین 

دلیـل، تعییـن میـزان اهمیـت و وزن  آن هـا از نظرگاه هـای مختلـف بسـیار 

حیاتـی اسـت زیـرا کـه می توانـد نـوع توجـه و تمرکـز سـازمان بـر آن هـا را در 

گـزارش  در  تعییـن  کنـد.  و کان  خـرد  اقدامـات  و  برنامه هـا  اسـتراتژی ها، 

سـال 1400، فراینـد تعییـن میـزان اهمیـت مسـائل پایـداری، تـا حـد زیـادی 

بازنگـری شـده و روشـی مسـتدل و منسـجم بـرای تعیین آن طراحـی و اجرا 

شـده است.

شناسایی مسائل مهم پایداری

در گام نخسـت، بـا بررسـی مطالعـات و اسـتانداردهای مختلـف، مسـائل 

در  کـه  شـدند  شناسـایی  زیسـت محیطی  و  اجتماعـی  اقتصـادی،  مهـم 

ایـن  دارنـد.  ذی نفعـان  و  کسـب وکار  بـر  را  تأثیـر  بیشـترین   ICT صنعـت 

مسـائل بـا در نظـر گرفتـن میـزان تأثیرپذیـری ذی نفعـان از آن هـا، میـزان 

تأثیرگـذاری آن هـا بـر سـازمان و بـا لحـاظ تهدیدهـا و فرصت هـای ممکـن، 

انتخـاب شـدند. نظرسـنجی »تعییـن اولویت هـای پایـداری در کسـب وکار 

ایرانسـل« بـرای درک نـگاه ذی نفعـان در دو مرحلـه برگـزار شـد؛ در مرحلـۀ 

کلیـدی  ذی نفعـان  شـد.  دریافـت  سـازمان  از  خـارج  ذی نفعـان  نظـر  اول 

ایرانسـل در گروه هـای مختلفـی چـون جامعـۀ مدنـی، مشـتریان، رسـانه، 

حکومـت و نهادهـای سیاسـت گذار، شـرکای تجـاری، فعـاالن صنعت تلفن 

همـراه و تأمین کننـدگان در ایـن نظرسـنجی شـرکت کردنـد تـا مشـخص 

شـود در نـگاه آن هـا ایرانسـل چقـدر بایـد در برنامه هـا و فعالیت های خود 

بـه موضوعـات پیـش رو توجـه کنـد.

موارد زیر در این نظرسنجی ارزیابی شد: 

ــار  ــۀ اقشـ ــه  صرفـ ــرون  بـ ــی مقـ دسترسـ

مختلـــف بـــه شـــبکۀ ارتباطـــی و فراگیـــری 

خدمـــات دیجیتـــال در مناطـــق محـــروم

ـــه   ـــال ب ـــوزش دیجیت ـــواد و آم ـــای س ارتق

ـــروم ـــق مح ـــوص در مناط خص

)ردپـــای  گلخانـــه ای  گازهـــای  انتشـــار 

ــرۀ  ــدن کـ ــه گرم شـ ــر بـ ــه منجـ ــن( کـ کربـ

زمیـــن و تغییـــرات اقلیمـــی شـــده اســـت

ــد آب،  ــی ماننـ ــۀ منابعـ ــت  بهینـ مدیریـ

کاغـــذ و ...

کاهــش انتشــار فرکانس هــای رادیویــی 
۱
)EMF( دکل هــای ایرانســل

)به ویـــژه  پســـماند  دفـــع  مدیریـــت 

پســـماندهای الکترونیکـــی(    

ــا  ــه بـ ــاری و مقابلـ ــاق حرفه ای-تجـ اخـ

ارتشـــا و تبعیـــض 

خــاص  اقشــار  دسترســی   افزایــش 

)نابینایــان، ناشــنوایان و...( بــه خدمــات 

دیجیتــال

مدیریت اثرات اجتماعی-زیست محیطی 

زنجیرۀ تأمین ایرانسل

حمایت از استارتاپ ها و کسب وکارهای 

فعال در حل معضالت اجتماعی
حقوق بشر دیجیتال

بومی ســازی و توانمندسازی 

تولیدکننــدگان داخلی

رعایـــت حقـــوق کـــودکان در فضـــای 

دیجیتـــال

ـــال در  ـــی فع ـــای مدن ـــت از نهاده حمای

حـــوزۀ معضـــات اجتماعـــی )ماننـــد کار 

ـــودکان و...( ک

ـــی  ـــای مل ـــی در بحران ه ـــات حمایت اقدام

و طبیعـــی )ماننـــد ســـیل، زلزلـــه و...(

بـرای ذی نفعـان، محـور عمـودِی ماتریـس مسـائل  ایـن مـوارد  اهمیـت 

مهـم پایـداری را شـکل می دهـد. بـرای ترسـیم ایـن ماتریـس، الزم اسـت 

کـه در محـور افقـی نیـز تأثیر این مسـائل بر اهـداف کان سـازمان ارزیابی 

شـود. بـرای ایـن منظـور، نظـر تیـم رهبـری و نماینـدگان سـهامداران اخـذ 

شـد. بـرآورد نظـر تیم رهبری شـرکت در کنـار نظراتی که طی دو نظرسـنجی 

از نماینـدگان تمامـی ذی نفعان ایرانسـل دریافت شـد، ماتریس مسـائل 

پایـداری ایـن سـازمان را شـکل داد. نکتـۀ مهـم دربـارۀ ماتریـس پایـداری، 

ایـن اسـت کـه اولویـت کمتـر برخـی مسـائل، بـه معنـای بی اهمیتـی آن ها 

نیسـت. همـۀ موضوعـات باید در جایگاه خـود و در عملیات و برنامه های 

سـازمان مـورد توجـه قـرار گیرند. 

 1 - Electromagnetic Field
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ن
عا
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ی 

ذ

شبکۀ

ۀ

بهینۀ

نتایج نظرسنجی »تعیین اولویت های پایداری در کسب وکار ایرانسل«

نتایـج نظرسـنجی نشـان داد سـه اولویـت اصلـی ذی نفعـان،  »دسترسـی 

مقـرون  بـه  صرفـۀ اقشـار مختلـف بـه شـبکۀ ارتباطـی و فراگیـری خدمـات 

دیجیتال در مناطق محروم«، »ارتقای سواد و آموزش دیجیتال به خصوص 

)نابینایـان،  خـاص  اقشـار  دسترسـی   »افزایـش  و  محـروم«  مناطـق  در 

ناشـنوایان و...( بـه خدمـات دیجیتـال« بـوده اسـت.

چـون  مسـائلی  سـازمان،  رهبـری  تیـم  نـگاه  از  کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن 

»دسترسـی مقـرون  بـه  صرفـۀ اقشـار مختلـف به شـبکۀ ارتباطـی و فراگیری 

خدمـات دیجیتـال در مناطـق محـروم«، »افزایـش دسترسـی  اقشـار خـاص 

)نابینایـان، ناشـنوایان و...( به خدمات دیجیتال« و »اخـاق حرفه ای-تجاری 

و مقابلـه بـا ارتشـا و تبعیـض « تأثیـر قابـل توجهـی بـر اهـداف کان سـازمان 

داشـته و نیازمنـد رسـیدگی ویـژه ای هسـتند.

مسائل مهم در مسیر خلق ارزش 
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تعامل با ذی نفعان

شـفافیت، ایرانسـل، از آنهـا انتظـارات درک ذینفعـان، شـناخت

مشـارکت مسـائل، بـه پاسـخگویی اطالعـات، بـه آسـان دسترسـی

تأثیـرات مـورد در آنهـا دیـدگاه و تصمیمگیریهـا در ذینفعـان

اسـت. ذینفعـان بـا کیفیـت بـا تعامـِل مبنـای سـازمان، کسـبوکار

توانسـته بـاذینفعـانکلیـدیخـود روابـطمتقابـل ایجـاد بـا ایرانسـل

اعتمـادآنهـاراجلـبکنـد؛موضوعـیکـهبرایتحقـقباورکلیایرانسـل

نویـن و دیجیتـال زندگـی مزایـای از بهرهمنـدی سـزاوار مـردم -همـۀ

هسـتند-حیاتـیاسـت.تعامـلسـازندهبـاذینفعـانداخلـیوخارجـی

میسـازد. فراهـم را مشـکالت مدیریـت امـکان سـازمان،
اهـداف اصلـی تعامـل بـا ذی نفعـان، نشـانگر شـاخص های عملکـرد کلیـدی اسـت کـه مـا از آن هـا بـرای ارزیابـی تأثیـر فعالیت هایمـان بـر شـاخص تعامـل بـا 

و ارزیابی 
2
 ، ارزیابی نمـرۀ خالـص ترغیب کننـدگان

1
ذی نفعـان اسـتفاده می کنیـم. مـا بـرای سـنجش عملکـرد خـود از شـاخص های متعددی ماننـد خوشـنامی

بهـره می گیریـم. در فراینـد بررسـی شـاخص خوشـنامی، بیـش از پیش متوجه می شـویم که ذی نفعان چه درکی از سـازمان دارند. نظرسـنجی 
3
فرهنگـی گروه

شـاخص خوشـنامی در سـال 1400 بـا مشـارکت 4۵2 نفـر از نماینـدگان ذی نفعـان خارج از سـازمان برگزار شـد. 

ایرانسل در تعامل با ذی نفعان خود سه هدف اصلی را دنبال می کند:

تمرکـــز بـــر کیفیـــت تعامـــل بـــا 
ذی نفعـــان و پاســـخگویی بهتـــر 

بـــا  روابـــط  تقویـــت کیفیـــت 
اعتمادســـازی  و  ذی نفعـــان 

افزایش خوشنامی 

  1 - RIS: Reputation Index Survey       2 - NPS: Net Promoter Score       3 - GCA: Group Cultural Audit
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نتایج نظرسنجی شاخص خوشنامی ایرانسل

در نظرسـنجی شـاخص خوشـنامی عملکرد ایرانسـل با توجه به شـرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسـی ذیل پنج عنوان بررسـی می شـود. مهمترین آن ها نمرۀ 

خوشـنامی کلـی اسـت کـه حداقـل امتیـاز مـورد انتظـار بـرای آن 7۵ اسـت. ایـن شـاخص در سـال های مختلـف و بـا توجـه بـه میـزان بـرآوردن انتظـارات ذی نفعـان 

در حوزه هـای اصلـی عملکـردی ایرانسـل شـکل می گیـرد. در این نظرسـنجی مسـائلی چون شـفافیت و دسترسـی بـه اطاعات، تعهـدات بلندمـدت، عملکرد در 

کسـب وکار، عملکرد شـبکه، اخاق در کسـب وکار و غیره در نظرسـنجی سـنجیده می شـود. تجربه ای که ذی نفعان کلیدی از ارتباط و تعامل با این سـازمان دارند، 

سـطح »اعتماد« ذی نفعان و در نهایت »کیفیت روابط« با ایشـان از موضوعات مهم نظرسـنجی اسـت. موضوع بعدی، تعیین اولویت و اهمیت مسـائل از نگاه 

ذی نفعان کلیدی ایرانسـل اسـت. نظرسـنجی شـاخص خوشـنامی به ایرانسـل این امکان را می دهد که در دوره های زمانی متفاوت درک بهتری از جایگاه خود در 

نـگاه ذی نفعـان مختلـف داشـته باشـد و بـا تجزیه و تحلیـل آن به دنبال تقویت نقـاط قوت و بهبود نقاط ضعـف و در نهایت تعامل هرچه بهتر با ذی نفعان باشـد.

مسـائلی که برای ذی نفعان ایرانسـل اهمیت دارند در 10 عامل دسـته بندی 

شـده اند. در نظرسـنجی 1400 از ذی نفعـان خواسـته شـد میـزان اهمیـت هر 

یـک از ایـن عوامـل را مشـخص کننـد. هـر هفـت گـروِه ذی نفعـان شـاخِص 

»عملکـرد شـبکه« را نخسـتین مسـئلۀ بـا اهمیـت دانسـتند. از ایـن میـان، 

شـش گروه، شـاخِص »خدمات مشتریان« و چهار گروه، شاخِص »عملکرد 

نظـر  کلـی،  طـور  بـه  دادنـد.  قـرار  اولویـت  در  را  مالـی«  نتایـج  و  کسـب و کار 

ذی نفعـان دربـارۀ عملکـرد ایرانسـل در حوزه هـای زیـر سـنجیده شـد.

سال

1398 

1399

1400

خوشنامی

73

84

80

کیفیت تعامل

72.5

75.5

73

اعتماد

76.5

73

73.5

پاسخگویی

71

74.5

71.5

اقدامات مربوط به کرونا

-

69.5

73.5

کیفیت روابط8

74

73.5

78

حوزۀ عملکرد

ایفای نقش مؤثر در صنعت مخابرات

عملکرد کسب و کار و نتایج مالی

خدمات مشتریان

متابعت از قوانین و مقررات

بومی سازی

تأثیر مثبت بر  پیشرفت های اجتماعی-اقتصادی

حاکمیت شرکتی

عملکرد شبکه

صدور منصفانه و شفاف قبوض و صورت حساب ها

عملکرد زیست محیطی

امتیاز ایرانسل

87

83

81

80

80

78

78

74

71

64

تعامل با ذی نفعان
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اصول پایداری از نگاه ذی نفعان ایرانسل

امتیـاز عملکـرد ایرانسـل در اصـول پایـداری از نـگاه ذی نفعـان بـه شـرح زیـر 

است.

زیسـت محیطی  عملکـرد  سـازمان،  از  خـارج  ذی نفعـان  نظـر  اسـاس  بـر 

را در میـان چهـار حـوزۀ فـوق داشـته اسـت.  پایین تریـن جایـگاه  ایرانسـل 

چارچـوب  زیسـت محیطی  بخـش مسـئولیت های  در هسـتۀ  مؤلفـه  ایـن 

ESG ایرانسـل قـرار دارد و بـه طـور کلـی امتیـاز ایرانسـل در حـوزۀ عملکـرد 

زیسـت محیطی 64 بـوده اسـت. بر این اسـاس، در میان چهـار اصل پایداری 

کـه مـورد ارزیابـی قـرار گرفـت، ارزش اقتصـادی، جوامـع پایـدار و حاکمیـت 

شـرکتی بـه ترتیـب امتیـاز بهتری نسـبت به مسـئولیت های زیسـت محیطی 

نـزد ذی نفعـان ایرانسـل داشـتند.

دربارۀ امتیاز عملکرد زیسـت محیطی ایرانسـل باید اشـاره کرد که اوًال درصد 

زیـادی از ذی نفعـان در پاسـخ به سـؤاالت مربوط به مدیریت آب و پسـماند، 

کاهـش انتشـار گازهـای گلخانـه ای و اقدامـات ایرانسـل بـرای کاهـش اثـرات 

فعالیت هایـش بر محیط زیسـت، گزینۀ »اطاعی نـدارم« را انتخـاب کرده اند. 

ثانیـا ذی نفعـان، ایرانسـل و اصـوًال صنعـت ICT را آالیندۀ بزرگـی نمی دانند و 

بنابرایـن کاهـش اثـرات زیسـت محیطی از سـوی ایرانسـل را در اولویـت قـرار 

نمی دهند. 

اصول پایداری

ارزش اقتصادی

مسئولیت های زیست محیطی

حاکمیت شرکتی 

جوامع پایدار

امتیاز ایرانسل

79

64

78

79

تعامل با ذی نفعان
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ارزش اقتصادی

جوامع پایدار

مسئولیت های زیست محیطی

حاکمیت شرکتی

عملکرد ایرانسل

خوشـنامی،  نظرسـنجی  در  شـرکت کنندگان  درصـد   7۵ از  بیـش 

معتقدنـد ایرانسـل سـابقۀ خوبـی در توسـعۀ کسـب وکارهای داخلـی 

دارد و همین حدود از ذی نفعان بر نقش ایرانسـل در ایجاد مشـاغل، 

توسـعۀ مهارت هـای کاری و رشـد اقتصـاد داخلـی صحـه گذاشـتند. 

حوزه های قابل بهبود

ذی نفعـان بـر ایـن عقیده انـد کـه ایرانسـل می توانـد اقدامات بیشـتری 

فرصت هـای  ایجـاد  و  شـرکتی  اجتماعـی  سـرمایه گذاری  حـوزۀ  در 

باشـد. داشـته  داخلـی  تأمین کننـدگان  بـا  همـکاری 

عملکرد ایرانسل

بیـش از ۸0 درصـد ذی نفعـان بـاور دارند که ایرانسـل تأثیر چشـمگیری 

بـر افزایـش دسترسـی به خدمـات دیجیتال داشـته و حـدود 7۵ درصد 

آن هـا معتقدنـد که ایرانسـل  پیشـرفت های اجتماعی-اقتصـادی را در 

ایـران ممکن می سـازد.

حوزه های قابل بهبود

ذی نفعـان بـر ایـن عقیده انـد کـه ایرانسـل می توانـد عملکرد بهتـری در 

افزایـش دسترسـی بـه خدمات مالی داشـته باشـد.

راهکار اجرایی

بـر  بـرای تقویـت بومی سـازی و تمرکـز بیشـتر  ایرانسـل  تـداوم تاش هـای 

داخلـی  تأمین کننـدگان  بـا  همـکاری  فرصت هـای  توسـعۀ 

راهکار اجرایی

اطاع رسـانی دربـارۀ عملکـرد ایرانسـل در افزایـش دسترسـی بـه خدمـات 

مالـی، بـا توجـه بـه تأثیـری کـه بـر توسـعۀ کسـب وکارها و رشـد اقتصـاد دارد.

عملکرد ایرانسل

از  حفاظـت  بـرای  ایرانسـل  اقدامـات  از  کـه  ذی نفعانـی  میـان  در 

محیط زیسـت آگاه بودنـد، ۵0 درصـد موافـق بوده انـد کـه ایرانسـل بـه 

اسـت. خـود  زیسـت محیطی  منفـی  پیامدهـای  کاهـش  دنبـال 

حوزه های قابل بهبود

حـدود 40 درصـد ذی نفعانـی کـه در نظرسـنجی شـاخص خوشـنامی 

مدیریـت  بـرای  ایرانسـل  اقدامـات  دربـارۀ  اطاعـی  کردنـد،  شـرکت 

گازهـای  انتشـار  کاهـش  و همچنیـن  آب  بهینـۀ  و مصـرف  پسـماند 

نداشـته اند. گلخانـه ای 

عملکرد ایرانسل

بیـش  از 70 درصـد ذی نفعـان بـاور دارنـد کـه ایرانسـل اسـتانداردهای 

اخاقـی باالیـی در کسـب وکار خـود دارد و حـدود 70 درصـد آن هـا نیـز 

قبـول دارند که ایرانسـل ریسـک های خـود را به خوبـی مدیریت می کند.

حوزه های قابل بهبود

کـه  کردنـد  اعـام  درصـد   21 ذی نفعـان،  مختلـف  گروه هـای  میـان  در 

اطاعـی از خط مشـی ایرانسـل در حـوزۀ امنیـت داده هـا و حفـظ حریـم 

خصوصـی مشـترکان ندارنـد.

راهکار اجرایی

تمرکز بیشـتر بر اطاع رسـانی دربارۀ نقش ایرانسـل و نقش تأمین کنندگان 

آن در مدیریت و کاهش اثرات زیسـت محیطی این سـازمان 

راهکار اجرایی

و حریـم  امنیـت  و گسـترش  اطاع رسـانی خط مشـی موجـود، شناسـایی 

سـازمان  خط مشـی های  در  خصوصـی 

تعامل با ذی نفعان
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ساختار حاکمیت شرکتی

ایرانسـل خـود را متعهـد بـه حفـظ حریـم خصوصـی مشـترکان و تضمیـن 

قوانیـن،  اصـول،  از  نیـز  حـوزه  ایـن  در  و  می دانـد  اطاعاتشـان  امنیـت 

اسـتاندارد  به صـورت  کـه  می کنـد  پیـروی  خط مشـی هایی  و  فرایندهـا 

تدویـن  شـده و سـاالنه بررسـی و در صـورت لـزوم به روزرسـانی می شـوند. 

از ایـن طریـق اسـت کـه ایرانسـل مسـیر عملکـرد مسـئوالنه و افزایـش 

حرفـه ای،  اخـاق  رعایـت  می کنـد.  همـوار  را  خـود  ذی نفعـان  اعتمـاد 

حاکمیـت شـرکتی خـوب، انطبـاق با قوانیـن و مدیریت ریسـک، از عوامل 

ایرانسـل هسـتند.   کسـب و کار  پایـداری  در  تأثیرگـذار 

ایرانسـل همـواره بـر ایـن باور بـوده که برخـورداری از سـاختار و فرایندهای 

مناسـب در حاکمیت شـرکتی، هم سـو با اسـتراتژی شـرکت، یکی از اصول 

ایجـاد و حفـظ ارزش در تعامـل بـا ذی نفعـان اسـت. حاکمیـت شـرکتی در 

حیاتـی  توانمندسـازهای  از  یکـی  جامعـه  و  محیط زیسـت  اصـل  دو  کنـار 

 هـر تجارتـی را در بلندمدت در 
1
سـازمان اسـت. »حاکمیـت شـرکتی خـوب«

مسـیر موفقیـت قـرار می دهـد و در عیـن حـال موجـب خلـق ارزش بـرای 

بهبـود کیفیـت زندگـی جامعـه می شـود. 

و  منشـورها  خط مشـی ها،  شـرکتی،  حاکمیـت  حـوزۀ  در  ایرانسـل 

سـاختارهای مختلفـی تدویـن کـرده و آن هـا را به صـورت دوره ای بازنگـری 

و  حسابرسـی  کمیتـۀ  منشـور  شـرکتی،  حاکمیـت  خط مشـی  می کنـد. 

ریسـک، منشـور هیئت مدیـره، منشـور کمیتـۀ منابـع انسـانی و حقـوق 

بـه  کـه  هسـتند  حـوزه  ایـن  در  مـدّون  اسـناد  از  نمونه هایـی  مزایـا،  و 

هیئت مدیـره و مدیریـت اجرایـی سـازمان کمک می کنند مسـئولیت های 

حـوزۀ  در  برتـر  رویه هـای  کاربسـِت  و  انطبـاق  الزامـات  رعایـت  بـا  مرتبـط 

کننـد. اجرایـی  را  حاکمیـت  سـاختارهای 

  1 - Good Corporate Governance 

دار�ی حـدود گسـترده ای از وظایف و اختیار�ت، در حوزه های 

امن�ـت  حسابرسـی،  و  ��سـک  حرفـه ای،  اخـالق  مد���ـت 

اطالعـات، حسابرسـی مسـتقل، تصویـب صورت هـای مالـی 

و... است. 

کسـب وکار،  تـداوم  ��سـک،  و  حسابرسـی  واحـد  تیم هـای 

و  فر�یندهـا  حسابرسـی  مقـ�ر�ت،  و  قوان�ـن  بـا  انطبـاق 

تکنولـو�ی و مد���ـت ��سـک تقلبـات باید گز�رش پیشـرفت 

برنامه هایشـان ر� هـر سـه ماه، به ا�ـن کمیته ار�ئه دهند.

کمیتۀ حقوق و دسـتمزد

هی�ت مد�ره

عامل مد�ر 

مسـئول تصمیمـات کلـی و خ�وجـی کسـب وکار از جملـه تعی�ـن اهـداف، نظـارت بـر فرهنـگ، ا�زش هـا، اسـتانداردها و اهـداف اسـتر�ت��ک، 

ب�رسـی عملکرد و اطمینان از برقر��ی تعامل مث�ت و سـازنده با ذی نفعان سـازمان اسـت.

کمیتۀ حسابرسـی و ��سک

خط مشـی حقـوق و دسـتمزد معاونـان، مد�ـر�ن اجر��ـ�، 

تیـم مد���ـت ارشـد و کارکنـان ر� تنظیـم، ب�رسـی و توصیـه 

می کنـد. همچن�ن بر اجر�ی خط مشـی  حقوق و دسـتمزد و 

شـ�وه های کلی �رداخت در شـرکت نظارت می کند.
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مدیریت ریسک

مدیریـت ریسـک از اجـزای اساسـی چارچـوب حاکمیـت شـرکتی ایرانسـل 

اسـت کـه نقـش پررنگـی در مسـیر دسـتیابی بـه اهـداف اسـتراتژیک ایفـا 

و حصـول  مؤثـر  مدیریـت  بـرای  مهمـی  ابـزار  ریسـک  می کنـد. مدیریـت 

اطمینـان از ایفـای تعهـدات شـرکت بـه ذی نفعـان اسـت. 

هـدف از چارچـوب مدیریـت ریسـک سـازمانی، ارائـۀ رویکـردی اسـت بـرای 

بـر  تأثیرگـذاری  احتمـال  کـه  بالقـوه ای  رویدادهـای  ارزیابـی  و  شناسـایی 

دسـتیابی به اهداف سـازمان را دارند. ایرانسـل در روش مدیریت ریسـک 

و  چارچوب هـا  در  منـدرج  کاری  روندهـای  و  مفاهیـم  از  خـود  سـازمانی 

 ،
1
اسـتانداردهای مدیریـت ریسـک شـامل ISO 31000، »چارچـوب کـوزو«

ماننـد   پیشـرو  چارچوب هـای  سـایر   و 
2
»King IV شـرکتی »حاکمیـت 

ISO 27001  بـرای امنیـت اطاعـات و ISO 22301 بـرای مدیریـت تـداوم 

بهـره می بـرد. کسـب وکار 

۳
 ESG مدیریت ریسک

»اجتماعـی  و  »حاکمیتـی«  »زیسـت محیطی«،  اساسـی  ریسـک های 

ماهانـه  کـه  شـده  تعریـف   ESG ریسـک  مدیریـت  حـوزۀ  در  اخاقـی«  و 

محیطـی«،  »ریسـک های  بـا  ارتبـاط  در  ایرانسـل  می شـوند.  پایـش 

مـواردی چـون اقدامـات غیرمسـئوالنۀ زیسـت محیطی و بـه کار نگرفتـن 

دسـتورالعمل های زیسـت محیطی را مدنظـر قـرار می دهـد. در خصـوص 

بـا سـاختارهای  »ریسـک های حاکمیتـی«، سـازمان، ریسـک های مرتبـط 

یـا مدیریـت  میـان مدیریـت سـازمان  ناهماهنگـی  ناکارآمـد،  حاکمیتـی 

ناکارآمـد  مدیریـت  همچنیـن  و  مدیریتـی  اسـتراتژی های  بـا  عملیاتـی 

حـوزۀ تضـاد منافـع را شناسـایی و ارزیابـی می کنـد. در حـوزۀ ریسـک های 

»اجتماعی-اخاقـی« نیـز بـه مـواردی  چـون نبـود تمهیـدات مناسـب برای 

کـرد. اشـاره  رفتـار غیراخاقـی می تـوان  و  تقلـب  از  جلوگیـری 

محرک های ریسک و ریسک های اصلی 

و  اسـت  جـاری  ایرانسـل  فعالیت هـای  تمامـی  در  ریسـک  مدیریـت 

ریسـک ها در سـه سطح دسـته بندی  می شـوند. در سـطح اول، ریسک ها 

در شـش حـوزۀ اسـتراتژیک، حاکمیتـی، مالی، عملیاتی، فنـاوری و خارجی 

طبقه بنـدی می شـوند. در سـطح دوم، ریسـک ها بـا عنـوان »ریسـک های 

ادامـه  در  می گیرنـد.  قـرار  حوزه هـای  اصلـی  آن  از  یـک  هـر  در  اصلـی« 

و  بـه طـور منظـم شناسـایی  اساسـی  ریسـک  اسـاس 2۸  بـر  ریسـک ها 

ارزیابـی شـده و در صـورت وجـود زیان هـای احتمالـی، اقدامات متناسـب 

بـا کاهـش سـطح اثـر ریسـک انجـام می شـود. بـر ایـن اسـاس پنج ریسـک 

تحریم هـا،  تـداوم  و  افزایـش  اسـت:  شـرح  بدیـن  ایرانسـل  در  پرخطـر 

نوسـانات نـرخ ارز، هماهنـگ نبـودن تعرفه هـا بـا افزایـش هزینه هـا، قطع 

همـکاری پیمانـکاران اصلـی و وضـع مقـررات جدیـد و سـختگیرانه.

1  - COSO Framework       2  - Cporporate Governance King IV Policy       3 - Environmental, Social, Governance
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تداوم کسب و کار۱ و انطباق با قوانین

مدیریـت بحـران و تـداوم کسـب وکار ایرانسـل بـر اسـاس اسـتانداردهای 

معتبـر  الگوهـای  سـایر  و   ISO 22301 ،ISO 27031 ،BS 11200

اسـت:  قـرار  ایـن  از  آن  کلیـدی  مراحـل  و  شـده  تدویـن  بین المللـی، 

و  تـداوم کسـب وکار؛  بحـران  کلـی مدیریـت  و فراینـد  تدویـن خط مشـی 

نماینـدگان  و  تـداوم کسـب وکار  و  بحـران  تیـم مدیریـت  اعضـای  تعییـن 

طرح هـای  تدویـن  کسـب وکار؛  اثـرات  تحلیـل  مختلـف؛  بخش هـای  در 

طرح هـای  تدویـن  مختلـف؛  بخش هـای  کسـب وکار  تـداوم  مدیریـت 

و  واقعـی  مانورهـای  محتمـل؛  بحران هـای  بـه  واکنـش  بـرای  آمادگـی 

مسـتمر. بازنگـری  و  نگهـداری  و 
 2
دورمیـزی

سـندهای »طـرح مدیریـت تـداوم کسـب وکار« بـرای بخش هـای مختلـف 

از  پـس  و مسـئولیت های الزم  اسـناد مراحـل  ایـن  اسـت.  تدویـن شـده 

پیمانـکاران  و  تأمین کننـدگان  کلیـدی،  نفـرات  بازیابـی  بـرای  را  فاجعـه 

کلیـدی، زیرسـاخت های کامپیوتـری و ارتباطـی، محیـط کار و مسـتندات و 

کلیـدی شـرح می دهـد. و سیسـتم های  مهـم  داده هـای 

ایرانسـل »طرح هـای آمادگـی« مقابله بـا بحران هایی با احتمـال وقوع باال 

در کسـب وکار را نیـز تدویـن کـرده اسـت. در ایـن طرح هـا کلیـۀ اقدامـات، 

نقش هـا و مراحـل مقابلـه بـا بحـران در سـه فـاز تشـریح شـده اسـت: فـاز 

قبـل از بحـران بـرای ایجـاد آمادگـی الزم و  کاهـش اثـرات احتمالـی ناشـی از 

بحـران؛ فـاز حیـن بحـران بـرای بازیابـی سـریع فرایندهـای کلیـدی متأثـر از 

بحـران و فـاز بعـد از بحـران بـرای ثبـت درس آموخته هـا بـه منظـور بازنگـری 

و بهبـود طرح هـا. 

برنامه هـای مدیریـت تـداوم کسـب وکار برای حصـول اطمینـان از کیفیت، 

تناسـب و چابکـی کامـل ایـن طرح هـا در زمـان بحـران از طریـق روش هـای 

از:  عبارت انـد  روش هـا  ایـن  می شـوند.  نگهـداری  و  تمریـن  مشـخص 

طرح هـای  مـدون  و  دوره ای  بازنگـری  دورمیـزی؛  و  واقعـی  مانورهـای 

بحـران؛ شناسـایی  بـا  آمادگـی مقابلـه  مدیریـت کسـب وکار و طرح هـای 

اقدامـات  پیگیـری  و  اصاحـی  اقدامـات  تعییـن  و  بهبـود  نیازمنـد  نقـاط 

و دورمیـزی. واقعـی  مانورهـای  از  اصاحـی حاصـل 

رویکـرد ایرانسـل بـه صـورت کلـی، انطبـاق  بـا تمـام قوانیـن و مقـررات در 

حیطـۀ فعالیـت خـود اسـت، بنابرایـن، هیچ گونـه ریسـکی را در مـورد عدم 

 انطبـاق نمی پذیـرد. بـرای کاهـش ریسـک عـدم انطبـاق، برنامـه ای مبتنـی 

بـر سـطح ریسـک تهیـه و بـه صـورت سـاالنه اجـرا می شـود تـا از مطابقـت 

عملکـرد ایرانسـل بـا سـرفصل های اصلـی انطبـاق بـا قوانیـن اطمینـان 

حاصـل شـود.

داخلـی  مقـررات  و  قوانیـن  بـا  انطبـاق  ایرانسـل،  در  کلـی  طـور  بـه 

)مالیـات،  خارجـی  و  سـازمانی(  رویه هـای  و  فرایندهـا  )خط مشـی ها، 

از  و...( بخشـی  مقـررات  و  تنظیـم  سـازمان  بیمـه، پروانه هـا، مصوبـات 

سیاسـت های اصلـی سـازمان اسـت. واحدهـای مرتبـط به عنـوان اولیـن 

سـطح اطمینان سـاز از طریـق ایجـاد و اجـرای کنترل هـای داخلـی و واحـد 

مدیریـت ریسـک و انطبـاق به عنـوان سـطح دوم اطمینان سـاز از طریـق 

بررسـی های دوره ای بـر مبنـای میزان ریسـک عـدم انطباق، ایـن اطمینان 

را بـه سـهامداران و سـایر ذی نفعـان سـازمان می دهنـد کـه ایرانسـل در 

دارد. قـرار  و مقـررات  بـا قوانیـن  انطبـاق  از  باالتریـن سـطح 

  1 - BCM: Business Continuity Management       2  - Table top test 
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اخالق در تمامی حوزه ها

اخـاق حرفـه ای یـا اخـاق کسـب وکار، مجموعـه ای از اصـول اخاقـی اسـت 

کـه بـا هـدف ترویـج فرهنـگ و رفتـار اخاق مدارانـه در سـازمان وضع شـده 

و رعایـت آن هـا مسـئولیت کارکنان در تمام سـطوح اسـت. ما در ایرانسـل 

محیـط کاری را ایجـاد می کنیـم کـه در آن همـۀ کارکنـان شـاخص های رفتـار 

و  چالش هـا  گـزارش  بـرای  مختلـف  راه هـای  و  می کننـد  درک  را  اخاقـی 

موضوعـات اخاقـی بـه آن هـا معرفـی شـده اسـت.

اسـتراتژی ایرانسـل در زمینـۀ اخـاق حرفـه ای بـر مبنـای نتایـج نظرسـنجی 

اخـاق -کـه بـه صـورت دوسـاالنه برگـزار می شـود- و بـا تعریـف اقدامات و 

برنامه هـای هدفمنـد، تدویـن می شـود. ایرانسـل همچنیـن مجموعـه ای 

بـا عنـوان »رهبـری اخاق مـدار« را تهیـه کـرده اسـت. ایـن مجموعه شـامل 

مـواردی چـون ایجـاد محیـط کاری امن، اخاق در مدیریت میانی و ریسـک 

انتظـارات غیرواقع بینانـه اسـت کـه در اختیـار همـۀ تیـم رهبـری و مدیریت 

سـازمان قـرار می گیرد.

ایرانسـل در فراینـد اجـرای اسـتراتژی اخـاق حرفـه ای، مجموعـه ای کامـل 

از خط مشـی های مربـوط بـه اخـاق را تدویـن کـرده کـه بـه صـورت دوره ای 

بازنگـری می شـوند. تمامـی کارکنـان در جریـان محتـوای ایـن خط مشـی ها 

قـرار گرفته انـد و محتـوای آ ن هـا روی سـایت ایرانسـل در قسـمت پایـداری 

نیـز در دسـترس مخاطبـان قـرار دارد.

آگاهی رسانی تأمین کنندگان

ایرانسـل بـه منظـور آگاهی رسـانی در میـان تأمین کننـدگان، جلسـاتی را 

به صـورت سـاالنه بـا حضـور پیمانـکاران و تأمین کننـدگان برگـزار می کنـد. 

طـی ایـن جلسـات، دفتـر اخـاق حرفـه ای در مـورد اقدامـات ایرانسـل و 

ارائـه می دهـد. بـا پیمانـکاران و تأمین کننـدگان، مطالبـی را  ارتبـاط 

و  سـاالنه  صـورت  بـه  ایرانسـل  در  رشـوه  و  فسـاد  بـا  مبـارزه  خط مشـی 

آمـده  ایـن سـند  در  به روزرسـانی می شـود.  ام تـی  ان،  گـروه  بـا  هماهنـگ 

کـه آسـتانۀ تحمـل ریسـک بـرای رشـوه و فسـاد در ایرانسـل صفـر اسـت. 

انضباطـی می شـود. اقدامـات  بـه  منجـر  و فسـاد  رشـوه  در  مشـارکت 

سنجش عملکرد »اخالقی« و »متقلبانه«

بـا   ،1400 سـال  در  تقلبـات  و  تخلفـات  ناشـناِس  گزارش دهـی  خط مشـی 

تأکید بیشـتر بر ایجاد محیطی مساعد برای گزارش دهی محرمانه-ناشناس 

به روزرسـانی شـد.

تأمین کننـدگان  کارمنـدان،  همـۀ  بـرای  ناشـناس  گزارش دهـی  امـکان 

و هـر طـرف شـخصی کـه بخواهـد نگرانی هـای خـود را بـه صـورت ایمـن و 

ناشـناس گـزارش دهد، فراهم شـده اسـت. تمامی نگرانی هـای مربوط به 

حـوزۀ اخـاق، بـه صـورت سـه ماهه به کمیتـۀ حسابرسـی و ریسـک و گروه 

ام تـی ان گـزارش داده می شـود. در سـال 1400، تعـداد 13 مـورد انضباطـی 

گـزارش شـد کـه از این میان، بیشـتر مـوارد دریافتـی، مربوط بـه بدرفتاری، 

آزار و تبعیـض بوده انـد.

اقدامات 1400

•  7 اخطار انضباطی اعمال شد

•  133 نفر از کارکنان در دورۀ آموزشی انطباق با قوانین شرکت کردند

•  بیش از نیمی از کارکنان دورۀ آموزشی اخاق حرفه ای را گذراندند

خط  مشی های مربوط به اخالق

•  خط مشی انضباطی

•  خط مشی شکایت

•  دستورالعمل اخاق حرفه ای

•  منشور اخاق

•  خط مشی منع آزار و تبعیض

پویش »اخالق مهم است« 

در طـول سـال 1400، پویـش »اخـاق مهم اسـت« در ایرانسـل برگزار شـد. 

ایـن پویـش شـامل مقاله هـای کوتاهـی دربـارۀ چالش های اخاقی اسـت 

کـه کارکنان بـا آن مواجه هسـتند.

مواردی که در این پویش پوشش داده شد، به شرح زیر است:

•  چطور می توانیم محل کارمان را اخاق مدارتر کنیم

•  چطور با احساس قربانی شدن در محل کار برخورد کنیم

•  چطور با سوءاستفاده در محل کار برخورد کنیم

•  چطور با جانب داری ناعادالنه در محل کار برخورد کنیم

•  چطور در محل کار نارضایتی و اعتراض خود را ابراز کنیم

•  دزدی زمان در محل کار  

منظـم،  پویش هـای  طریـق  از  اخـاق  نهادینه سـازی  و  آگاهی بخشـی 

بخشـی از تـاش  ایرانسـل بـرای تقویت پایبندی به اخـاق در میان کارکنان 

اسـت. بـه همیـن منظور ایرانسـل هـم در رویدادهـای جهانی که بـر ایجاد 

محیـط کاری اخاقی تـر متمرکزند، مشـارکت دارد. در سـال 1400، مانند هر 

سـال، در هفتـه آگاهی رسـانِی اخـاق حرفـه ای و مدیریـت ریسـک تقلـب، 

فعالیت هایـی چـون ارسـال ایمیل هـای اطاع رسـانی، برگـزاری مسـابقات 

آنایـن و معرفـی کانال هـای گزارش دهـی بـا شـعار تأثیرگـذاری انجام شـد. 

همچنیـن در روز 27 مهـر مـاه سـال 1400، ایرانسـل روز جهانـی اخـاق را با 

  گرامـی داشـت.
1
موضـوع #دارای_قدرت_اخاقـی

مدیریت تخلفات و تقلبات

  1 - #Ethicsempowered
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حقوق بشر دیجیتال

اتصـال بـه اینترنـت، دسترسـی و مقرون به صرفـه بـودن آن، در عیـن توجه 

ایرانسـل  اسـت.  دیجیتـال  و  مـدرن  زندگـی  بنـای  سـنگ  حقوق بشـر،  بـه 

دسترسـی بـه اینترنـت را در کنـار حفـظ حریـم خصوصـی به عنـوان یک حق 

را در قالـب  از ذی نفعـان خـود  تأییـد می کنـد و حقـوق هـر گـروه  انسـانی 

خط مشـی های مربوطـه بـه اجـرا می گـذارد. حقـوق مشـترکان ایرانسـل در 

از جملـه خط مشـی حقـوق بشـر دیجیتـال،  از خط مشـی ها  مجموعـه ای 

حریـم خصوصـی و حفاظـت از داده هـا  و اسـتراتژی امنیـت اطاعـات مـورد 

توجـه قـرار گرفتـه اسـت.

خط مشی حقوق بشر دیجیتال 

دیجیتـال  حقـوق  بـه  احتـرام  بـرای  دیجیتـال«  بشـر  »حقـوق  خط مشـی 

مشـترکان و  نیـز حصـول اطمینـان از انطبـاق فعالیـت ایرانسـل با شـرایط 

پروانـه و تعهـدات قانونـی آن تدویـن شـده اسـت. در مـواردی کـه انجـام 

کامـل این تعهد ممکن نیسـت، ایرانسـل تمام تاش خـود را برای کاهش 

تأثیـرات منفـی از نظـر دامنـه، گسـتره یـا مدت زمـان بـه  کار می گیـرد. 

اصول کلی خط مشی حقوق بشر دیجیتال در ایرانسل:

•  ایرانسـل بـا هـر اقدامـی کـه تضعیف حقوق مـردم و تبعیـض را به دنبال 

داشـته باشـد، مخالف است.

•  ایرانسـل به حقوق تمامی افراد در برقراری ارتباط آزاد، به اشـتراک گذاری 

امنیـت  از حـق حفـظ حریـم خصوصـی و  اطاعـات و نظـرات، برخـورداری 

اطاعـات احتـرام می گـذارد.

•  تمامـی مشـترکان حـق دسترسـی آسـان بـه اطاعـاِت مربـوط به شـرایط 

اسـتفاده از خدمـات ایرانسـل را دارنـد؛ چـه این خدمات از سـوی ایرانسـل 

ارائـه شـود، چـه از سـوی اشـخاص ثالـث در پلتفرم های ایرانسـل.

•  در مـواردی کـه مشـکات شـبکه باعـث شـود کاربـران نتواننـد از حقـوق 

خـود بهره منـد شـوند، ایرانسـل تمـام تـاش خـود را بـرای اطاع رسـانی بـه 

کاربـران متأثـر و کاهـش تأثیـرات منفـی ایـن مسـئله بـه  کار می گیـرد.

• حقـوق بشـر دیجیتال ممکن اسـت به دلیل قوانیـن ملی یا بین المللی 

یـا شـرایط پروانـه محدود شـود و پاسـخ ایرانسـل در ایـن مواقع بـا در نظر 

گرفتـن حـق آزادی و امنیـت کارکنـان، تـداوم ارائۀ خدمـات ارتباطی، حقوق 

دولـت طبـق قوانیـن ملی و رعایت شـرایط پروانه اطاع رسـانی می شـود.

حقوق دیجیتال کودکان

جامعـه  قشـر  آسـیب پذیرترین  متوجـه  کـه  ریسـک هایی  بـه  توجـه  بـا 

یعنـی کـودکان و نوجوانـان اسـت، ایرانسـل سـرویس »سـیمبا« را بـرای 

طراحـی  دیجیتـال  دنیـای  بـه  نوجـوان  و  کـودک  کاربـران  امـن  دسترسـی 

کـرد.  ایـدۀ ارائـۀ خدمـات دیجیتـال بـه کـودکان و نوجوانـان در یـک پلتفـرم 

جامـع دیجیتالـی، در سـال 1400  بـا هدف تحقق عدالـت اجتماعی در حوزۀ 

 کودک، طراحی واسـط 
1
VoD آمـوزش و سـرگرمی آغـاز شـد. ارائۀ سـرویس

کاربـری و امـکان خرید اشـتراک بـرای کاربر در فاز اول و  اضافه شـدن بازی 

و اپ هـای سـرگرمی، سـرویس نظـارت محتوایـی والدیـن و تبلیغـات روی 

محتـوا در فـاز دوم در نظـر گرفتـه شـد. 

خط مشی حفظ حریم خصوصی و حفاظت از داده ها 

ایـن خط مشـی بـه منظـور اطمینـان از حفاظـت از حریم خصوصـی افراد و 

اطاعات شـخصی پردازش شـدۀ مشـترکان در ایرانسـل تدوین شـده و با 

تمـام الزامات نظارتـی قابل اجـرا مطابقت دارد.

استراتژی امنیت اطالعات

بـودن،  محرمانـه  حفـظ  اطاعـات،  امنیـت  دربـارۀ  ایرانسـل  اسـتراتژی 

یکپارچگـی و در دسـترس بـودن اطاعـات اسـت. ایـن فراینـد بـر اسـاس 

تعـداد رخدادهـای امنیتـی، در هـر ماه رصـد و به عنوان مـوارد حائز اهمیت 

ارائـه می شـود. ریسـک  و  کمیتـۀ حسابرسـی  بـه  ماهانـه  گزارش هـای  در 

  1 - Video on Demand

خط مشی رفتار منصفانه با مشتریان 

ایرانسـل مسـئولیت های اخاقـی خـود را در قبـال مشـتریان پذیرفتـه و 

بـا بـرآوردن نیازهـا و انتظـارات آن هـا، متعهـد بـه تضمیـن بهتریـن تجربـۀ 

مشـتریان اسـت. ایـن خط مشـی به منظـور ایجـاد یـک بازاریابـی شـفاف و 

اسـتاندارد بـرای پیشـگیری از افزایـش شـکایات مشـتریان، تأثیـر منفـی بر 

برنـد و کاهـش درآمـد تدویـن شـده اسـت.
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ب�رسـی  ۱,۹۴۴,۷۶۵ مشکل ارجاع شده به بخش پش�یبانی 

و برطرف شـدن بیـش از  ٪۸۵  از آن هـا در کمتر از ۲۴ سـاعت  

و  رشـد ۲ درصدی حل مشـکالت نس�ت به سـال قبل

تمـاس،   ۱ ۰, ۰ ۱ ۰, ۳ ۴ ۶ بـه  پاسـخگو�� 

ب�رسی و حل ٪۹۰ آن ها طی اول�ن ارتباط

گفتگـوی    ۵,۰۳۶,۲۲۲ بـه  پاسـخگو�� 

آنال�ن

ب�رسـی ۷۳۷,۱۷۵ نظـر و اعالم مشـکل در شـبکه های 

اجتماعی و رشـد ۸۵ درصدی نس�ت به سـال قبل

از  مشـترکان  از   ۵۲٪ بـه  پاسـخگو�� 

ط��ـق کانال های دیجیتال

کاهـــش  ٪۳۲ در مـــدت زمـــان 

پاسخگو�� نس�ت به سال قبل

افز�یـش ٪۷ سـطح س�ویـس ار�ئـه 

خدمت نس�ت به سـال قبل

امتیاز کیفی ٪۹۷ نس�ت به پاسـخگو�� 

تماس

کسـب رضایت منـدی ٪۹۶ مشـترکان از  

ار�ئۀ  خدمات

هـز�ر    ۱۱۰ و  و�ودی  مکالمـۀ  مجمـوع  سـاعت  هـز�ر   ۳۸۰

سـاعت مجموع مکالمۀ خ�وجی

شـبانه �وز  در  مکالمـه  سـاعات  پیـک 

ب�ن سـاعت های ۱۱ تا ۱۴ و ۲۰ تا ۲۲ 

عملکرد مسئوالنه در ارتباط با مشتریان

پاسـخگویی و عملکـرد مسـئوالنه در قبال ذی نفعـان، یکی از اولویت  های 

راه  هـای  دارد  تـاش  منظـور همـواره  بـه همیـن  اسـت.  ایرانسـل  اصلـی 

ارتباطـی خـود را گسـترش دهـد تـا بتوانـد صدای مشـتریان خود را بشـنود.

در حـال حاضـر، مراکـز تمـاس و ارتبـاط بـا مشـتریان ایرانسـل بـا بیـش از 

طریـق  از  سـاعته   24 به صـورت  مختلـف  شـهرهای  در  کارشـناس،   900

کانال هـای متنـوع، پاسـخگوی نیازهـا و شـکایات مشـترکان اسـت. ایـن 

»ایرانسـل  کاربـردی  برنامـۀ  آنایـن،  گفتگـوی  تمـاس،  شـامل   کانال هـا 

ایرانسـل  می شـود.  مجـازی  فضـای  و  اجتماعـی  شـبکه های  مـن«، 

کـرده  »ایرانسـل مـن« سـعی  کاربـردی  برنامـۀ  بهینه سـازی  بـا  همچنیـن 

کنـد.  فراهـم  را  نابینـا  و  کم بینـا  مشـترکان  بـه  خدمـات   ارائـۀ  امـکان  تـا 

از طریـق  کم شـنوایان  و  ناشـنوایان  ویـژۀ  پشـتیبانی  همچنیـن خدمـات 

ارتبـاط تصویـری بـا کارشناسـان بـا زبـان اشـاره ارائـه می شـود. ضمنـا 10 

کانـال ارتباطـی دیجیتـال ایرانسـل کـه شـامل 47 حسـاب کاربـری مختلـف 

هسـتند.  فعـال  مختلـف  اجتماعـی  شـبکه های  در  می شـود، 

* این موارد منحصر به شکایات ثبت شده در سال 1400 نیست.

نوع شکایترسیدگی به شکایات

تشعشعات

سیم کارت 

پاسخ ایرانسل

ســطح  اندازه گیــری  بــه  تشعشــعات  بــه  مربــوط  شــکایات  بــه  پاســخ  در  ایرانســل 

تشعشــعات توســط ســازمان انــرژی اتمــی اســتناد می کنــد کــه در اکثــر مــوارد بــا اســتعالم 

انجــام شــده، معمــوًال، ســطح تشعشــعات بســیار پایین تــر از حــد خطرنــاک بــوده اســت.

ــوط  ــه شــکایات ثبت نامــی مشــترکان در خصــوص موضوعــات مختلــف مرب رســیدگی ب

بــه ســیم کارت

نوع شکایت

شکایت در سامانۀ 195

شکایات مربوط به تشعشعات

 تعداد شکایات جدید
در سال 1400

14,770

426

 موارد رسیدگی شده
در سال 1400

14,691

467

 موارد در حال
رسیدگی

79

59

*
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درآمدهـای عملیاتی ۱۴۰۰

(۱۶۹,۳۸۳,۸۳۵ :۱۳۹۹ ) ۳۰٪ 

 ۲۲۰,۰۲۰,۲۵۶

* اعـداد به میل�ون لایر

کل مالیـات وا���ی به 

حسـاب ادارۀ امور مالیاتی

۲۳,۹۰۶,۲۴۲

 

سـهم دولت از درآمد 

 (۲۸٫۱٪)

 ۵۶,۳۱۷,۵۹۶

ه��نۀ فرکانس  و ...، 

(۰٫۲۵٪) CRA سهم

۱,۸۱۸,۳۱۰

*

(۴۳,۳۵۱,۰۸۸ :۱۳۹۹) ۳۰٪ (۱,۷۴۱,۶۹۲ :۱۳۹۹) ۴٪ 

عمومی  خدمات 
(۷٪) 

۱
USO-اجبا�ی

۱۰,۵۹۰,۲۲۵

(۳,۲۱۶,۹۲۷ :۱۳۹۹)
۲

۲۲۹٪ 

فضـای  بـر  متعـددی  نظارتـِی  الزامـات  بـا  پیچیـده،  مالیاتـی  قوانیـن 

کسـب وکار شـرکت ها حکفرماسـت. ایرانسـل نیـز بـرای تـداوم کسـب وکار 

خـود در ایـن فضا، اسـتراتژِی مالیاتی شـفاف و مؤثری را اتخاذ کرده اسـت. 

ایـن اسـتراتژی، منطبـق بـا کلیـۀ قوانیـن و مقـررات مالیاتـی ایـران اسـت.

اصول رویکرد مالیاتی ایرانسل:

•  تعامل با نهادهای نظارتی

محصـوالت جدیـد،  تجـاری  معامـات  بابـت  مالیاتـی  مسـائل  بررسـی    •

      جدید، سرمایه گذاری ها و ابتکارات

•   استفادۀ دقیق و کارآمد از سیستم مالیاتی

•  محاسبۀ دقیق مالیات عملکرد، مطابق با قوانین و مقررات مالیاتی 

•  ارسال به موقع اظهارنامه ها و پرداخت های مالیاتی

•  پاسخگویی به موقع و شفاف به کارشناسان سازمان امور مالیاتی 

مدیریـت ریسـک مالیاتـی یکـی از ابزارهـای الزم بـرای اطمینـان از تمکیـن 

مالیاتـی در فرایندهـای عملیاتـی شـرکت اسـت. فراینـد مدیریـت ریسـک 

مالیاتـی، شـامل دو شـاخص کلیـدی ریسـک »تغییـر در سـاختار مالیاتی« 

صـورت  بـه  و  اسـت  شـده  طراحـی  مالیاتـی«  جرائـم  میـزان  و  »تعـداد  و 

پایـش می شـوند. ماهانـه 

تعهدات قانونی

  1 - Universal Services Obligation
2-در سال 1399، سهم خدمات عمومی اجباری از درآمد ایرانسل 3 درصد بوده که در سال 1400 به 7 درصد افزایش یافته است.
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زنجیرۀ تأمین مسئوالنه

ایرانسـل بـرای تأمیـن خدمـات و محصـوالت خـود، بـا زنجیـرۀ گسـترده ای 

بـر  تأمیـن،  زنجیـرۀ  فعالیت هـای  دارد.  همـکاری  تأمین کننـدگان  از 

تأمین کننـدگاِن ثالثـی تأثیـر می گذارد که از طریـق تحویل کاالها و خدمات 

مـورد نیـاز شـرکت، منافـع مالـی کسـب می کننـد. بنابراین، توجـه صرف به 

ماهیـت فعالیـت زنجیـرۀ تأمین کافـی نبوده و در واقع ریسـک های اصلی 

را بایـد در الیه هـای بعـدی نیـز جسـتجو کـرد. 

الزاماتـی  رعایـت ایمنـی بهداشـت و محافظـت از محیط زیسـت از جملـه 

همـکاری  فرصـت  آن هـا  از  برخـورداری  صـورت  در  پیمانـکاران  کـه  اسـت 

بیشـتری را بـا ایرانسـل دارنـد. آن هـا پیـش از آغـاز بـه کار بایـد قـرارداد عـدم 

افشـا و تعهدنامۀ اجرای الزامات ایمنی بهداشـت و محیط زیسـت را امضا 

و گواهینامـۀ تأییـد صاحیـت ایمنـی پیمانـکاران را در بـدو همـکاری ارائـه 

. کنند

دیجیتالی کردن زنجیرۀ تأمین

بـا  تعامـل  رونـد  دیجیتالی کـردن  بـر  گذشـته،  سـال های  طـی  ایرانسـل 

ایـن  در  و  بـوده  متمرکـز  آن  پایـداری  افزایـش  منظـور  بـه  تأمیـن  زنجیـرۀ 

اسـت: کـرده  اجرایـی  را  زیـر  اقدامـات  نیـز  مسـیر 

•  دیجیتالی کردن فرایند برگزاری مناقصه 

•  ثبت الکترونیکی سفارش های خرید 

•  دفع ایمن باتری ها با همکاری شرکت های واجد شرایط 

اقدامات ایرانسل برای دیجیتالی کردن زنجیرۀ تأمین

 برای مدیریت فرایندهای زنجیرۀ تأمین
1
•  توسعۀ داشبورد »کانبان«

 برای بررسی و تأیید موضوعات خرید
2
»iTender« توسعۀ سیستم  •

•  دریافت پیشنهادات مالی مناقصات از طریق سامانۀ تأمین

•  توسعۀ سیستم ارزیابی فنی مناقصات

1 - کانبــان یکــی از روش هــای مدیریــت پــروژه چابــک یــا Agile اســت و در بخــش تأمیــن ایرانســل بــرای مدیریــت خریدهــا بــه کار گرفتــه شــده اســت. ایــن سیســتم، بــا تقســیم 
فراینــد تأمیــن بــه مراحــل کوچکتــر و بــا تصویرســازی گــردش کار، شفاف ســازی فرایندهــا و مدیریــت و بهبــود جریــان کار، فراینــد تأمیــن را شــفاف، ســاده و ملمــوس می کنــد.
2 - سیســتم جمــع آوری تأییدیه هــای داخلــی کــه فرایندهــای تأییــد را به صــورت خــودکار و در چنــد ثانیــه ایجــاد می کنــد. ایــن سیســتم به صورتــی طراحــی شــده کــه قــادر 
اســت فــرم تأییــد را به طــور خــودکار، بــر اســاس قوانیــن و سیاســت ها ایجــاد کنــد، تــا اطمینــان حاصــل شــود کــه فــرد مناســب در زمــان مناســب در مــورد موضوعــات، 

تصمیمــات الزم را اتخــاذ می کنــد. 
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۱۴۰۰ دستاوردهای 

افز�یش تعـداد تأم�ن کنندگان دکل
از ۵ به ۱۵

تولیـد انواع مختلف آنتن در ط�ح بومی سـا�ی  
و همـکا�ی بـا ۵ پیمانکار در ا�ن حوزه

با��افـت ۲۱,۷۶۴ بات�ی به �وش 
سـازگار با محیط ��ست 

۴۷۵۴۹۲۴۸۲۸۲۱۸۷۷۵۴۶۶

درصد مبالغ �رداختی به 

داخلی  تأم�ن کننـــدگان 

نس�ت به کل

تأم�ن کننـــدگان  تعـــداد 

جدید ثبت شده

تعداد کل ا���اب� عملکرد 

در  کـــه  تأم�ن کننـــدگان 

سال ۱۴۰۰ پایان یافته

تعـــداد کل ا���ابـــ� عملکرد 

تأم�ن کنندگان در سال ۱۴۰۰

که  تأم�ن کنندگانی  تعداد 

نمـــرۀ ا���اب� اولیه شـــان 

بیشتر از ۶۰ بوده

که  تأم�ن کنندگانی  تعداد 

اولیه شـــان  ا���اب�  نمرۀ 

کمتر از ۶۰ بوده

تعـــداد تأم�ن کنندگانی 

باالی  که سفارش خ��د 

۳ میلیارد لایر داش��د

زنجیرۀ تأمین مسئوالنه



گزارش پایداری ایرانسل 1400

جامعه
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فراگیری شبکۀ ارتباطی

دسترسـیبـهفناوریهـایارتباطـیمقرونبهصرفـه،ایـنقـدرترادارد

کـهزندگـیافـرادراتغییـردهـدوپلیباشـدبهسـویبرابریبیشـتر.افراد

وجوامعـیکـهبـهواسـطۀاینترنـتبـههـممتصـلهسـتند،درنهایـت

اجتماعـی توسـعۀ بـرای  
1
دیجیتـال« »فراگیـری میشـوند. توانمندتـر

بـردنموانـعفراگیـری ازبیـن بـرای واقتصـادیکشـورضـروریاسـت.

مناطـق در مناسـب پوشـش چـون میتـوانشـاخصهایی دیجیتـال

بـه اتصـال دسـتگاههای بـه دسترسـی کمبرخـوردار، و روسـتایی

اینترنـت،مقرونبهصرفگـیهزینـۀخدمـاتداده،بسـتههایخدماتـی

وسـواددیجیتـالرامدنظـرقـراردادوبرایبهبودآنهـابرنامهریزیکرد.

جمعیـت  بـه  را  دیگـر  نفـر   1,421,641 توانسـت   ،1400 سـال  در  ایرانسـل 

تحـت پوشـش شـبکۀ ارتباطـی خـود اضافـه کنـد. ایـن در حالـی اسـت کـه 

جمعیـت تحـت پوشـش اینترنـت پرسـرعت ایرانسـل نیـز در پایـان سـال 

رسـید. نفـر  بـه 73,69۵,246   ،1400

ایرانسـل بـرای کاهـش شـکاف پوشـش شـبکه، در سـال 1400 توانسـت 

 خـود را بـه 16,074 برسـاند. در ایـن میـان، تعـداد 
2
BTS تعـداد سـایت های

سـایت های روسـتایی بـه ۵,69۸ رسـید کـه 1,472 سـایت در قالـب »طـرح 

بهره بـرداری شـدند. 
 
»USO-توسـعه خدمـات عمومـی اجبـاری

 افزایش دسترسی

مناطق

شهر

روستا

جاده

 تعداد سایت
BTS

10,661

5,698

2,748

پوشش منطقه ای

1,374 شهر

32,163 روستا

64,245 کیلومتر

پوشش جمعیتی

58,979,135

13,068,989

-
USO 1,472 سایت مربوط به طرح

4,226 سایت مربوط به پروژه های ایرانسل

26٪

74٪

تعداد سایت ها در مناطق روستایی به تفکیک پروژه تا پایان 1400

1  - Digital Inclusion       2 - Base Transceiver Station
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۰٪

۱۰٪

۲۰٪

۳۰٪

۴۰٪

۵۰٪

۶۰٪

۷۰٪

۱۰۰٪

۹۰٪

۸۰٪

درصد �وشـش جاده های اصلی، فرعی و ��لی ا�ر�نسـل

۱۳۹۱

۲۵٫۵۹ ۲۴٫۶۴

۳۲٫۷۰
۳۵٫۷۵ ۳۸٫۴۸

۵۰٫۵۶

۶۶٫۶۳ ۶۷٫۳۹

۷۳٫۶۴ ۷۴٫۳۳

۰٪

۱۰٪

۲۰٪

۳۰٪

۴۰٪

۵۰٪

۶۰٪

۷۰٪

۱۰۰٪

۹۰٪

۸۰٪

۱۳۹۲ ۱۳۹۳ ۱۳۹۴ ۱۳۹۵ ۱۳۹۶ ۱۳۹۷ ۱۳۹۸ ۱۳۹۹ ۱۴۰۰

۱۳۹۵ ۱۳۹۶ ۱۳۹۷ ۱۳۹۸ ۱۳۹۹ ۱۴۰۰

درصد �وشـش جمعیتی ا�ر�نسل

۷۸٫۶۸

۸۷٫۲۶
۹۱٫۱۷ ۹۱٫۵۸ ۹۱٫۷۳

۷۱٫۱۵

خالصه عملکرد ایرانسل تا پایان سال 1400

فراگیری شبکۀ ارتباطی
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فراگیری شبکۀ ارتباطی

تعداد کشـورهای دار�ی ارتباط �ومینگ با ا�ر�نسـل

درصـد م�ـز�ن موفقیـت در 
۱
(ASR) برقر��ی مکالمات

درصـد م�ـز�ن مکالمات 
۲

(CDR) قطع شده

(۱۳۹۹: ۱۴۴)

(۱۳۹۹: ۵۷٫۹۴)(۱۳۹۹: ۰٫۴۲)

۱۴۰

برقـر��ی  م�ـز�ن  متوسـط  درصـد 
۳

(CSSR) موفقیت آم�ـز مکالمه

(۱۳۹۹: ۹۹٫۰۳)

درصـد م�ـز�ن انتقـال موفقیت 
۴

(HOSR) آم�ز مکالمه

(۱۳۹۹: ۹۸٫۶۶)

۵۷٫۴۲۰٫۳۱۹۹٫۳۱۹۸٫۸۹

۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۵,۰۰۰,۰۰۰

۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۵,۰۰۰,۰۰۰

۴۰,۰۰۰,۰۰۰

۴۵,۰۰۰,۰۰۰

۱۳۹۵ ۱۳۹۶ ۱۳۹۷ ۱۳۹۸ ۱۳۹۹ ۱۴۰۰

۲۰
,۲

۲۳
,۶

۰۲ ۲۵
,۰

۶۶
,۵

۵
۹

۲۷
,۱۲

۶,
۷

۷
۷

۳
۱,۹

۷
۵

,۷
۳

۷

۳
۶,

۷
۴۲

,۴
۱۰

۴
۰,

۲۱
۸

,۳
۵

۷

تعداد مشـترکان ارتباطات �هن باند سـیار (MBB) ا�ر�نسـل در کشور

CRA بر اسـاس گز�رش سـه ماهۀ  چهارم *

*

1  - Answer to Seizure Ratio       2 - Call Drop Ratio       3 - Call Setup Success Ratio
4 - Hand Over Success Ratio
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فراگیری شبکۀ ارتباطی

در سـال 1400 تعـداد مشـترکان فعـال دیتـای ایرانسـل بـه 32,۵2۵,۸06 

 14.03 مـاه  در  مشـترک  هـر  مصرفـی  دیتـای  حجـم  میانگیـن  و  رسـید 

گیگابایـت محاسـبه شـد. ایـن حجـم از دیتـای مصرفـی، مجمـوع ترافیـک 

داخلـی و بین الملـل بـا احتسـاب بسـته های تشـویقی و هدایـا اسـت کـه 

ایـن در حالـی  اپراتـور نمی شـود.  بـرای  بـه درآمـد مسـتقیم  لزومـا منجـر 

اسـت کـه نـرخ مؤثـر دیتـا  در سـال 1400 نسـبت بـه سـال 1399، معـادل 

3.29 درصـد کاهـش یافتـه اسـت کـه منجـر بـه کاهـش هزینـۀ ارتباطات و 

 1
دسترسـی مقرون به صرفه تـر بـه دیتـا می شـود. منظـور از نـرخ مؤثـر دیتـا

زمانـی اسـت کـه قیمـت دیتـا افزایـش نمی یابـد امـا بهینه سـازی مصـرف 

از  کمتـر  می پـردازد  مصرف کننـده  کـه  نهایـی  رقـم  می شـود  باعـث  دیتـا 

قیمـت دیتـا پیـش از بهینه سـازی باشـد.

 خدمات اینترنت

حداقل دیتای مصرفی در روز

 11,596 TiB

حداکثر دیتای مصرفی در روز )رکورد ترافیک روزانه دیتا(

 17,092 TiB
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اعتبا�ی  مشترک 
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۷۴۰,۸۸۵

دائمی  مشترک 

ثابت اینترنت 

۱,۱۶۰

مجموع مشـترکان 

ا�ر�نسلی  فعال 

۶۰,۳۷۰,۶۰۰
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۱۳۹۹
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۹۱.۷۳۹۰.۵۸
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تعداد کل خطوط فعال ا�ر�نسل

1  - EDGB: Effective Data per GB
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مقرون به صرفگـی اینترنـت بـا توجـه بـه اهـداف سـازمان ملل و بر اسـاس 

بـه  پاسـخگویی  بـرای   PIE ارزیابـی می شـود. 
 1
 PIE امتیازدهـی سیسـتم 

ایـن پرسـش طراحی شـده کـه بسـته های دیتـای اپراتورها به چـه میزان با 

تـوان مالـی کاربرهـا تطابـق دارد. ایـن سیسـتم امتیازدهـی بـا تحلیل سـه 

فاکتـور درآمـد خانوار، قیمت بسـتۀ دیتا و نسـبت تقاضـای دیتا به قیمت 

بسـته های  ارزیابـی  بـه  کشـش پذیری(،  یـا  حساسـیت  )میـزان  بسـته ها 

دیتـا از منظـر مقرون به صرفگـی می پـردازد.

»اتحـاد  و 
 2
ارتباطـات« بین المللـی  »اتحادیـۀ  پژوهش هـای  اسـاس  بـر 

اینترنـت  بـه  دسترسـی  بـاالی  هزینـۀ   ،
3
مقرون به صرفـه« اینترنـت  بـرای 

در مقایسـه بـا درآمـد ماهانـه، همچنـان یکـی از موانـع اصلـی اسـتفاده 

بـه  اسـت.  جهانـی  عرصـۀ  در  اطاعـات  فنـاوری  و  ارتباطـات  خدمـات  از 

پایـدار  توسـعۀ  بـرای  بانـد  پهنـای  »کمیسـیون  کـه  اسـت  دلیـل  همیـن 

 در هدف گـذاری 2020 تـا 202۵ خـود اعام کـرد، هزینۀ یک 
4
سـازمان ملـل«

گیگابایـت خدمـات پهن بانـد تلفـن همـراه در کشـورهای در حـال توسـعه 

نبایـد بیشـتر از 2 درصـد سـرانۀ درآمـد ناخالـص ملـی بـه صـورت ماهانـه 

باشـد. نسـبت قیمـت نـرخ مؤثـر یـک گیگابایـت دادۀ پهن بانـِد ایرانسـل 

بـه سـرانۀ درآمـد ناخالـص ملـی، بـه صـورت ماهانـه در سـال 1400 معادل 

ایرانسـل اسـت. بیانگـر مقرون به صرفگـی دیتـای  کـه  بـوده  0.04 درصـد 

تقسـیم بندی مشـتریان بـه گروه هـای مختلـف بـا ارزش هـای پیشـنهادی 

همچنیـن  می شـود.  آن هـا  بـا  ارتبـاط  هزینـۀ  کاهـش  باعـث  متفـاوت 

رضایـت کاربـران جدیـد از هزینه هـای اینترنـت و مکالمـه را بـه دنبـال دارد. 

در سـال 1400 ایرانسـل به منظور ارائۀ خدمات با دسترسـی پذیری بیشـتر 

در سـطح جامعـه، پروژه هـای فروش مختلفـی را مانند »سـیم کارت هدیۀ 

نابینایـان« تعریـف کـرده اسـت.

فراگیری شبکۀ ارتباطی

افزایـش  ابزارهـای هوشـمند  بـرای  جهانـی  تقاضـای  اخیـر،  در سـال های 

بـه دلیـل وجـود  ایـران  یافتـه، در حالـی کـه عرضـۀ آن هـا به خصـوص در 

تحریم هـا و افزایـش نـرخ ارز بـا مشـکاتی همـراه بـوده اسـت. ایرانسـل 

به نوبۀ خود برای بهبود این شـرایط و همچنین حمایت از کسـب وکارهای 

بومـی، بـا شـرکت های داخلـی در زمینـۀ تولید مودم، گوشـی تلفـن همراه 

و سـیم کارت همکاری هایـی را آغـاز کـرده اسـت. در زمینـۀ تولیـد مـودم، 

ایرانسـل بـا »شـرکت اتصال صنعت میانه« و »شـرکت خدمـات مخابراتی 

ارگ جدیـد« همـکاری می کنـد. در سـال 1400، حـدود 400,000 سـفارش از 

ایـن مودم هـا توسـط ایرانسـل ثبـت شـد. پـروژۀ بومی سـازی مودم هـای 

Dual Mode کـه به طـور همزمـان بانـد فرکانسـی TD و FD را پشـتیبانی 

می کنـد نیـز مـورد اسـتقبال مشـترکان قـرار گرفتـه اسـت. 

تا پایان سال 1400:

•  تولیـد حـدود ۵,000 گوشـی تلفـن همـراه داخلـی بـا همـکاری شـرکت  

     صنایع مخابرات صاایران )صما(

•   تولیـد بیـش از 9 میلیـون سـیم کارت با سیسـتم عامل بومـی با همکاری

     شرکت صنایع قطعات الکترونیک شیراز )صقا(

مقرونبهصرفگیکاهش هزینۀ مالکیت

نام محصول

FD-040 E1

FD-i40 B1

FD-i40 E1

FD-i40 E2

TF-i60 S1

نوع مودم

فضای باز )پروژۀ اینترنت مدارس(

داخلی

داخلی

داخلی

داخلی

1  - PIE: Price, Income, Elasticity       2 - ITU: International Telecommunication Union       3 - A4AI: Alliance for Affordable Internet
4 - UN Broadband Commission on Sustainable Development

بستۀ خدمات
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آموزش شبکۀ فروش

سـاعت  نفـر  هـزار   10 بـه  قریـب  ایرانسـل  فـروش  شـبکۀ   1400 سـال  در 

کردنـد. شـرکت  آموزشـی  دورۀ   70 در  و  داشـته  آنایـن  آمـوزش 

پراکندگی کانال های فروش

و  بانـک   ۵۵ حـدود  بـا  مسـتقیم  به طـور   1400 سـال  در  ایرانسـل 

توزیع کننـده، قـرارداد فـروش محصـوالت الکترونیـک داشـته و مشـتریان 

کدهـای  مختلـف،  اپلیکیشـن های   ،ATM ،POS طریـق  از  می تواننـد 

دسـتوری، وب سـایت، تلفـن گویـا، کانال هـای ارتباطی ایرانسـل و... شـارژ 

و بسـته های اینترنـت ایرانسـل را تهیـه کننـد. همچنیـن تعـداد 10 شـرکت 

توزیع کننـدۀ حضـوری نیـز محصـوالت ایرانسـل اعـم از سـیم کارت، مـودم 

و کارت شـارژ  را در اقصـی نقـاط کشـور به صـورت مویرگـی توزیـع کـرده و 

بـه  فـروش می رسـانند. ایرانسـل حـدود ۵ میلیـون نقطـه فـروش POS و 

دارد. ATM در سراسـر کشـور 

پروژۀ تحویل سریع محصوالت  

بـه عنـوان یـک  بـرای حفـظ سـامت هموطنـان در دورۀ کرونـا  ایرانسـل 

وظیفـۀ اجتماعـی، پـروژۀ تحویـل سـریع محصـوالت را در شـهرهای بـزرگ 

راه انـدازی کـرد. در سـال 1400 بیـش از 100,000 محصـول و خدمـات بـا ایـن 

روش بـه مشـترکان ایرانسـل ارائـه شـد.

کانترهای معرفی و فروش محصوالت ایرانسل

خدمـات  و  بـه محصـوالت  در دسترسـی  ایجـاد سـهولت  بـرای  ایرانسـل 

شـرکت و همچنیـن افزایـش رضایتمندی مشـتریان، در ابتـدای هر فصل 

کانترهـای فـروش را در مکان هـای پرتـردد مسـتقر می کنـد. در سـال 1400 

به طـور میانگیـن در هـر مـاه تعداد ۵۵ کانتر معرفـی و فروش محصوالت 

ایرانسـل در سراسـر کشـور فعـال بوده انـد.

فراگیری شبکۀ ارتباطی

آموزش و سهولت در دسترسی

مراکز فروش

فروشگاه و مرکز خدمات ایرانسل

مراکز ارتباط با ایرانسل 

نمایندگان فروش

تعداد

13

545 

11,158

استان

تهران )7(، آذربایجان شرقی )2(، اصفهان، فارس، خراسان رضوی و مازندران

تمام استان های کشور

تمام استان های کشور

نقشۀ پراکندگی مراکز فروش ایرانسل
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سرمایۀ انسانی و محیط کار

بـا شـروع همه گیـری کرونـا در ایـران، عواقـب اقتصـادی- اجتماعـی آن بـر بیشـتر کسـب وکارها، منجـر بـه تحـول ناگزیـر در محصـوالت و خدمـات و حتـی تغییـر روش انجـام کارهـا بـرای حفـظ حداقـل پایـداری ممکن در این شـرایط زمانی شـد. 

 در سـال 1400 هماهنـگ بـا گـروه ام تـی ان و هم سـو با اسـتراتژی ایرانسـل شـد کـه بیانگـر تعهدات سـازمان در قبـال زمان و مهـارت کارکنان اسـت.
1
مجموعـۀ ایـن تحـوالت منجـر بـه ارائـۀ مـدل جدیـد »ارزش هـای پیشـنهادی بـه کارکنـان«

1  - EVP: Employee Value Proposition
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شـد. برگـزار  هسـتند،  خودشـان  کسـب وکار 

در ایـن برنامـه پروژه هـای خاقانـه فرصـت جـذب حمایـت مالـی ایرانسـل 

طبـق  شـوند.  بـدل  اسـتارتاپ  یـک  بـه  نهایـت  در  بتواننـد  تـا  داشـتند  را 

اولیـه  اطاعـات  پیش رویـداد،  یـک  طـی  تیم هـا  انجام شـده،  برنامه ریـزی 

رویـدادی  در  کسـب وکار،  طـرح  اولیـه  پیشـنهاد  طراحـی  بـا  و  دریافـت  را 

سـه روزه، پـروژۀ نهایـی خـود را ارائـه کردنـد. در پایـان، رأی گیـری نهایـی و 

آغـاز می شـود. برتـر  پروژه هـای  از  مالـی  فراینـد حمایـت 

اطالع رسانی داخلی موقعیت های شغلی

انعطاف پذیـری کارراهـۀ شـغلی کارکنـان بـه عنـوان راهـکار رشـد هدفمنـد 

از ارکان اصلـی ارزش هـای پیشـنهادی بـه کارکنـان اسـت.  کارکنـان، یکـی 

از پلتفـرم دیجیتالـی فراینـد جـذب سـازمانی  ایرانسـل  ایـن منظـور  بـرای 

بـه عنـوان ابـزاری بـرای اعـام موقعیت هـای شـغلی بـه کارکنـان اسـتفاده 

می کنـد. 

اولویت دهی به جابجایی و رشد افقی و عمودی کارکنان

ارتقـای  شـغلی،  موقعیت  هـای  بـرای  سـازمان  داخـل  از  جـذب  اولویـت 

تغییـر  امـکان  و  کارکنـان  انتقـال  و  جابه جایـی  امـکان  انسـانی،  سـرمایۀ 

و  هدفمنـد  رشـد  مؤلفه هـای  از  دیگـر  یکـی  نمایانگـر   قـرارداد،  نـوع  در 

اسـت.  شـغلی  کارراهـۀ  انعطاف پذیـری 

•  ارتقای سـطح شـغلی  7.۵ درصد از کارکنان شـرکت و رشـد 2.۵ درصدی

    آن نسبت به سال  قبل

•  سـهم  ۵1 درصـدی ارتقـا بـه مشـاغل مدیریتـی از کل ارتقاهـای صـورت

    گرفته در سال

برنامۀ توسعۀ فردی کارکنان و آموزش آنالین

ایرانسـل به منظـور توانمندسـازی کارکنان در مسـیر دسـتیابی به اهداف 

شـغلی و  سـازمانی، به صـورت مـدون و در چرخـه ای سـاالنه برنامه هـای 

توسـعۀ فـردی را طراحـی و اجـرا می کنـد. در سـال 1400،  بیـش از 7۵ هـزار 

همچنیـن  و  توسـعه ای  آموزش هـای  دسـته بندی  در  آمـوزش  سـاعت 

مهارت هـای نـرم بـرای کارمنـدان مهیـا شـد کـه طـی آن، نزدیـک بـه 3,۵00 

دریافـت  را  الزم  آموزش هـای  مختلـف،  دورۀ  عنـوان   260 حـدود  در  نفـر 

دورۀ  عنـوان  هـزار   14 از  بیـش  فـردی،  توسـعۀ  برنامـۀ  بـر  عـاوه  کردنـد. 

دیجیتـال در پلتفـرم  آمـوزش آنایـن ایرانسـل در اختیـار کارکنان قـرار داده 

شـد. در سـال 1400 حدود 71 هزار نفرسـاعت یادگیری از طریق پلتفرم های 

آمـوزش آنایـن داخلـی ایرانسـل صـورت گرفـت. 

•  رشد 36 درصدی دورۀ آموزشی با بیش از  147,000 ساعت آموزش 

•  رشد 4۵ درصدی سرمایه گذاری آموزشی برای کارکنان سازمان

  
1
برنامۀ مدرس درخشان

برنامـۀ مـدرس درخشـان بـر مبنـای روش  Peer to Peer Learning در 

سـال 1400 اجرایـی شـد. در ایـن برنامـه از کارکنانـی کـه دانـش و تخصـص 

خاصـی داشـتند، دعوت شـد بـه عنوان مـدرس، یادگیری کارکنـان دیگر  را 

تسـهیل کنند.

کاِرتو

براسـاس ارزش هـای پیشـنهادی بـه کارکنـان و بـرای ایجـاد حـس مالکیـت 

کسـب وکار، رویـداد کاِرتـو بـه عنـوان رویـداد نـوآوری، بـا رویکـردی مشـابه 

و  خاقانـه  ایده هـای  شـکوفایی  هـدف  بـا   ،Startup Weekend

ایجـاد  رؤیـای  در  کـه  ایرانسـلی هایی  بـرای  منحصربه فـرد  مهارت هـای 

رشد هدفمند

یادگیری برای آینده

انعطاف پذیری کارراهۀ شغلی

حسمالکیتکسبوکار

1  - Bright Trainer

•  جابه جایـی افقـی 10 درصـدی کارکنـان در مشـاغل و  رشـد 0.2 درصـدی

      آن نسبت به سال قبل

تعیین مدل شایستگی مشاغل

 شایسـتگی های مشـاغل ایرانسـل بـا کمـک منابـع انسـانی و همچنیـن 

آ ن هـا به عنـوان اطاعـات ورودی  از  نظـرات مدیـران ارشـد، شناسـایی و 

برای اجرای فرایندهای مرتبط با سـرمایه های انسـانی اسـتفاده می شـود.
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پایداری موقعیت های شغلی

در سـال 1400، حـدود 2,300 نفـر در 9 دفتـر ایرانسـل مشـغول به فعالیت 

بوده اند. ثبات 74درصـــد از عناویـــن شـــغلی شـــرکت، بـــدون تغییـــر در 

شـــرح شـــغل و حیطـــۀ وظایــف، رشد 6 درصدی عناویــن شـغلی نسبت 

بـه سـال گذشـته در کنـار میانگیـن طـول حضـور ۸.4 سـاله کارکنـان در 

پایـداری  و  رشـد هدفمنـد  ارزش  بـه  ایرانسـل  تعهـد  از  نشـان  ایرانسـل، 

موقعیت های شـغلی اسـت. همچنین شـرح شـغل 20 درصد از مشـاغل 

سـازمان به روزرسـانی شـد.

•  متوسط سن کارکنان در پایان سال 1400: 36 سال

•  درصـد کارکنـان بـا تحصیـات دانشـگاهی )مـدرک لیسـانس و باالتـر( در 

    پایان سال 1400: ۸6 درصد 

پایداری

رشد هدفمند

محل کار دیجیتال

در سـال 1400 بـا همه گیـری کرونـا، بسـیاری از سـرویس های سـازمانی در 

بسـتر فرایندهـا یـا برنامه هـای کاربـردی دیجیتالـی بـه کارکنـان ارائـه شـد تا 

ضمـن تـداوم کسـب وکار ایرانسـل در دوران دورکاری حداکثـری، کارکنـان 

بتواننـد بـه توسـعۀ فـردی خـود ادامـه دهند. 

مدیریت کار در دوران کرونا

راهبـری  بـا  ابعـاد  تمامـی  در  گرفتـه  صـورت  مؤثـر  اقدامـات  مجموعـۀ 

»کمیتـۀ بحـران« بـرای مدیریـت، تـداوم و رشـد کسـب وکار در دوران کرونـا 

از پنجمیـن  بـه کسـب تقدیرنامـۀ »مدیریـت کار در دوران کرونـا«  منجـر 

ارزیابـی ملـی تحـول دیجیتـال شـد.

•  تعداد کل کارکنان مبتا: 971              •  تعداد فوت بر اثر ابتا به کرونا: 4

مهم ترین اقدمات برای مقابله با کرونا در داخل سازمان

بـرای شـرکت  محـل  در  کرونـا  واکسیناسـیون  امـکان  فراهـم آوردن    •

      کارکنان

•  برگزاری مستمر جلسات کمیتۀ بحران کرونا

•  فراهم آوردن زیرساخت مناسب برای انجام دورکاری حداکثری

•  تهیۀ وسایل بهداشتی مورد نیاز کارکنان مانند ماسک و الکل 

•  رعایت فاصلۀ فیزیکی در استقرار نفرات

•  محدودکردن برگزاری جلسات و همایش ها

•  استقرار کادر پزشکی در دوران اوج کرونا

•  راه اندازی خط ویژۀ مشاوره و گزارش کرونا

•  تسهیل مرخصی استعاجی کارکنان مبتا
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شکوفایی در محیطی مثبت

1
برنامۀ مشارکت کنندگان برتر

برنامۀ »مشـارکت کنندگان برتر« با هدف بررسـی اسـتعدادها در سـازمان 

قابل قبـول،  عملکـرد  بـر  عـاوه  منتخـب  کارمنـدان  اسـت.  شـده  اجـرا 

داشـته اند.  سـازمان  اهـداف  تحقـق  در مسـیر  نیـز  فعاالنـه ای  مشـارکت 

مشـارکت کنندگان برتـر ۵ تـا 7 درصـد جمعیـت هر بخش را شـامل شـدند 

کـه ابتـدا توسـط مدیـران مسـتقیم و سـپس از طریـق جلسـۀ هم فکری با 

حضـور مدیـران الیه هـای باالتـر و معـاون بخـش انتخـاب شـدند. 

نقش آفرینـان طایـی ایرانسـل، براسـاس نمـرات ارزیابی عملکرد سـاالنه 

انتخـاب شـده، طـی اطاع رسـانی هایی معرفـی و هدایایـی نیـز بـرای هـر 

کـدام در نظـر گرفتـه می شـود. همچنیـن جوایـز ویـژه ای بـه همکارانـی که 

دو سـال متوالـی )نقش آفرینـان پاتینیـوم( و سـه سـال متوالـی )نقـش 

آفرینـان المـاس( بهترین عملکرد را داشـته اند، اختصاص داده می شـود.

برنامۀ قدردانی از کارمند نمونه

فراینـد انتخـاب برتریـن کارمنـدان در چنـد حـوزه )همیـار، رهیار، دانشـیار و 

نیک یـار( صـورت می گیـرد. معرفـی کارمنـد نمونه توسـط سـایر همکاران 

در هـر مـاه براسـاس دسـتاوردهای همـان مـاه انجـام می شـود و پـس از 

داوری، از کارمنـدان نمونـه در هـر حـوزه و کارمندانـی کـه همـکاران خـود را 

معرفـی کرده انـد، قدردانـی می شـود. همچنیـن کارمنـد نمونـۀ فصلـی و 

سـاالنه نیـز از میـان کارمنـدان نمونـۀ ماهانـه معرفـی می شـوند.

برنامۀ نقش آفرینان طالیی

اجـرای دورکاری حداکثـری و مـدل کار هیبریـدی بـرای سـطوح و مشـاغل 

مختلـف سـازمان در سـال 1400 و تجهیـز کارکنـان بـه کلیـۀ وسـایل مـورد 

اقدامـات  مهمتریـن  جملـه  از  منـزل  از  کار  و  دورکاری  اجـرای  بـرای  نیـاز 

بـود. کارکنـان  بـه  پیشـنهادی  ارزش  ایـن  خصـوص  در  گرفتـه  صـورت 

انعطاف در محل انجام کار

1  - Talent review
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زنـان  توانمندسـازی  ایرانسـل،  اسـتراتژیک  رویکرد هـای  از  یکـی  همـواره 

بـوده  خـود  کسـب وکار  و  انسـانی  پایـداری سـرمایۀ  در مسـیر  جوانـان  و 

از  درصـد   12 حـدود  درصـدی،   2 رشـد  بـا   ،1400 سـال  پایـان  در  اسـت. 

ایـن  را متولدیـن دهـۀ هفتـاد تشـکیل می دادنـد. در  ایرانسـل  کارکنـان 

سـال، جوان  تریـن ایرانسـلی بـا 21 سـال سـن در واحـد ارتبـاط با مشـتریان 

مشـغول بـه کار بـوده اسـت. مشـارکت زنـان در  ترکیـب کارکنـان ایرانسـل 

هماننـد سـال گذشـته 34 درصـد بـوده اسـت کـه نشـانگر ثبـات و تـداوم 

شنیدن صدای همکاران

مثبـت  محیطـی  در  شـکوفایی  الزمـۀ  گوناگونـی،  و  فراگیـری  کـه  آنجـا  از 

بـه  برنامه هایـی  کـرده طـی  تـاش  ایرانسـل  انسـانی  منابـع  تیـم  اسـت، 

اقدامـات  و  کنـد  برگـزار  را  نشسـت هایی  همـکاران  بـا  مـداوم  صـورت 

اصاحی و پروژه های بهبود متنوعی را بر اسـاس پیشـنهادات و انتقادات 

کارکنـان تعریـف کنـد. پیـرو ایـن طـرح، گردهمایی هـای هیبریـدی )آناین 

و حضـوری( تحـت عنـوان گفت وگـو بـا منابـع انسـانی در تمامـی بخش ها 

برگـزار شـد.

اقـدام دیگـر در خصـوص شـنیدن صـدای افـراد، اجـرای نظرسـنجی پالس 

سـازمانی اسـت کـه از سـال 1400 در ایرانسـل به صـورت منظم هـر دو ماه 

یک بار برگزار شـده و در مورد ابعاد مختلف فرهنگ سـازمانی و احسـاس 

و نظـر کارکنـان، پرسـش های کوتاهـی را مطـرح می کنـد. در پایـان سـال 

و  »تنـوع  وضعیـت  از  کارکنـان  رضایت منـدی  نمـرات  متوسـط   ،1400

مدیـران  و  رهبـری  تیـم  »توجـه  در  و  درصـد   7۵ سـازمانی«  گوناگونـی 

سـازمان بـه مسـائل مرتبـط بـا رفـاه کارکنـان« 72 درصـد بـوده اسـت.  

همچنیـن در نظرسـنجی ارزیابـی فرهنگـی سـاالنۀ ایرانسـل موسـوم بـه 

 کـه به صـورت هماهنـگ بـا گـروه ام تـی ان 
1
»ارزیابـی فرهنگـی گـروه 2021«

کـه  داشـته اند  مشـارکت  کارکنـان  درصـد   90 از  بیـش  پذیرفـت،  صـورت 

نتایـج حاکـی از رضایـت ۸0 درصـدی کارکنـان در ُبعـد تنـوع و گوناگونـی و 

رضایـت 7۵ درصـدی ایشـان در ُبعـد مرتبـط بـا رفـاه از وضعیـت کنونـی 

سـازمان اسـت.

ویژگیهایجمعیتشناختی

سـهم زنان  از استخدام 
در سال ۱۴۰۰ 

درصـد مشـارکت زنـان  در 

مشـاغل مد���تی و باالتر 

مد�ـر�ن  از   زنـان  سـهم   درصـد 

ارشد سازمان

رشد ۲٫۲  درصدی 

نس�ت به سـال قبل

رشد ۳  درصدی 

نس�ت به سـال قبل

درصد سهم زنان از کل ارتقا به 

مد���تی مشاغل 

۲۴۱۸۲۵

گ�وه  در  زنـان  مشـارکت  درصـد 

کارشناسـان متخصص سازمان

واحدهـای  در  مشـارکت  درصـد 

تکنولو�ی 

درصـد حضور زنـان در واحدهای 

توسـعۀ محصول و خدمات

۳۸۲۸۳۹

۴۳٪

فراگیری و گوناگونی

رویکـرد ایرانسـل در فراهـم آوردن زمینـۀ مشـارکت و توانمندسـازی زنـان 

در عرصـۀ کسـب وکار خـود اسـت.

شایسـتگی، تنهـا مبنـای ایرانسـل در رویه هـای مدیریت سـرمایۀ انسـانی 

هماننـد جـذب، نحـوۀ تعییـن حقـوق، چگونگـی تخصیـص فرصت هـای 

آموزشـی و امـکان توسـعۀ شـغلی اسـت. در عیـن حـال جـذب نیروهـای 

اولویت هـای  از  منطقـه ای  دفاتـر  در  خصوصـا  کشـور  سراسـر  بومـی 

ایرانسـل با هدف فراگیری و گوناگونی و اسـتفاده از برترین اسـتعدادهای 

ایـن مـرز و بـوم اسـت.

1  - GCA: Group Cultural Audit
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دورۀ آموزشی مدیر در نقش مربی

در مسـیر سـرمایه گذاری روی شایسـتگی های رهبـری و همچنیـن رویکرد 

»مدیـر در نقـش مربـی« بـا شـاخص های زیـر در قالـب 40 سـاعت کارگاه 

آموزشـی بـرای مدیـران ایرانسـل برگزار شـد:

•  بهبود توانایی هایی از جمله گوش دادن فعال 

•  تصمیم گیری صحیح

•  انجام  تمرین  عملی  برای  پارادایم  شیفت

•   تغییر  در  مدل  ذهنی

•  بهبود  عملکرد  فردی  و  سازمانی 

برنامه های توسعۀ رهبری

  
1
•  برنامۀ توسعۀ رهبری 

برنامـۀ توسـعه و بهبـود رهبری از طریـق ارزیابی 360 درجه، شایسـتگی های 

شـده  شناسـایی  آن هـا  قابل بهبـود  نقـاط  همچنیـن  و  مدیـران  رهبـری 

برنامه ریـزی  و  طراحـی  آموزشـی  دوره هـای  گزارش هـا،  تحلیـل  از  پـس  و 

آن هـا  اثربخشـی  میـزان  مذکـور  دوره هـای  برگـزاری  از  پـس  می شـوند. 

بررسـی می شـود. ارزیابـی بعـدی مجـددًا  آن در  نتایـج  و  سـنجیده 

 
2
•  برنامۀ توسعۀ جانشین ها 

شـغلی  موقعیت هـای  بـرای  مناسـب  جانشـین های  شناسـایی  برنامـۀ 

حیاتـی در سـازمان، بـرای به حداقل رسـاندن ریسـک های فنـی و مدیریتی 

در سـطح مدیـران ارشـد و باالتـر اجرا می شـود. در این برنامـه ابتدا حداقل 

دو نفـر زیرمجموعـه و یـا خـارج از مجموعـۀ تحـت سرپرسـتی بـه عنـوان 

جانشـین، توسـط متصـدی شـغل معرفـی می شـوند. پـس از مشـخص 

شـدن زمـان تقریبـی آمادگـی مـورد انتظـار بـرای تصـدی شـغل مربوطـه، 

نقـاط قابل بهبود شناسـایی می شـوند و برنامه ریزی هـای الزم برای توسـعۀ 

فـردی توسـط بخـش منابـع انسـانی صـورت می گیـرد. 

 سازمانی
3
خدمات کوچینگ

تسـهیل  منظـور  بـه  سـازمانی  کوچینـگ  خدمـات  از  اسـتفاده  امـکان 

دسترسـی بـه مهارت هـای توسـعۀ رهبـری بـرای مدیـران ایرانسـل فراهـم 

شـد. در ایـن برنامـه مدیـران می تواننـد کـوچ مـورد نظـر خـود را از میـان 

گروهـی از کوچ هـای بین المللـی داخل سـازمانی یا خارج سـازمان انتخاب 

کننـد.

توسعۀ ارزش های سازمانی 

»رهبـری«،  هماننـد  ارزش هایـی  کنـار  در  »چابکـی«  و  »مشـتری مداری« 

فرصت هـای  می توانـم«  »مـن  و  »درسـتی«  »ارتباطـات«،  »نـوآوری«، 

بسـیاری را بـرای تحـول دیجیتـال و مهیـا کـردن زیرسـاخت های توسـعه ای 

سـازمان فراهـم مـی آورد. شـاخص های رفتـاری ارزش »چابکـی« بـه شـرح 

زیـر اسـت:

•  اقـدام فـوری بـرای کاهـش چالش هـا و اسـتفاده از فرصت هـای موجـود

     در داخل و خارج سازمان

•  تسریع فرایندهای تصمیم گیری شخصی و سازمانی

•  آمادگـی بـرای پاسـخگویی بـه تغییرات در آینـده و نیازهای در حال تغییر 

    زیست بوم کسب وکار

•  حذف مراحل اضافی از فرایندهای سازمانی

•  الزام به رعایت مهلت ها و سررسیدهای زمانی

ارتباط برای توسعه

بخش بندی  اهداف

مـدل خردکـردن اهـداف کان در سـازمان و با توجه بـه توافقنامۀ عملکرد 

نتایـج  در  قابل بهبـود  نقـاط  تعییـن  و  دقیـق  بررسـی  از  پـس  فـرد،  هـر 

اقدامـات  از  انجـام و مجموعـه ای  نظرسـنجی »ارزیابـی فرهنگـی گـروه«، 

بـرای بهبـود نتایـج و خلـق تجربـۀ بهتـر بـرای کارکنـان، تعریـف و پیشـرفت 

اجـرای آن هـا به صـورت منظـم پایـش می شـود. ایـن مـدل کاری منجـر بـه 

تضمیـن تحقـق اهـداف کان سـازمان می شـود.

Check-in اجرای مدل

جـای  بـه  تـا  می دهنـد  پیشـنهاد  همـواره  عملکـردی  جدیـد  مدل هـای 

اسـتفاده از بازخـورد، داده های گذشـته نگر و نقاط ضعـف، بر پیش خورد و 

تأکیـد بـر نقاط قـوت تمرکـز شـود. فراینـد گفت وگوی مسـتقیم بیـن مدیر 

و کارمنـد )Check-in( در ایرانسـل، بـرای شناسـایی شـفاف انتظـارات، 

ارائـۀ پیش خـورِد مؤثـر و راهکارهـای توسـعۀ فـردی معرفـی شـد. 

نتایج در راستای اهداف

عملکرد چابک سرمایه گذاری روی شایستگی های رهبری

 مدیر در نقش مربی

1  - ILDP: Individual Leadership Development Plan       2 - ISDP: Individual Successors Development Plan
3 - Coaching
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1 CSI  پروژه های

احداث مدرسۀ ایرانسل در سیمین شهر استان گلستان

دبیرسـتان پسـرانۀ ایرانسـل واقع در سیمین شـهر شهرسـتان گمیشـان در اسـتان گلسـتان، دارای 6 کاس درس، کتابخانه، آزمایشـگاه، امکانات 

چندرسـانه ای و سـایر امکانـات آموزشـی و پژوهشـی، در زمینـی بـه مسـاحت 2,۵00 متـر مربـع و بـا زیربنـای 1,۵00 مترمربـع سـاختمان آموزشـی 

اسـت. ایـن مدرسـه در پایـان سـال 1400 بیـش از 200 دانش آمـوز مقطـع متوسـطۀ اول را پذیرفتـه اسـت.

احداث مدارس پسرانه و دخترانۀ اینترنت و ارتباطات

ایـن دو مدرسـه در روسـتای پشـتکوه، شهرسـتان خـاش، اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان واقـع شـده اند. هـر یـک از ایـن مـدارس دارای سـه کاس 

و مجهـز بـه امکانـات آموزشـی، بهداشـتی و ورزشـی هسـتند. بـا احـداث ایـن مـدارس، ظرفیـت آموزشـی بـرای 130 دانش آمـوز دختـر و پسـر در ایـن 

روسـتا و روسـتاهای هم جـوار در مقاطـع اول و دوم متوسـطه فراهـم شـده اسـت.

احداث زمین ورزشی 

ایرانسـل همزمـان بـا افتتـاح پروژه هـای ارتباطـی در 141 روسـتای اسـتان هرمـزگان، پنـج زمیـن ورزشـی چمـن مصنوعـی در روسـتاهای بشـاگرد و 

حاجی آبـاد و یـک زمیـن چمـن در روسـتای قلعه کنـگ شهرسـتان زهـک احـداث کـرد. همچنیـن بـا سـرمایه گذاری در پـروژۀ ناتمـام سـاخت زمیـن 

ورزشـی در محـل دانشـگاه آزاد دهدشـت، زمینـۀ برگـزاری مسـابقات ورزشـی را فراهـم کـرد.

1  - Corporate Social Investment
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CSI  پروژه های

پروژۀ اتصال مدارس روستایی کشور به شبکۀ اینترنت

پـروژۀ نصـب مودم هـای مـدارس روسـتایی بـا وجـود مشـکاتی همچـون 

فواصل دور روسـتاها و نبود برق در روسـتاها، از سـال 1399 در دو بخش 

آغاز شـد:

1
•  تأمین مودم فضای باز 

•  عملیات نصب و راه اندازی مودم و اتصال به شبکۀ اینترنت

ایـن پـروژه در 1,۵21 مدرسـه در اسـتان های آذربایجـان شـرقی،  فـاز اول 

زنجـان، فـارس، گیـان و مازنـدران، 1,۵60 مدرسـه در اسـتان های اردبیـل، 

تهـران و حومـه، خراسـان رضـوی، خوزسـتان و سـمنان و 3,4۵2 مدرسـه 

در اسـتان های اصفهان، خراسـان شـمالی، کرمانشـاه، گلسـتان، خراسان 

رضـوی و خوزسـتان اجـرا شـد. در ادامـه بـا اجـرای فازهـای دوم، سـوم و 

چهـارم پـروژه تـا پایـان سـال 1400 تعـداد 7,20۸ مدرسـۀ دیگـر بـه اینترنـت 

مجهـز و 30 گیگابایـت اینترنـت ماهانـه بـرای ایـن مـدارس بـه مـدت دو 

سـال فعـال شـد.

فازهای پروژه

1

2

3

4

مجموع

تعداد مدارس مجهزشده

6,533

1,757

2,345

3,106

13,741

1  - Outdoor

روستای تاریخی »ُسهرل« تحت پوشش اینترنت 3G و 4G ایرانسل

تبریـز  شـمال غربی  در  شبسـتر  شهرسـتان  در  واقـع  ُسـهرل  روسـتای 

کلیسـاهای  »از  مقـدس  هوهانـس  تاریخـی  کلیسـای  وجـود  به دلیـل 

ارامنـه«  یکـی از روسـتاهای مهـم تاریخـی و گردشـگری ایـران اسـت. ایـن 

روسـتا بـا 4۸ خانـوار و 16۵ نفـر جمعیـت، در برنامـۀ ششـم توسـعه و بـا 

حمایـت وزارت ارتباطـات و فناوری اطاعات از محل بودجۀ USO، توسـط 

ایرانسـل تحـت پوشـش شـبکۀ 3G و 4G قـرار گرفـت و سـیم کارت رایگان 

بـا بسـتۀ دیتـای هدیـه در ایـن روسـتا توزیـع شـد. 

توزیـع 60 کپسـول اکسـیژن بـه مراکـز درمانی 

اسـتان های مازنـدران و گیـان

همـکاری با سـفارت آفریقای جنوبـی در تأمین تجهیزات 

بهداشـتی برای کودکان موسسـۀ خیریۀ کهریزک

اقدامات در حوزۀ بهداشت و درمان

حمایت از رویداد »فرد دارای معلولیت؛ فرصت های برابر«

خدمـات  دسترسـی پذیری  و  فراگیـری  بـرای  تـاش  هـدف  بـا  ایرانسـل 

برابـر«  دارای معلولیـت؛ فرصت هـای  »فـرد  رویـداد  برگـزاری  از  دیجیتـال، 

حمایـت کـرد. ایـن رویـداد در ادامـۀ پروژه هـای سـرمایه گذاری اجتماعـی، 

دارای  افـراد  جهانـی  روز  بـا  هم زمـان  رعـد،  نیکـوکاری  مؤسسـۀ  توسـط 

شـد. برگـزار  معلولیـت 

دارای  بـا چهره هـای سرشـناس  بیشـتر  آشـنایی  کنـار  رویـداد، در  ایـن  در 

معلولیـت، ماننـد قهرمانان پارالمپیک، هنرمندان، ورزشـکاران و …، درک 

بهتـر از مناسب سـازی فرهنگـی، بـا حضور مدیـران،  کارشناسـان و فعاالن 

ایـن حـوزه پیگیری شـد.

هدیۀ ایرانسل به مناسبت روز جهانی ناشنوایان

 10 هدیـۀ  اینترنـت  بسـتۀ  ناشـنوایان،  جهانـی  هفتـۀ  و  روز  مناسـبت  بـه 

گیگابایتـِی یـک ماهۀ ایرانسـل، برای حدود ۸,000 نفر از مشـترکان ناشـنوا 

روز  بـا  هم زمـان   ،1399 مـاه  مهـر   9 ایرانسـل،  شـد.  فعـال  کم شـنوا  و 

جهانـی ناشـنوایان، بـرای نخسـتین بـار در ایران ایـن امـکان را فراهم کرده 

ارتبـاط ویدئویـی  از طریـق  بتواننـد  تـا مشـترکان ناشـنوا و کم شـنوا  بـود 

بـا کارشناسـان مرکـز ارتبـاط بـا مشـتریان، بـا اسـتفاده از »زبـان اشـاره«، 

پشـتیبانی الزم را دریافـت کننـد.
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مشـاورۀ  اخـذ  اجتماعـی،  سـرمایه گذاری  پـروژۀ  هـر  تعریـف  در  ایرانسـل 

و  بدیهـی  امـری  را  پـروژه  موضـوع  بـا  مرتبـط  سـازمان های  از  تخصصـی 

ضـروری می دانـد تـا اثـرات مثبت پروژه شناسـایی و تقویت شـده و از اثرات 

منفی و آسـیب های آن پیشـگیری  شـود. سـمن ها نمایندگان جامعۀ مدنی 

هسـتند و می توانند واسـط بین بنگاه های اقتصادی و عموم مردم باشـند. 

پـروژه ای  در  همـکاری  بـرای  مردم نهـاد  سـازمان  یـک  انتخـاب  مرحلـۀ  در 

، صورت هـای 
1
خـاص، عـاوه بـر تـوان تخصصـی آن مجموعـه، خوشـنامی

مالـی شـفاف، کیفیـت سـازماندهی، سـوابق و... نیـز ارزیابـی می شـود. 

همکاری با سازمان های مردم نهاد

سازمانهایمردمنهادیکهتاکنونباآنهاهمکاریداشتهایم



محیط زیست
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انرژی و تغییرات اقلیمی

تعـادل ایجـاد بـا اسـت تـالش در امتـیان گـروه بـا همسـو ایرانسـل

درانتشـارگازهـایگلخانـهایوجبـرانآن،سـهمخـودرادرمقابلـهبـا

تغییـراتاقلیمـیایفـاکنـد.اولیـنقـدمبـرایایـنهـدف،شفافسـازی

گلخانـهای گازهـای انتشـار میـزان رسـمی اعـالن و کربـن« »ردپـای

اسـت. انتشـاریافته« کربـن دیاکسـید معـادل »میـزان صـورت بـه

ایرانسـلبـرایاولیـنبـاردرایران،ازسـال1399،میزانانتشـارگازهای

گلخانـهایمتأثـرازفعالیتهایخوددرسراسـرکشـوررامحاسـبهکرده

بازتـابدادهاسـت. پایـداری ودرگـزارش

مخـرب اثـرات کاهـش بـرای ایرانسـل رویکـرد دیگـر، سـوی از

زیسـتمحیطیبـهافزایـشبازدهی،بازاسـتفادهازتجهیـزاتوقطعات

زیرسـاختیونهایتـاسـرمایهگذاریدرمنابـعانـرژیتجدیدپذیرمعطوف

میشـود.

برنامههـای و طرحهـا پروژههـا، طریـق از همـواره ایرانسـل

منابـع از حفاظـت بـه خـود تعهـد زیسـتمحیطی، مسـئولیتپذیری

طبیعـیومدیریـتبـرایپیشـگیریازآسـیببـهمحیطزیسـترانشـان

دادهاسـت.دغدغـهوتعهـدایرانسـلبـهایـنمهـمدرمـواردزیـرنمـود

دارد:

•استفادۀبهینهازمنابعطبیعیوانرژی

•کاهشانتشارگازهایگلخانهای

•کاهشتولیدانواعپسماندصنعتیواداری

•نظارتوگزارشدهیعملکردزیستمحیطی

•آگاهیبخشیاجتماعیدربارۀمسائلزیستمحیطی

 یـا CO2e یـک واحـد اسـتاندارد بـرای اندازه گیـری ردپـای کربـن اسـت. در ایـن روِش محاسـبه تأثیـر هـر یـک از گازهـای گلخانـه ای 
4
»معـادل دی اکسـید کربـن«

( بـر حسـب مقـدار CO2 بیـان می شـود به طـوری کـه همـان میـزان تأثیـر زیسـت محیطی را 
6
و دی نیتـروژن مونوکسـید

5
مختلـف )دی اکسـید کربـن، متـان

منعکـس کنـد. بـه ایـن ترتیـب، ردپـای کربـِن متشـکل از تعـداد زیـادی گازهـای گلخانـه ای مختلـف را می تـوان به صـورت یـک عـدد بیـان کـرد. 

بـا اسـتفاده از فرضیـات زیـر، محاسـبات ردپـای کربـن یـا انتشـار گازهای گلخانـه ای به صـورت میزان »معـادل دی اکسـید کربن« انتشـاریافته یـا CO2e، انجام 

است. شـده 

1 
1
محدودۀ 

این محدوده شامل انتشار مستقیم 

گازهای گلخانه ای از منابع تحت کنترل 

می شود؛ مانند مصرف مستقیم 

سوخت بنزین یا گازوئیل.

محدودۀ 2

این محدوده شامل انتشار 

غیرمستقیم گازهای گلخانه ای از منابع 

انرژی ای می شود که خریداری شده 

است؛ مانند مصرف انرژی برق.

محدودۀ 3

این محدوده شامل انتشار غیرمستقیم 

گازهای گلخانه ای )مواردی که در 

محدودۀ 2 لحاظ نشده( می شود که در 

کل زنجیرۀ تأمین شرکت وجود دارد.

 
7
در ایران راندمان متوسط نیروگاه های گازی 32 درصد و متوسط نیروگاه های سیکل ترکیبی حدود 4۵ درصد است.

تلفـات خطـوط انتقـال و توزیـع بـرق حـدود 20 درصد تخمین زده می شـود؛ این رقم برای فواصـل طوالنی انتقال برق و اسـتان های دارای 

فناوری هـای قدیمی تـر یـا شـرایط اقلیمـی سـخت تر )ماننـد خوزسـتان( تـا 30 درصـد نیـز قابل تصور اسـت. اما بـرای مناطقـی که فاصله 

نیـروگاه تـا محـل مصـرف کمتر اسـت می توانـد 10 درصد نیز فرض شـود.

راندمان متوسط نیروگاهی حدود 3۸ درصد است.

تلفات خطوط انتقال و توزیع 1۵ درصد است.

شبکۀ نیروگاهی، یکپارچه است.

90 درصد انرژی مصرفی نیروگاه ها، گاز طبیعی و 10 درصد آن ترکیبی از گازوئیل و مازوت است.

به ازای تحویل هر کیلووات ساعت برق به مصرف کننده، 0.29 مترمکعب گاز طبیعی و 0.03 لیتر گازوئیل و مازوت می سوزد.

برای تحویل هر کیلووات ساعت برق به مصرف کننده، 3.1 کیلووات ساعت )معادل 11.2 مگاژول( انرژی در نیروگاه ها َصرف می شود.

سبد سوخت نیروگاهی منجر به انتشارات 0.6۵ کیلوگرم دی اکسید کربن به ازای هر کیلووات ساعت برق مصرفی می شود.

 
2
جبران کربن

شامل مجموعه فعالیت هایی است که 

و سایر گازهای 
3

انتشار دی اکسید کربن

گلخانه ای را جبران می کند؛ مانند 

پروژه های انرژی تجدیدپذیر.

تعاریف اولیه

پیش فرض 1

پیش فرض 2

فرض 1

فرض 2

فرض 3

فرض 4

نتیجۀ 1

نتیجۀ 2

نتیجۀ 3

پیش فرضیات

فرضیات

نتایج

1  - Scope       2 - Carbon offset       3 - CO2     4 - Carbon dioxide equivalent       ۵ - CH4       6 - N2O
7 - Source: nirogahian.ir
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انرژی و تغییرات اقلیمی

گازهـای  انتشـار  کل  از  درصـد   7۸.7  ،BTS سـایت های  در  بـرق  مصـرف 

گلخانـه ای ایرانسـل را تشـکیل می دهـد. بعـد از آن مصـرف بـرق در مراکـز 

داده و سـایت های سـوییچ اسـت که با سـهم 1۵.۸ درصدی از کل انتشـار 

گازهـای گلخانـه ای، رتبـه دوم را دارد. از آن جایـی کـه این دو حـوزۀ مصرفی 

را  کربـن  تولیـد  و  گلخانـه ای  گازهـای  انتشـار  کل  از  غالبـی  سـهم  انـرژی، 

شـامل می شـوند، مـا می کوشـیم بـا به کارگیـری تکنولوژی هـای جدیـد در 

ایـن حـوزه مصـرف انـرژی و تولیـد کربـن را در سـطح کان کاهـش دهیـم.

مصرف بنزین وسایل نقلیه

BTS مصرف سوخت گازوئیل در سایت های

مصرف سوخت گازوئیل در ساختمان ها

مصرف سوخت گازوئیل در مراکز داده و سایت های سوییچ

مصرف گاز طبیعی

گاز ُمبرد

BTS مصرف برق در سایت های

مصرف برق در ساختمان ها

مصرف برق در مراکز داده و سایت های سوییچ

1۵۸

۵31

10۵

941

3,۵0۸

1,199

341,216

17,133

6۸,۵33

 2.۵

 ۸.2

 1.6

 14.6

 ۵4.۵

 1۸.6

 79.9

 4

 16.1

ارائۀنتایجانتشارگازهایگلخانهای

1.۵٪

ردپای کربن در هر محدوده )٪/tCO2e( در سال 1400

مجموع انتشار گازهای گلخانه ای در محدودۀ 1 و 2

433,323 تن کربن

9۸.۵٪ محدودۀ 1:  6,441 تن کربن

محدودۀ 2:  426,۸۸2 تن کربن

زیرمجموعه های محدودۀ 1

ردپای کربن 1400

زیرمجموعه های محدودۀ 2

میزان انتشار گازهای
tCO2e -گلخانه ای

میزان انتشار گازهای
tCO2e -گلخانه ای

سهم تولید کربن هر عنوان
در محدودۀ خود )درصد(

سهم تولید کربن هر عنوان
در محدودۀ خود )درصد(

tCO2e به ازای یک واحد از هر طبقه بندی

21.26

1,177.52

453.63

تعداد

16,074

59

38

طبقه بندی

 BTS سایت های

مراکز داده و سایت های سوییچ

ساختمان ها
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انرژی و تغییرات اقلیمی

بیشـترین مقـدار تولیـد کربـن از مصـرف انـرژی ایرانسـل برای مصـرف برق 

9۸.۵ درصـد و بعـد از آن گاز طبیعـی 0.۸ درصـد و سـپس گازوئیـل 0.4 

درصـد اسـت. ایـن منابـع در سـایت های مخابراتـی، سـاختمان ها و مراکـز 

داده اسـتفاده می شـوند. 

تحلیلانتشارگازهایگلخانهای
میانگین تولید کربن به ازای هر مشترک

انرژی مصرفی در کل محدوده ها

شاخص

سال 1399سال 1400

وضعیت عملکرد

نرخ افزایش 

میزان کاهش/افزایش

GJانرژیباواحد

BTSمیانگینتولیدکربنهرسایت

میانگینتولیدکربنبهازایهرمشترک

تولیدکربنبراساسحجممصرفساالنۀدیتا

خالصتولیدکربن

میانگینتولیدکربِنهرساختماناداری

میانگینتولیدکربنهرمرکزدادهوسایتسوییچ

2,461,181.062,343,656.37

خوب

خوب

عالی

متعادل

متعادل

بهبودپذیر

5%

2%

1.5%

21.5%

5.8%

3.3%

8.4%

0.00718

0.0751

با احتساب تعداد مشترکان

با احتساب مصرف ساالنۀ دیتاتولید کربن به ازای هر ترابایت مصرف داده

وضعیت مصرف انرژی ایرانسل

بررسی وضعیت عملکرد ایرانسل در زمینۀ انتشار کربن و اثر زیست محیطی: مقایسۀ سال 1400 و 1399

بـا  فعـال  6 سـایت   انـرژی  )تأمیـن  تجدیدپذیـر  انرژی هـای  از  اسـتفاده    •

      انرژی خورشیدی( 

•   سیستم های هوشمند مصرف انرژی مبتنی بر میزان ترافیک 

•   بازگردانی باتری ها در اواخر عمر به مدار

•   به اشتراک گذاری ظرفیت شبکه با دیگر اپراتورها

5G 2 تاG کاهش تعداد خنک کننده ها به واسطۀ تغییر تکنولوژی از   •

اقدامات ایرانسل برای کاهش مصرف انرژی
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مدیریت اثرات زیست محیطی

رشـد و کامیابـی کسـب وکارها نبایـد بـا هزینه هایـی جبران ناپذیـر بـرای آینـدۀ زمیـن همـراه شـود. ایرانسـل همـواره بـر کاهـش اثـرات منفـی فعالیت هـا و در نظرگرفتـن ماحظـات پایـداری زیسـت محیطی در عملیـات هـرروزه و مدیریـت 

کسـب وکار خـود تـاش می کنـد. بـا توجـه بـه اینکـه بزرگتریـن اثـر زیسـت محیطی مـا، در مصـرف انـرژی اسـت، در نظـر داریـم راه هـای مختلـف کاهـش مصـرف انـرژی و اقدامـات منجـر بـه بهـره وری باالتـر را ارزیابـی کنیـم.

مدیریت مسائل زیست محیطی

اقدامات

برنامه ها

1
HSE تدوین خط مشی های زیست محیطی مانند •

استفادۀ بهینه از انرژی و منابع طبیعی

• استفاده از تکنولوژی های به روز برای کاهش مصرف انرژی

• محاسبۀ میزان مصرف منابع طبیعی مانند آب، گاز و...

• محاسبۀ میزان مصرف انرژی مانند برق، بنزین، گازوئیل و...

• نظارت بر میزان مصرف انرژی و منابع طبیعی

• تعریف اقدامات اصاحی

• تدوین خط مشی های زیست محیطی

• ایجاد فرایندهایی برای تعیین شاخص های زیست محیطی

• تعریف اقداماتی برای رسیدن به شاخص ها

• اجرای پروژه های درختکاری برای کاهش ردپای کربن

• دیجیتال سازی فرایندهای داخلی سازمان و کاهش مصرف کاغذ

• ایجاد سازوکار بومی برای محاسبۀ میزان انتشار به صورت ساالنه

• محاسبۀ میزان پسماند

• تعیین شاخص های هدف برای میزان انتشار

• برنامه های مدیریت و کاهش پسماند اداری

• تعریف پروژه ها و ابتکاراتی برای مدیریت پسماند الکترونیک

• انتشار گزارش پایداری سال 1399

• انتشار گزارش پایداری سال 1400

• انتشار ساالنۀ گزارش پایداری

گزارش عملکرد زیست محیطیکاهش انتشار گازهای گلخانه ای و انواع پسماندها چارچوب

چارچوب اقدامات زیست محیطی 

1  - Health and Safety Executive
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ایـن رویکـرد بـا هـدف امـکان بازاسـتفاده )اسـتفادۀ مجـدد( از منابـع تـا 

آخریـن زمـان ممکـن، افزایـش کارایـی و بازدهـی، حفـظ منابـع طبیعـی، 

کاهـش میـزان پسـماند تولیدی و ایجـاد زنجیرۀ تأمین مسـئوالنه طراحی 

شـده اسـت. افزایـش چرخـۀ عمـر محصـول، بازاسـتفاده بـه جـای خریـِد 

جدیـد در فراینـد سـاخت تجهیـزات، بازیابـی منابـع بـه جـای دفـع پسـماند 

زیسـت محیطی  ردپا هـای  و  گلخانـه ای  گازهـای  انتشـار  کاهـش  موجـب 

می شـود.

تمـام خدمـات و محصـوالت در ایـن رویکرد، در سـه فاز مختلـف، مطالعه 

و سـنجیده می شـوند. مسـئولیت پذیری در ایـن سـه فـاز، متضمن چرخۀ 

سـالم اقتصادی اسـت که برگشـت پذیری منابع در آن مطرح اسـت.

می شـوند،   5G بـه  تبدیـل  کـه  3G سـایت هایی  تجهیـزات  از  اسـتفاده 

از  یکـی  نشـده اند،  متصـل  ارتباطـی  شـبکۀ  بـه  هنـوز  کـه  مناطقـی  در 

نمونه هـای  اقتصـاد چرخشـی اسـت. ایـن تبـادل تجهیـزات می توانـد بین 

اپراتورهـای مختلـف یـا حتی کشـورهای مختلف هم صورت گیـرد. رویکرد 

اسـتفادۀ بهینـه از منابـع و ایجـاد دسترسـی و فراگیـری خدمـات دیجیتـال 

بـرای مناطـق دورافتـاده، توأمـان اثـر مثبـت زیسـت محیطی و اجتماعـی 

دارد. افزایـش بهـره وری در اسـتفاده از منابـع مالـی و کاهـش ضایعـات 

و زباله هـای صنعتـی، از طریـق اسـتفادۀ مجـدد و بازگردانـدن تجهیـزات 

قدیمـی و مسـتهلک بـه چرخـۀ اسـتفاده، آثـار مثبت زیسـت محیطی دارد. 

رویکرد اقتصاد چرخشی 

نمونۀ پروژه از رویکرد اقتصاد چرخشی

توضیح

موضــوع مصــرف مجــدد و اســتفادۀ بهینــه مدنظــر اســت. مســئولیت پذیری در ایــن فــاز 

می توانــد در بازاســتفاده از محصــوالت و خدمــات یــا اســتفادۀ بهینــه از آن هــا تعریــف شــود.

مســـئولیت پذیری در فراینـــد تولیـــد، طراحـــی خدمـــات و در همـــکاری بـــا زنجیـــرۀ تأمیـــن 

اســـت. تعریف شـــدنی 

به دفع ایمن پسماندهای مختلف اداری و صنعتی می پردازد.

مسئولیت پذیری

استفادۀ بهینه و مجدد

مسئولیت پذیری در فرایند

دفع ایمن پسماند

فاز

1

۲

3

ایجـاد دسترسـی بـه خدمـات ارتباطـی و اینترنـت نیـز بـه کاهـش شـکاف 

دیجیتالـی و آثـار مثبـت اجتماعـی منجـر می شـود.

پـروژۀ خدمـات عمومـی اجبـاری یا USO امکان اسـتفاده از سـرویس های 

ICT را بـرای مناطقـی فراهـم می کند که صرفۀ اقتصادی برای شـرکت های 

خصوصـی مخابراتـی نـدارد. بازگردانـدن تعـداد ۵1 عـدد لینـک ماکروویـو 

بـه چرخـۀ اسـتفاده در پـروژۀ USO منجـر بـه صرفه جویـی مالـی در خریـد 

آبـادی شـامل  اینترنـت قـرار دادِن ۸0  تجهیـزات جدیـد و تحـت پوشـِش 

۵,120 خانـوار بـا 17,639 نفـر از جمعیـت روسـتایی کشـور شـد؛ نمونه ای از 

تاقـی دو رویکـرد خلـق ارزش مشـترک و اقتصـاد چرخشـی. این روسـتاها 

و  غربـی  آذربایجـان  بلوچسـتان،  و  هرمـزگان، سیسـتان  اسـتان های  در 

شـرقی، مازنـدران، خراسـان رضـوی، کردسـتان، کرمـان و همـدان واقـع 

شـده اند.

موجـب  و  پـروژه  توقـف  از  مانـع  قدیمـی  تجهیـزات  از  اسـتفاده  راهـکار 

ایجـاد رضایـت بـرای ذی نفعـان پـروژه شـد. بـه طـور میانگیـن هـر کـدام از 

لینک هـای اجـرا شـده از طریـق ایـن راه حـل، منجـر بـه صرفه جویـی مالـی 

در حـدود 4,000 دالر بـه ازای هـر سـایت و در مجمـوع بـرای ۵1 عـدد لینـک 

دالر شـد.   204،000
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منابـع، مواجهـۀ  آگاهی بخشـی، حفـظ  و  اطاع رسـانی  کاهـش مصـرف،  ایرانسـل،  فنـی  و  اداری  زیسـت محیطِی سـاختمان های  اثـرات  دربـارۀ  مـا  رویکـرد 

بازاسـتفاده اسـت.  و  بازیافـت  اداری-صنعتـی و مدیریـت  بـا پسـماند  مسـئوالنه 

مدیریت انرژی در ساختمان های اداری و فنی

آب

برق

گاز

سوخت گازوئیل

کاغذ

کارتریج

142,3۸9 کیلولیتر

26,3۵۸,737 کیلووات ساعت

1,673,211 مترمکعب

3۸,۵00 لیتر

3,۸46 کیلوگرم

۸32 عدد

1۵,۸21 کیلولیتر

10۵,434,949 کیلووات ساعت

1۸۵,912 مترمکعب

346,۵00 لیتر

2,4۸۵ کیلوگرم

۵33 عدد

افزایش میزان مصرف کاغذ و کارتریج در سال 1400 نسبت به 1399 به دلیل پایان دورکاری در اواسط آن سال است.

منبع انرژی/ منابع طبیعی

مدیریت انرژی 

موضوع مصرف

میزان مصرف در ساختمان ها

سال 1400

میزان مصرف در مراکز داده و 
سایت های سوییچ

سال 1399

سال 1400

96,911.78

سال 1399

110,785.24

نرخ کاهش

12.5%

 انرژی مصرفی در محدودۀ 1

GJ انرژی با واحد 
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سال 1400

سال 1399

مدیریت مصرف انرژی

اصول مدیریت پسماند:

•  گام اول: صرفه جویـی، مدیریـت منابـع موجـود و کاهـش تهیه و تدارک 

    منابع جدید 

•  گام دوم: بازاستفادۀ منابع 

•  گام سوم: تعمیر و بازسازی منابع موجود 

•  گام چهارم: بازیافت و دفع ایمن 

پسـماند  )ماننـد  پسـماند  انـواع  میـزان  کاهـش  به منظـور  اصـول  ایـن 

و  اداری  زباله هـای  ترتیـب  ایـن  بـه  اسـت.  شـده  طراحـی  الکترونیکـی( 

منتقـل  زبالـه  دفـن  محـل  بـه  مسـتقیم  به صـورت  کمتـری  صنعتـی 

. ند می شـو

پسماند الکترونیکی

تولیـد پسـماند الکترونیکـی در تمام زنجیـرۀ تأمین شـرکت های مخابراتی 

انتقـال  تجهیـزات  شـامل  پسـماند ها  از  نـوع  ایـن  اسـت.  گریزناپذیـر 

لپ تاپ هـا،  کامپیوترهـا،  روشـنایی،  سیسـتم های  باتری هـا،  رادیویـی، 

دسـتگاه های دیجیتالی، گوشـی های تلفن همراه و سـیم کارت ها می شـوند. 

مدیریت پسماند

پسماند اداری در ساختمان ها

پسماندهای الکترونیکی

پسماند کلی

حجم بازیافت پالستیک و کاغذ و مقوا

15,79۲ باتری

-

79,000 کیلوگرم

10,500 کیلوگرم

804,706  کیلوگرم

350,510  کیلوگرم

پسـماندهای الکترونیکـی کـه حاوی فلزات سـمی چون سـرب، کادمیوم، 

جیوه و... هسـتند، تهدیدی جدی برای محیط زیسـت و در نتیجه سـامت 

عمومـی جامعـه محسـوب می شـوند.

مدیریـت صحیـح پسـماند الکترونیکـی خطـرات سـامتی ناشـی از دفـع 

در  محیط زیسـت  از  و  می دهـد  کاهـش  را  پسـماندها  این گونـه  ناایمـن 

برابـر مـواد خطرنـاک موجـود در این گونـه پسـماندها محافظـت می کنـد. 

فـروش  بـرای  را  متخصصـی  پیمانـکاران  ایرانسـل  منظـور،  ایـن  بـرای 

مقـررات  بـه  توجـه  بـا  صنعتـی(  )باتری هـای  الکترونیکـی  پسـماندهای 

بـه  کـه  اطمینـان حاصـل شـود  تـا  تعییـن می کنـد  در سـازمان،  موجـود 

متخصـص  پیمانـکاران  می شـوند .  دفـع  یـا  بازیافـت  مسـئوالنه  صـورت 

وزارت  از  الزم  مجوزهـای  ارائـه  بـر  عـاوه  الکترونیکـی،  پسـماندهای 

صمـت و سـازمان محیط زیسـت، از نظـر رعایـت اسـتانداردهای ایمنـی و 

می شـوند. ارزیابـی  ایرانسـل  خـود  توسـط  نیـز  زیسـت محیطی 

در سـال 1400 تعـداد 1۵,792 باتـری، مجموعـا بـا وزن ۸04,706 کیلوگـرم از 

طریـق ایـن شـرکت ها بـا رعایـت باالتریـن اسـتانداردهای موجـوِد ایمنـی و 

زیسـت محیطی، بازیافـت، بازاسـتفاده یـا دفـع ایمـن شـده  اسـت.
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مدیریت مصرف انرژی

هسـتند.  ایرانسـل  انـرژی  مصـرف  عامـل  اصلی تریـن   ،BTS سـایت های 

عـاوه بـر رویکـرد کاهـش مصـرف انـرژی در شـبکه، بـا تجهیـزات بـه روز و 

انـرژی حرکـت  بهینه سـازی مصـرف  بـه سـوی  نوآورانـه همـواره  ایده هـای 

می کنیـم. بـا ایـن حـال، بـا افزایـش روزافـزون ترافیـک و تعـداد سـایت های 

مناطـق تحـت پوشـش، ناگزیـر بـه مصـرف انـرژی بیشـتر هسـتیم.

از  اسـتفاده  اقبـال  آن،  ارزان  قیمـت  و  سراسـری  بـرق  شـبکۀ  وجـود 

انرژی هـای تجدیدپذیـر را در صنایـع ایرانـی کاهـش داده اسـت. از آنجایـی 

کـه ایـن راهـکار در شـرایط بومـی ایـران از نظـر اقتصـادی ناکارآمـد اسـت، 

به دنبـال راه حل هایـی ماننـد بهبـود سـخت افزاری و نرم افـزاری تجهیـزات 

هسـتیم.  انـرژی  مصـرف  در  بیشـتر  بـرای صرفه جویـی 

اثرات زیست محیطی کالن

سال 1400

2,364,269.28

سال 1399

2,232,871.13

نرخ افزایش

5.9% 

 انرژی مصرفی در محدودۀ ۲

GJ انرژی با واحد 

مدیریت انرژی 

BTS برق سایت های

 BTS سوخت گازوئیل سایت های

524,947,780 کیلووات ساعت

195,460 لیتر

497,098,062 کیلووات ساعت

231,420 لیتر

سال 1399سال 1400منبع مورد استفاده
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امـواج را در سـطح بـدن موجـود زنـده نشـان می دهـد. آسـتانۀ اسـتاندارد 

بـرای فرکانـس 900 مگاهرتـز، 440 میکـرووات بـر سـانتی متر مربـع اسـت. 

شـروع  مگاهرتـز   900 از  همـراه  تلفـن  باندهـای  فرکانـس  کـه  آنجایـی  از 

را  اسـتاندارد  آسـتانۀ  باالتـر،  فرکانس هـای  پوشـش  به منظـور  می شـود، 

روی حداقـل فرکانـس قـرار داده انـد.

ابـراز نگرانـی  طبـق فراینـد رسـیدگی بـه گزارش هـای تشعشـع در صـورت 

شـهروندان و وجـود آنتـن و سـایت فعـال در محـل مـورد گـزارش، میـزان 

نگرانی هـا  ابـراز  از  بسـیاری  می شـود.  اندازه گیـری  تشعشـعات  دقیـق 

آنتن هـا  رویـت  بـا  معمـوًال  دارد.  روانـی  منشـأ  تشعشـعات  زمینـۀ  در 

احسـاس نگرانـی بـه وجـود می آیـد؛ حـال آنکـه شـاید محـل موردنظـر در 

تشعشعات امواج الکترومغناطیسی

سـامتی،  روی  تشعشـات  ریسـک های  دربـارۀ  گسـترده ای  مطالعـات 

انجـام شـده اسـت. در صنعـت ارتباطات سـیار بـا »سـیگنال های رادیویی 

 مواجـه هسـتیم و قرارگرفتـن در معـرض ایـن 
1
غیریونیـزان سـطح پاییـن«

سـیگنال ها خطـری بـرای سـامتی موجـودات زنـده نـدارد. تأثیـرات امـواج 

اندازه گیـری  بررسـی،  غیریونیـزان  امـواج  قالـب  در  ماکروویـو  و  رادیویـی 

سـاخت  در  آنتن هـا  نصـب  از  پـس  اسـت.  شـده  استانداردسـازی  و 

سـاختمان ها و اماکـن بایـد میـزان دریافـت پرتـو در محدودۀ اسـتاندارد و 

کمتـر از آن باشـد.در هـر ایسـتگاه رادیویی تجهیـزات و اجزایی وجود دارند 

کـه بیشـتر آن هـا دارای تشعشـع نیسـتند؛ مانند دکل، نردبان کابل کشـی، 

جعبـۀ توزیـع برق، کابینـت تجهیـزات BTS و... . تنها آنتن هـای ماکروویو 

هسـتند. تشعشـع  دارای  فرسـتنده-گیرنده  و 

واحـد »وات بـر مترمربـع« یـا »میکـرووات بـر سـانتی متر مربـع« تأثیـرات 

بررسی گزارش های تشعشع

1  - Non-ionizing radiation )EMFs(       2  - As low as reasonably achievable

میـدان هیـچ آنتنـی قـرار نداشـته باشـد. بـا ایـن وجـود در صورتـی کـه عـدد 

اندازه گیری شـده در محـدودۀ اسـتاندارد ۸۵67 سـازمان ملـی اسـتاندارد 

 تا حد امکان اقدام به بهینه سـازی 
2
 ALARA ایـران نباشـد، در قالـب اصـل

می شـود.  کاهـش  و 

پایـش و تنظیـم مجـدِد جهـت و میـزان تـوان تابشـی به صـورت منظـم و 

دوره ای در برنامـۀ تجهیـز و نگهـداری سـایت ها انجـام می شـود. در مـوارد 

پیرامـون سـایت  تغییـر شـرایط محیطـی  از  ناشـی  کـه عمدتـا  معـدودی 

احتمـاًال  اسـت،  فنـی  شـرایط  یـا  جدیـد(  سـاختمان های  احـداث  )ماننـد 

شـاهد باال رفتن میزان تشعشـع باشـیم. در این صورت بر اسـاس مقدار 

پرتـوی موجـود در محـل موردنظـر، تصاویـر و تنظیمـات سـایت، تحلیـل 

کنتـرل  پرتـو  میـزان  آنتـن  و جهـت  ارتفـاع  تغییـر  بـا  امـکان  در صـورت  و 

می شـود. در برخـی مـوارد، ممکـن اسـت سـکتور یـا سـایت حـذف شـود.
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اقدامات زیست محیطی

راهکارهای مجازی سازی سرورها

مجازی سـازی سـرورها مزایـای بسـیاری بـه همـراه دارد کـه یکـی از مهم تریـن آن هـا کاهـش تـوان مصرفـی مـورد نیـاز بـرای سـرورها اسـت کـه ایـن امـر موجب 

صرفه جویـی در مصـرف منابـع طبیعـی می شـود. ایـن روش کاربـردی بـا اسـتفاده از ابزارهایـی خاص، سـرورهای مجـازی را روی زیرسـاخت فیزیکـی به وجود 

می آورد.

حذف بسته بندی کاغذی و پالستیکی سیم کارت ها

در سـال 1400 ایرانسـل به منظور حفظ محیط زیسـت، با الکترونیکی کردن 

فرایندها، توانسـت مصرف بسـته بندی کاغذی و پاسـتیکی سیم کارت ها 

را بـه صفـر برسـاند. همچنیـن حـذف فرم هـای ثبت نـام کاغذی و اسـتفاده 

از فرم هـای دیجیتـال در برنامه های آتی ایرانسـل اسـت.

185

925

510

1,850

965,086

735

تعداد سرورهای فیزیکی میزبان مجازی سازی

تعداد سرورهای فیزیکی

میزان توان مصرفی )کیلو وات(

میزان توان مصرفی )کیلو وات(

1
 )BTU /hr( میزان توان سرمایشی

)BTU/hr( میزان توان سرمایشی

وضعیت کنونی با مجازی سازی

وضعیت قبلی بدون مجازی سازی

میزان توان صرفه جویی شده

740

)BTU/hr(  میزان توان سرمایشی صرفه جویی شده

4,769,914

برنامۀ خاموشی سیستم های برودتی، حرارتی و روشنایی 

تأمین انرژی در فصول گرم سـال چالشـی جدی اسـت. یکی از راهکارهای 

شـرکت،  مرکـزی  سـاختمان  در  موضـوع  ایـن  مدیریـت  بـرای  ایرانسـل 

خاموشـی سیسـتم های برودتی، حرارتی و روشـنایی در سـاعات غیرکاری 

بـرای کاهـش مصـرف انـرژی اسـت. 

راهکار کنترل مصرف در تأمین و تدارکات

از  ایرانسـل یکـی  ابتـدای فعالیـت  از  تبلیغاتـی  تأمیـن کیسـۀ پاسـتیکی 

فـروش  و  بازاریابـی  از  نمایندگـی  بـه  تـدارکات  بخـش  متـداول  اقدامـات 

بـا  می رسـید.  تـن   100 از  بیـش  بـه  سـال ها  برخـی  در  کـه  بـوده  سـازمان 

راهکارهـای جایگزین، سـفارش کیسـۀ پاسـتیکی تبلیغاتی در سـال 1400 

بـه 11 تـن کاهـش پیـدا کـرد. عـاوه بـر کاهـش 90 درصـدی در سـفارش ها، 

 
2
زیسـت تخریب پذیر سفارش داده شـده،  جدیـد  پاسـتیکی  کیسـه های 

دغدغه هـای  بـه  توجـه  بـا  نیـز  تبلیغاتـی  اقـام  خصـوص  در  هسـتند. 

آن  بـر  پاسـتیکی، سـعی  اقـام  و خریـد  تولیـد  مـورد  در  زیسـت محیطی 

بـوده کـه از محصـوالت قابل بازیافـت اسـتفاده شـود کـه برخـی از آن هـا 

عبارت انـد از:

 iTender و Kanban دیجیتالی شدن فرایندها مانند سامانۀ  •

•  طرح جایگزینی لیوان های کاغذی و پاستیکی با سرامیکی و سفالی

•  حذف پوشش سلفون از برگه ها برای بازگشت به چرخۀ بازیافت

•  تولید 2,000 جلد دفترچه در هر دورۀ چاپ قبض از کاغذهای دورریز

•  تولید جعبه و کارتن از کاغذهای بازیافتی 

•  استفاده از خودکارهای تبلیغاتی بر پایۀ مواد گیاهی 

بهینه سازی فرایندها در دبیرخانه

و  کارتـن  کارتریـج،  سـربرگ،  پاکـت،  مصـرف  در  صرفه جویـی  به منظـور 

هزینـۀ پسـتی، کلیـۀ نامه هـای بـا مقصـد یکسـان، پـس از انجـام عملیـات 

ایـن  می شـوند.  بسـته بندی  پاکـت  یـک  در   
3
دسـته بندی فرایندهـای  و 

موضـوع بـه خاطـر حجـم زیـاد مراسـات توسـط دبیرخانه چشـمگیر بوده 

و موجـب کاهـش مصـرف کاغـذ می شـود.

1  - British Thermal Unit       2 - Biodegradable       3 - Sorting
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اقدامات زیست محیطی

پروتکل تبادل الکترونیک مکاتبات

در  مورداسـتفاده  پروتکل هـای  از  یکـی 
 1
مکاتبـات الکترونیکـی  تبـادل 

نرم افـزار اتوماسـیون اداری اسـت. بـا راه انـدازی اتوماسـیون اداری توسـط 

 9۸ سـال  ابتـدای  از   ECE طریـق  از  نامه هـا  رسـمی  ارسـال  و  دبیرخانـه 

یافتـه  تغییـر  دیجیتـال  بـه  کاسـیک  از  دبیرخانـه  در  کار  شـیوۀ  تاکنـون، 

اسـت. در حـال حاضـر ایـن پروتکل بین ایرانسـل و  برخی از سـازمان های 

دولتـی، وزارتخانه هـا و بانک هـای سـطح کشـور برقـرار اسـت و حـدود 30 

از  اداری  دریافتـی  مکاتبـات  از  درصـد   4۵ و  ارسـالی  مکاتبـات  از  درصـد 

انجـام می شـود.  ایـن پروتـکل  طریـق 

سال 1397

80,562
%40 کاهش مصرف

حجم پاکت صرفه جویی شده

سال 1398

47,032 
%34  کاهش مصرف

ECE1ارسال از طریق سرویس

1398

1399

1400

ذخیرۀ کاغذ و پاکت نامه

3,434

5,639

5,820

حذف لیوان کاغذی 

تعداد لیوان کاغذی مصرفی

720,000

610,000

50,000

40,000

0

توضیح شرایط

شرایط عادی

اوایل شروع کرونا و دورکاری

کرونا و دورکاری

کرونا و دورکاری

برنامۀ قطع خرید لیوان کاغذی و تشویق به استفاده از لیوان شخصی

سال

1397

1398

1399

1400

1401

پروژۀ »اسکنش کن« 

در سـال های اخیـر، هزینـۀ زیـادی صـرف اقـام چاپـی می شـد و ایـن اقـام در نمایشـگاه ها و مراکـز فـروش به صـورت فیزیکـی در اختیـار مراجعیـن قـرار 

می گرفـت. از سـال 1399 هم سـو بـا ایـن پـروژه، اقـام چاپـی حـذف و بارکدهـای مختص به سـرويس ها جایگزین آن ها شـده اسـت. اقـام چاپی ایرانسـل در 

سـال 1400 بـه طـور کلـی 46 درصـد کاهـش یافـت. 

1  - ECE: Electronic Correspondence Exchange



گزارش پایداری ایرانسل 1400

اقتصاد دیجیتال
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اقتصاد دیجیتال

امـروزهتوسـعۀزیرسـاختهایارتباطـاتوفنـاوریاطالعـاتدرمناطق

محـرومازمهمتریـنالزامـاِتکاهـششـکافدیجیتالیوتوسـعۀپایدار

اقتصـادی بنگاههـای کـه داد نشـان ایرانسـل تجربـۀ اسـت. جوامـع

کشـورچطـورمیتواننددرمسـیرپیشـبردخدمـاتاقتصـاددیجیتالدر

کشـورقـدمبردارند.

یـک بلکـه نیسـت انتخـاب یـک دیگـر اپراتورهـا، بـرای دیجیتـال تحـول

بـازی دیجیتـال اقتصـاد در اساسـی نقشـی بتواننـد تـا اسـت ضـرورت

بهدنبـال دیجیتـال، رقابـِت فضـای در باقیمانـدن بـا ایرانسـل کننـد.

بـهشـرکتمبتنـیبـرفنـاوری
1
تبدیلشـدنازاپراتـورمخابراتـی)تلکـو(

اسـت.حـوزۀمحصـوالتتلکـوصرفـاشـاملخدمـاتارتباطـی
2
)تککـو(

پایـه،نظیـرتمـاس،اینترنتهمـراهوبرخـیخدماتمحـدوددیجیتالو

ارزشافـزودهاسـت.امـادرسـالهایاخیـر،گـذاراز»تلکو«بـه»تککو«،

بـوده ایرانسـل جملـه از جهـان در اپراتورهـا از بسـیاری اصلـی هـدف

اسـت.تحقـقایـنامـر،جـزبـاتحـولدیجیتـالمیسـرنمیشـود.

30

بیش از 20 میلیون

تعداد سرویس ها 

تعداد کاربران ماهانۀ فعال 

بـرای  جامعـه  مختلـف  گروه هـای  و  افـراد  توانایـی  دیجیتـال،  فراگیـری 

آن هـا  از  بهر ه بـرداری  و  ارتباطـی  و  اطاعاتـی  فناوری هـای  بـه  دسترسـی 

اکوسیسـتم  تسـهیلگری  دیجیتـال،  فراگیـری  در  ایرانسـل  نقـش  اسـت. 

 ،
3
یلوادوایـز ماننـد  سـرویس هایی  و  راهکارهـا  ارائـۀ  طریـق  از  دیجیتـال 

امکانـات   ،1400 سـال  در  اسـت.  و...  دیجیتـال  پـول  کیـف   ،
4
یلوهـاب

ماننـد  محصوالتـی  خریـد  بـر  ایرانسـل  دیجیتـال  پـول  کیـف  سـرویس 

ایرانسـل  اسـت.  بـوده  متمرکـز  و...  پیشـواز  آهنـگ  دیتـا،  بسـته های 

قصـد دارد، عـاوه بـر محصـوالت و خدمـات خـود، مـوارد متنوع تـری را در 

سوپر اپ ایرانسل من در سال 1400
تعامـل بـا شـرکای تجـاری بیشـتر، به ایـن سـرویس اضافه کنـد. کیف پول 

اسـت. داشـته  کاربـر  تعـداد 17۸,۵۸۸   1400 در سـال  ایرانسـل  دیجیتـال 

 16 از  بیـش  ایرانسـل  در 
5
غنـی« »رسـانۀ  کاربـران  تعـداد   1400 سـال  در 

میلیـون نفـر بـوده اسـت. »رسـانۀ غنـی« شـامل سـرویس های ویدئویـی 

ایرانسـل )لنـز، چارخونـه پـاس( و سـرویس های ویدئویـی شـرکای تجاری 

ایـن سـازمان )گـپ فیلـم، آنتـن و...( و سـرویس های صوتـی، موسـیقی، 

بـازی و ... می شـود. 

1  - Telco       2 - Techco       3 - Y’elloAdwise       4 - YelloHub
۵ - Rich Media Service
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از  بهره بـرداری  نتایـج  از  یکـی  کـه  نـاوگان  هوشـمند  مدیریـت  سـامانۀ 

و  زیسـت محیطی  منفـی  اثـرات  کاهـش  امـکان  اسـت،  اشـیا  اینترنـت 

می کنـد.  ایجـاد  را  بهـره وری  افزایـش 

ایـن  از  نـاوگان ایرانسـل در صنایـع مختلـف  کاربـرد مدیریـت هوشـمند 

قـرار اسـت: موادغذایـی، دارویـی و بهداشـتی؛  ناوگان عمران و راه سـازی؛  

نفـت، گاز و پتروشـیمی؛ نـاوگان خدمـات شـهری؛ صنعـت بیمـه؛ نـاوگان 

امـدادی و عملیاتی؛ شـرکت های خودروسـاز؛ شـرکت حمل ونقل؛ ناوگان 

معدنـی و خـودروی اسـتیجاری دولتـی.

نتایج پیاده سازی سامانۀ مدیریت هوشمند ناوگان حمل ونقل

•  کاهش 40 تا ۵0 درصدی زمان انتقال بیمار به بیمارستان

•  افزایش 10 تا 1۵ درصدی بهره وری کل ناوگان سازمان 

•  میانگین کاهش ۵.۵ درصدی در مصرف سوخت ناوگان سازمان

•  بهبود 29 درصدی رفتار رانندگان 

 درخودروهـای سـامانۀ مدیریـت 
5
FMS نصـب بیـش از 20 هـزار ردیـاب •

هوشـمند نـاوگان

و بـا هـدف 
 6
مرکـز نـوآوری ایرانسـل، در قالـب مجموعـۀ »ایرانسـل لبـز«

رفـاه  ارزش،  خلـق  به منظـور  برتـر،  فناوری هـای  زمینـۀ  در  فرصت آفرینـی 

اسـت.  شـده  راه انـدازی  دیجیتـال  زندگـی  سـبک  توسـعۀ  و   انسـان ها 

 ،
7
نـوآوردگاه برگـزاری  از:  عبارت انـد  مرکـز  ایـن  فعالیت هـای  مهم تریـن 

برگـزاری  »ایرانسـل پیچ«،  در  دیجیتـال  کسـب وکارهای  از  حمایـت 

»جشـنوارۀ زمسـتانۀ برنامه نویسـی« و وب سـمینار »انقـاب متـاورس«.

تسهیل نوآوری دیجیتال 

رشـد  محـور 
 2
خانگـی کسـب وکارهای  و 

 1
متوسـط و  کوچـک  شـرکت های 

اقتصادی-اجتماعـی هـر کشـوری هسـتند. رویکرد ایرانسـل برای توسـعۀ 

راهکارهـای  ارائـۀ  طریـق  از  شـرکت ها  ایـن  از  حمایـت  کسـب وکارها، 

بخـش  اسـت.  اقتصـاد  پایـدار  رشـد  به منظـور  دیجیتالـی  و  سـازمانی 

کسـب وکار سـازمانی ایرانسـل بـا ارائـۀ راهکارهـا و محصـوالت دیجیتـال از 

می کنـد: پشـتیبانی  خانگـی  و  متوسـط  و  کوچـک  کسـب وکارهای 

•  راهکارهای دیجیتالی متناسب با ویژگی های هر کسب وکار 

•  تسهیل دورکاری برای مشتریان شرکتی و نهادهای عمومی

پلتفـرم از  اسـتفاده  در  کسـب وکارها  تقویـت  بـرای  یلوادوایـز  راهـکار   •

     تبلیغات دیجیتال 

در کسـب وکارها  و  توسـعه دهندگان  تقویـت  بـرای  یلوهـاب  راهـکار   •

های مخابراتی و غیرمخابراتی
3
API استفاده از     

تحول دیجیتال در صنایع بزرگ

تعداد مشتریان سازمانی )کسب وکارهای  کوچک و متوسط( فعال با حداقل یک تراکنش مالی

حجم دیتای مصرفی مشتریان سازمانی )ترابایت(

تعداد کل کاربران فعال سازمانی

تعداد مشترکان شبکۀ امن همراه

تعداد کل مشتریان شرکتی

17%

61%

3%

16%

35%

سامانۀ مدیریت هوشمند ناوگان

ایرانسل در مسیر نوآوری

1  - SME: Small to Medium Enterprise       2 - SOHO: Small-Office Home-Office        3 - Application Programming Interface
4 - Digital Transformation       ۵  - Fleet Management System      6  - Irancell Labs       7 - Startup Weekend

فراینـدی اسـت کـه سـازمان رویه هـای عملیاتـی، تولیـدی 
4
تحـول دیجیتال

بازتعریـف  و  بازبینـی  دیجیتـال  فناوری هـای  نـگاه  از  را  خـود  خدماتـی  و 

می کنـد. نتیجـۀ چنیـن تحولـی، صرفه جویی در منابع مصرفی و اسـتفادۀ 

بهینـه از آن هـا خواهـد بـود. تحـول دیجیتـال گامـی ضـروری بـه منظـور 

اثـرات بلندمـدت زیسـت محیطی همچـون گرمایـش  هرچـه کمترکـردن 

آلودگی هاسـت.  و  زمیـن 

ایرانسـل تاش هـای خـود را در حـوزۀ تحـول دیجیتـال در صنایـع بـزرگ، 

انـرژی، در سـال 1400 شـدت بخشـید.  به عنـوان مصرف کننـدگان عمـدۀ 

چندیـن  عقـد  بـه  منجـر  گذشـته  سـال  در  اقدامـات  ایـن  مجموعـۀ 

تفاهم نامـه در مسـیر تحـول دیجیتـال بیـن ایرانسـل و صاحبـان صنایـع 

سـنگین شـد و در حـال حاضـر کار بـر روی چندیـن طـرح آغـاز شـده اسـت.

درصد رشد 1400 نسبت به 1399
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سرمایه گذاری در زیرساخت ها

توسـعۀ  زیربنـای  ارتباطـی  و  زیرسـاخت های مخابراتـی  در  سـرمایه گذاری 

رشـد  باعـث  کـه  مخابراتـی  نویـن  فناوری هـای  اسـت.  دیجیتـال  اقتصـاد 

اقتصـاد دیجیتـال می شـود، بدیـن شـرح اسـت: 5G و زیرسـاخت شـبکه، 

هـوش  ارتباطـی،  مدل هـای  و  راهکارهـا  اشـیا،  اینترنـت  نـوری،  فیبـر 

ارائـۀ  و  تبـادل  بسـترهای  و  ابـری  پـردازش  سـایبری،  امنیـت  مصنوعـی، 

API. ایرانسـل بـرای توسـعۀ زیرسـاخت شـبکه در سـال 1400، مبلـغ 2۵0 

میلیـون دالر سـرمایه گذاری کـرده اسـت کـه منجـر بـه رشـد ترافیـک دیتـا و 

می شـود. دیجیتـال  اقتصـاد  بـه  شـتاب دهی 

گسترش 5G و نسل آیندۀ اینترنت

5G را بـا همـکاری مراکـز  ایرانسـل از سـال 139۵، مطالعـه روی فنـاوری 

دانشـگاهی داخلی و شـرکت های معتبر بین المللی آغاز و در سـال 1396 

نمونـه ای از شـبکۀ کامـل 5G را آزمایـش کـرد. ایرانسـل نخسـتین سـایت 

تجـاری 5G را اول مـرداد 1399 بـا همـکاری وزارت ICT  در ایـران راه انـدازی 

کـرد. ایرانسـل در همـان سـال تعـداد ایـن سـایت ها را بـه 7 رسـاند و در 

سـال 1400 بـه سـرعت 3.909 گیگابیـت بـر ثانیه، در شـبکۀ واقعی و تجاری 

نسـل پنـج، دسـت یافت. 

سال 1400

15,768

15,297

15,378

9

سال 1399

14,214

14,257

14,027

7

نرخ افزایش

11%

7%

10%

29%

BTS سایت های

2G سایت های

3G  سایت های

4G  سایت های

5G  سایت های

تحلیل گلوگاه های شبکۀ رادیویی
بـا رشـد روزافـزون ترافیـک دیتـای شـبکه و نیز رشـد تقاضـای کاربـران، نیاز 

بـه بررسـی دقیـق گلوگاه هـای شـبکۀ رادیویـی و رفـع آن هـا بیـش از پیش 

ضـروری اسـت. بـا اسـتفاده از الگوریتم هـای برنامه نویسـی و اسـتفاده از 

شـاخص های ترافیکـی نسـل چهـارم بـه مدلـی مشـخص از رونـد خطـی و 

ایـن  بـا یکدیگـر دسـت یافتیـم.  نرمـال شـاخص های ترافیکـی در تقابـل 

بـه ازای  دیتـا  )ترافیـک  کاربـران  مصـرف  سـرانۀ  از:  عبارت انـد  شـاخص ها 

کاربـر(، چگالـی کاربـران )تعـداد کاربـران بـه ازای منابـع رادیویی(، شـاخص 

رفتـار  تحلیـل  و  رادیویـی(  بـه ازای منابـع  دیتـا  )ترافیـک  بهـره وری منابـع 

سـاعتی سـایت های نسـل چهـارم. 

اثرات مثبت این تحلیل 

•  کاهش ترافیک ازدست رفتۀ ناشی از گلوگاه های رادیویی

•  اولویت دهی تخصیص منابع رادیویی با روش بهینه )ترافیک بالقوه(

•  افزایـش ترافیـک دیتـای بالقـوه و بهبود شـاخص تجربۀ مشـترکان )نرخ

    انتقال داده(

سال 1400

20

سال 1400

تعداد َرکتعداد سایت اینترنت اشیا

نرخ رشد ساالنه سال 1399 سال 1400 کل تا سال 1400

تعداد مراکز داده

90   غیر فعال 768  فعال

156%

170%

145.33

110

371.5

297

3,413.39

1,532

)Km( پروژۀ فیبر نوری

سایت فیبر

سال 1400

11

شهر

تهران، اصفهان، تبریز

توسعۀ زیرساخت برای اقتصاد دیجیتال
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کاهش شکاف دیجیتال1

بـه  دسترسـی  زمینـۀ  در  موجـود  نابرابری هـای  بیانگـر  دیجیتـال  شـکاف 

ارتباطـات و فنـاوری  اطاعـات اسـت. ایـن شـکاف مانعـی بـرای دسترسـی 

بـه منابـع سیاسـی، اقتصـادی و اجتماعـی اسـت. بـا وجـود اینکـه همواره 

اقدامـات زیـادی در سـطح دنیـا به منظـور کاهـش میـزان شـکاف اینترنتی 

و دیجیتالـی صـورت می گیـرد، ایـن شـکاف بـا سـرعت بیشـتری در حـال 

دیجیتـال،  شـکاف  کاهـش  زمینـۀ  در  عمـده  نابرابـری  دو  اسـت.  رشـد 

نداشـتن دسترسـی بـه تکنولوژی هـای ارتباطـات و اطاعـات و همچنیـن 

از اینترنـت اسـت. شـکاف دیجیتـال  نداشـتن دانـش الزم بـرای اسـتفاده 

را به دنبـال دارد. تأثیـرات اقتصـادی، آموزشـی و اجتماعـی 

اقدامات ایرانسل 

یکـی از اصلی تریـن راهکارهـای کاهـش شـکاف دیجیتـال، افزایش ضریب 

 اسـت. ضریـب نفـوذ اینترنـت بـا توجـه بـه تعـداد کاربـران 
2
نفـوذ اینترنـت

اینترنـت در یـک منطقـۀ جغرافیایـی، شـهر، کشـور یـا سـازمان و مقایسـۀ 

از  گـروه هـدف محاسـبه می شـود. منظـور  در  افـراد  تعـداد کل  بـا  آن هـا 

اینترنـت، پوشـش ارتباطـی صرفـا 2G نبـوده و اینترنـت پرسـرعت مدنظـر 

اینترنـت  بـه  وابسـته  دیجیتـال  ارتبـاط  زیرسـاخت های  چراکـه  اسـت؛ 

اسـت. پرسـرعت 

بـا توجـه بـه توضیحـات پیش گفتـه، اگـر گسـترش اینترنـت پرسـرعت 4G را 

رو پیـِش  بدانیـم، اطاعـات  مهم تریـن مبنـای کاهـش شـکاف دیجیتـال 

معضـل  ایـن  کاهـش  قاعدتـا  و  پرسـرعت  اینترنـت  گسـترش  رونـد 

می دهـد. نمایـش  را  ایرانسـل  اجتماعی-اقتصـادی 

نفـوذ تلفن هـای هوشـمند به عنـوان یکـی از شـاخص های کاهـش شـکاف 

ایرانسـل نقـش  بـوده اسـت.  ایـران 79 درصـد  دیجیتـال در سـال 1400 در 

خـود را در کاهـش شـکاف دیجیتـال در هـر سـه سـطح زیرسـاخت، بسـتر و 
درصد افراد تحت پوشش شبکۀ 

 4G اینترنت پرسرعت

درصد افراد تحت پوشش 

 3G شبکۀ

تعداد افرادی که تحت پوشش شبکۀ ارتباطی نیستند                      8,291,183

  درصد افرادی از جامعه که تحت پوشش شبکۀ ارتباطی نیستند            8.27

جمعیت شهری که تحت پوشش نیستند                                                    741,165

جمعیت روستایی که تحت پوشش نیستند                                        7,550,018

تا پایان سال 1400

سال 1399

 82.25

سال 1400

 82.39

سال 1399

91.58

سال 1400

91.73

در سـال 1400، ایرانسـل توانسـت یـک میلیـون و 400 هزار نفـر کاربر جدید 

در سراسـر کشـور را تحت پوشـش شبکۀ اینترنت پرسـرعت خود قرار دهد.

اختالفنمرۀخالصترغیبکنندگان


3
بااپراتوررقیب


4
مشترکانرویگردان

5
ضریبنفوذبرنامۀکاربردیضریبنفوذتلفنهوشمند

6
ایرانسلمن

کانالهایفروشدیجیتال

3.01%1.74%79%62.4%30.2%

تجربۀ مشتریان در سال 1400

1  - Digital Divide     2 - Internet Penetration Rate       3 - Relative NPS       4 -Churn
۵ - Smatphone Penetration      6 -MyIrancell Penetration

فناوری هـای شـبکه و تمام سـرویس ها و پلتفرم های دیجیتالـی، ایفا می کند.

دیجیتـال  دیگـر شـاخص های شـکاف  از  نیـز  دیجیتـال  آمـوزش  گسـترش 

اسـت. ایرانسـل در سـال 1400 تعداد کاربران پلتفرم های آموزشی خود )دانا، 

داناپـاس و لنـز( را بـه بیـش از 2 میلیـون نفـر رسـاند.
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زیرساخت های دیجیتال

ایرانسـل اقدامـات متنوعـی را بـرای دیجیتال سـازی زیرسـاخت های خـود 

زیرسـاخت های  گسـترش  بـرای  هـم  دیگـری  برنامه هـای  و  داده  انجـام 

دارد. خـود  دیجیتـال 

کانال های دیجیتال فروش 

خدمـات  بـه  جامعـه  اقشـار  تمامـی  دسترسـی  افزایـش  بـرای  ایرانسـل 

به خصـوص  و  خـود  فـروش  کانال هـای  کـرده  سـعی  محصوالتـش،  و 

کانال هـای دیجیتـال را گسـترش دهـد. فـروش محصـوالت ایرانسـل اعـم 

از سـیم کارت و مـودم، شـارژ، بسـته و ... از طریـق کانال هـای دیجیتـال و 

اسـت. یافتـه  توسـعه  کاربـردی  برنامه هـای  از  اسـتفاده  همچنیـن 

ایرانسـل،  اینترنتـی  از: فروشـگاه  ایرانسـل عبارت انـد  کانال هـای فـروش 

کاربـردی  برنامـۀ  در  ایرانسـل  فروشـگاه  رنـد،  شـماره های  حـراج  پورتـال 

و  تلفنـی  فـروش  سـرویس  نماینـدگان،  دیجیتـال  پورتـال  ایرانسـل من، 

 .USSD شـبکۀ فـروش از طریـق کـد 

سـال  در  ایرانسـل  دیجیتـال  فـروش  کانال هـای  در  تغییـرات  مهم تریـن 

1400 بدیـن شـرح اسـت: ارتقـای رابـط کاربـری نسـخۀ تحـت وِب فروشـگاه 

اینترنتـی ایرانسـل و اتصـال زیرسـاخت فروشـگاه آناین به سـرویس های 

فروش الکترونیک سـایر شـرکت ها )ماننـد نرم افزارهای مدیریـت پرداخت( 

بـرای توسـعۀ فروش سـیم کارت.

سال 1399

95%

سال 1400

97%

سهم فروش الکترونیک

1  -Visitor App
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زیرساخت های دیجیتال

1
DPOS پورتال

پورتـال DPOS بـا هدف دیجیتال کـردن فرایندهای فـروش و توزیع و ارائۀ 

خدمات به مشـتریان از طریق نمایندگان فروش طراحی شـده اسـت.

 :DPOS  مهم ترین خدمات پورتال

و  فـروش  فراینـد  تسـهیل  بـرای  خریـد  سـبد  و  دیجیتـال  پـول  کیـف    •

     خدمت رسانی به مشترکان 

آنایـن محاسـبۀ  بـرای  فـروش  نقـاط  عملکـرد  مدیریـت  سیسـتم   •

    عملکـرد آن هـا و تحلیـل نقـاط قـوت و ضعـف فروشـندگان و یافتـن

     راه حل برای بهبود 

از  اسـتفاده  بـا  ایـن  از  پیـش  تـا  کـه  دیجیتـال  محصـوالت  فـروش   •

      نرم افزارهای غیر ایرانسلی مانند نرم افزارهای بانکی انجام می شد

•   اضافـه شـدن امـکان محاسـبۀ آناین کمیسـیون نقاط فـروش و ایجاد

     ماژول مدیریت موجودی در سال 1400

۲
پ

َ
ویزیتور ا

بخـش فـروش ایرانسـل به صـورت ماهانه حـدود 1۵,000 بازدید در کشـور 

انجـام می دهـد و سـاالنه حـدود 360,000 برگـه کاغـذ بایگانی می شـود. در 

گذشـته بـرای هـر بازدیـد تعـداد 2 برگـه کاغذ A4 مصرف می شـد و سـپس 

بـرای بایگانـی ایـن برگه هـا نیاز بـه فضای بزرگی بـود. پس از چندین سـال، 

حجـم زیـاد برگه هـا، بـه چالشـی تازه بـرای شـرکت تبدیل شـد. همچنین با 

انباشـت برگه هـا در انبـار، امـکان مراجعـه و بازیابـی اطاعـات غیرممکـن 

شـده یـا نیـاز به زمـان زیادی داشـت. 

ایرانسـل به منظـور بهینه سـازی و دیجیتال سـازی فرایندهـای فـروش، از 

پ را آغـاز کـرد. بـا راه انـدازی ایـن پـروژه، 
َ
اوایـل سـال 1400 پـروژۀ ویزیتـور ا

مصـرف کاغـذ بـه صفـر می رسـد و مشـکل محل نگهـداری مـدارک و حفظ 

اطاعـات نماینـدگان رفـع می شـود و همچنیـن بازیابـی اطاعـات بازدیـد، 

به راحتـی در دسـترس مدیـران و سرپرسـتان مناطـق قـرار می گیـرد.

در  سرپرسـت  نفـر   2۵ و  بازدید کننـده  نفـر   12۵ حـدود  حاضـر،  حـال  در 

در  فعـال  نماینـدۀ   12,000 از  بازدیـد  بـرای  برنامـه  ایـن  از  کشـور،  سراسـر 

کشـور اسـتفاده می کننـد. بـرای آشـنایی همکاران بـا این برنامـۀ کاربردی، 

بـرای آن هـا  همـکاران مناطـق مختلـف کشـور در 4 تیـم تقسـیم بندی و 

آمـوزش آنایـن و حضـوری برگزار شـد. بازخوردهـا و نظرات همـکاران برای 

برنامـه  ویژگی هـای جدیـد  در  و  برنامـه، جمـع آوری  بیشـتر  بهبـود هرچـه 

می شـود.  اضافـه 

دیجیتال سنتر ایرانسل

اسـتان  در  را  خـود  دیجیتال سـنتر  نخسـتین   139۵ سـال  در  ایرانسـل 

آذربایجـان شـرقی راه انـدازی کـرد تـا شـهروندان تبریـزی بتواننـد بـه شـکل 

 1400 سـال  شـوند.  آشـنا  ایرانسـل  دیجیتالـی  محصـوالت  بـا  بی واسـطه  

تهـران  جمهـوری  خیابـان  در  ایرانسـل  دیجیتال سـنتر  شـعبۀ  دومیـن 

و  محصـوالت  تجربـۀ  بـرای  دوطرفـه  اسـتند  بـه  مجهـز  کـه  شـد  افتتـاح 

اسـت: زیـر  مـوارد  شـامل  ایرانسـل  خدمـات 

امـکان کنتـرل از راه دور چراغ هـا،  بـا  آینـدۀ خانه هـا  کـه  •  خانـۀ هوشـمند 

      کرکرۀ پنجره، وسایل سرمایش و گرمایش را نمایش می دهد؛ 

•  واقعیـت مجـازی کـه بـا اسـتفاده از عینـک امـکان بازدیـد از جاذبه هـای 

      گردشگری و مناظر دیدنی را فراهم می کند؛

•  فروشـگاه هوشـمند کـه بازدیـد و مقایسـۀ محصـوالت و  خریـد مجـازی 

     آن ها را ممکن می کند.

1  -Digital Point of Sales      2  -Visitor App
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۳,۷۰

۲,۰۹

۳,۶۰

۲,۳۰

۳,۴۰

۲,۳۵

۳,۳۰

۱,۹۱

۳,۸۰

۲,۲۹

۳,۷۰

۲,۲۵

۳,۶۰

۲,۰۹

۳,۵۰

۲,۴۲

۳,۳۰

۲,۲۰

۳,۱۰

۲,۳۳

۲

۱

۰

۳

۴

میانگ�ن شرکت ها در دستاوردهای دیجیتال

میانگ�ن نمرۀ شرکت 

میانگ�ن کل

تجربه  مشت�یفر�یندمدل کسب و کار و ا�وس�ستمتجربه کارکنان

نو آو�یاستر�ت�یفرهنگ و مهارتحکمر�نی و رهب�یفناو�یپلتفرم و داده

دستاوردهای دیجیتال

۲,۱۶   

۲

۱

۰

۳

۴

میانگ�ن شرکت ها در توانمندسا�ی های دیجیتال

میانگ�ن نمرۀ شرکت 

میانگ�ن کل

توانمندسا�ی های دیجیتال

۲,۲۶   

۳,۵۰

حکمر�نی
و رهب�ی

۳,۳۰

مدل کسب و کار
و ا�وس�ستم

۳,۳۰

فناو�ی

۳,۳۰

تجربۀ کارکنان

۳,۱۰

پلتفرم و داده

۳,۶۰

فر�یند

۳,۶۰

فرهنگ و مهارت

۳,۷۰

تجربۀ مشت�ی

۳,۷۰

استر�ت�ی

۳,۸۰

نو آو�ی

۲

۱

۰

۳

۴

میانگ�ن شرکت ها در کل ابعاد                             میانگ�ن نمرۀ شرکت  ابعاد ده گانه بلوغ دیجیتال 

۲,۲۲   

نتایـج ارزیابـی ابعـاد ده گانـۀ بلـوغ دیجیتـال نشـان می دهـد به ترتیـب ابعـاد »نـوآوری«، »اسـتراتژی« و »تجربـۀ مشـتری« از وضعیـت بهتـری نسـبت 

بـه سـایر ابعـاد برخوردارنـد. همچنیـن به ترتیـب ابعـاد »پلتفـرم و داده«، »تجربـۀ کارکنـان« و »فنـاوری« بلـوغ کمتـری دارنـد. بعـد »نـوآوری« بهتریـن 

وضعیـت را در میـان ابعـاد ده گانـه دارد.  امتیاز شرکت در سال ۱۳۹۹

امتیاز شرکت در سال ۱۴۰۰

امتیاز کل

۱۰۰۰۰

۵۰۰۰

۰

۱۵۰۰۰

۲۰۰۰۰ ۱۷۳۵۰ ۱۷۷۰۰
۲۰۲۰۰

۱۰۰۰۰

۵۰۰۰

۰

۱۵۰۰۰

۲۰۰۰۰ ۱۷۷۰۰

۱۱۲۹۰

۲۰۲۰۰

امتیاز شرکت 

میانگ�ن امتیاز شرکت ها

امتیاز کل

ارزیابی ملی تحول دیجیتال

ارزیابـی ملـی تحـول دیجیتـال بـرای اولیـن بـار در ایـران، در سـال 139۵ بـا 

هـدف ممیـزی، ارائـۀ بازخـورد و در نهایـت معرفی سـازمان های پیشـرو در 

تحـول دیجیتـال طراحـی شـد. پنجمیـن دورۀ ارزیابی ملی تحـول دیجیتال 

در سـال 1400 برگـزار و همزمـان بـا اختتامیـۀ کنفرانـس بین المللـی تحول 

دیجیتـال در 16 شـهریور، از سـرآمدان تحـول دیجیتـال کشـور تقدیر شـد.

نتیجۀ بررسی وضعیت ایرانسل در این دورۀ ارزیابی به شرح زیر است:

ایرانسـل بـا کسـب 17,700  امتیـاز )از مجمـوع 20200 امتیـاز(، بـه عنـوان 

زبـدۀ دیجیتـال سـطح سـه ارزیابـی شـد و موفـق بـه کسـب جایـزۀ تندیس 

زریـن سـطح سـه زبدگـی دیجیتـال شـد. میانگیـن نمـرۀ بلـوغ ایرانسـل، 

امتیـازات ممکـن کسـب  از  یعنـی حـدود ۸7/۵ درصـد  از 4 اسـت؛   3.۵

شـده اسـت.  

وضعیت ایرانسل در هر کدام از دو دستۀ »دستاوردهای دیجیتال« و »توانمندسازهای دیجیتال« به ترتیب در نمودارهای زیر مشخص است:

امتیاز شرکت

مقایسه امتیاز سال جاری

با سال قبل

بلوغ دیجیتال ایرانسل



پیوست
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•  جایزۀ »نوآورترین واحد کسب و کار سازمانی« بین واحدهای کسب وکار سازمانی ام تی ان

•  جایزۀ »ساخت بزرگترین و ارزشمندترین بسترهای سازمانی« بین واحدهای کسب وکار سازمانی ام تی ان

•  جایزۀ ویژۀ نوآوری گروه ام تی ان به دلیل خلق و توسعۀ محصوالت و خدمات نوآورانه

•  جایزۀ نوآوری اخاقی 2021 از سوی مؤسسه اخاق گروه ام تی ان

•  گواهینامۀ استاندارد بین المللی ISO 9001:2015 برای استقرار نظام مدیریت کیفیت در تمامی فرایندها

•  تقدیر از ایرانسل برای توسعۀ زیرساخت ارتباطی استان های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی

•  قدردانی سندیکای مخابرات از نقش فعال ایرانسل در بومی سازی صنعت فاوا

جوایز، گواهی نامه ها و تقدیرنامه ها 

•  دریافت دو نشان ویژۀ »ستارۀ ملی روابط عمومی« و »ستارۀ طایی روابط عمومی«

•  دریافت لوح  تندیس زرین »اجاس سراسری رضایتمندی مشتری« برای سومین سال پیاپی

•  دریافت نشان عالی 6 ستارۀ مسئولیت اجتماعی و نشان سفیر و مروج مسئولیت اجتماعی 

•  دریافت »نشان ویژۀ روابط عمومی سرآمد دیجیتال«

•  دریافت »جایزۀ ملی روابط عمومی برتر در ارتباطات الکترونیکی و مجازی« 

•  اپراتور برتر گروه ام تی ان در بخش »ایجاد بزرگترین و باارزش ترین زیرساخت های ارتباطات سازمانی« 

•  دریافت لوح و تندیس برند پیشتاز بازار ایران به عنوان تنها اپراتور تلفن همراه
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ESG شاخص های عملکردی

GJ

GJ

GJ

GJ

tCO2e

tCO2e

tCO2e

tCO2e/No. of sub

tCO2e/ TB data 

No.

No.

Tones

kg

kl

2,461,181.06

2,364,269.28

23,816.63

73,095.15

433,323

6,441

426,882

0.00718

0.0751

11

6

804.7

3,846

158,210

2,343,656.37

2,232,871.13

20,163.28

90,621.96

409,694

6,536

403,157

0.00729

0.0957

-

-

355.4

2,485

154,481

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

محیط زیست

مجموع مصرف انرژی )محدودۀ 1 و ۲(

میزان مصرف برق

میزان مصرف گازوئیل

میزان مصرف بنزین، گاز طبیعی، گاز مایع و...

انتشار گازهای گلخانه ای )محدودۀ 1 و ۲(

محدودۀ 1: انتشار مستقیم

محدودۀ 2: انتشار غیرمستقیم

انتشار گازهای گلخانه ای به ازای تعداد مشترکان

انتشار گازهای گلخانه ای به ازای مصرف دیتا

مجموع سایت ها با انرژی تجدیدپذیر

مجموع سایت ها با انرژی خورشیدی

پسماند الکترونیکی

میزان مصرف کاغذ

میزان مصرف آب
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ESG شاخص های عملکردی

Billion IRR

No.

٪

No.

٪

٪

٪

٪

٪

IRR

Hours

Hours

٪

٪

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

٪

٪

٪

٪

No.

٪

٪

No.

No.

٪

٪

110

2,263

16

0

34

24

24

18

27

91,492,214,968

75,668

30.1

74

97.7

2,263

1,606

181

150

159

45

34

16

55

17

1.3

95.9

2.7

0.1

150

57

43

4

1

21

21

110

2,319

18

0

34

25

23

16

28

103,130,722,513

68,894

33.8

76

99.4

2,319

1,664

193

156

160

42

35

13

40

16

0.7

96.3

2.8

0.1

161

53

47

1

2

12

12

-

2,299

18

0

33

25

24

15

29

48,225,323,928

75,303

31.3

75

99.7

2,299

1,645

194

147

172

43

33

12

37

16

0.6

96

3

0.4

137

61

39

0

0

0

0

-

2,341

20

0

26

24

14

31

28,502,138,356

80,153

36.2

82

99.9

2,341

1,660

200

159

183

42

32

11

38

16

0.1

96

2.9

0.9

138

76

24

0

0

0

0

-

2,372

22

0

27

26

16

31

32,470,401,776

65,443

28.4

68

99.7

2,372

1,663

209

177

192

42

32

7

36

14

0.1

96

3

1

376

52

48

0

0

0

0

جامعه

)CSI( سرمایه گذاری اجتماعی شرکتی

تعداد کل کارکنان ایرانسل

کارکنان قراردادی و موقت

کارکنان تعدیل شده

مشارکت زنان در ترکیب کارکنان

مشارکت زنان در مشاغل مدیریتی

سهم زنان در برنامۀ جانشین پروری سازمان

سهم زنان از تعداد کل مدیران ارشد 

سهم زنان از تعداد کل مدیران میانی

سرمایه گذاری در زمینۀ آموزش و توسعۀ کارکنان

مجموع ساعات آموزش کارکنان

ساعات آموزشی به ازای هر نفر

)GCA( نتایج ارزیابی فرهنگی کارکنان

درصد کارکنان دائمی مشمول ارزیابی عملکرد 

تعداد کل کارکنان در تمام مناطق ایران

تهران

تبریز

شیراز

مشهد

اصفهان

همدان

بندرعباس

بابل

اهواز

درصد کارکنان متولد 1375 به بعد

1374 - 1355

1354 - 1345

پیش از 1345

مجموع استخدام های جدید

جذب کارکنان مرد

جذب کارکنان زن

فوت ناشی از کووید 19

مصدومیت جدی در محیط کار

نرخ رویدادهای منجر به روزهای ازدست رفته کاری

نرخ حوادث قابل ثبت منجر به آسیب های جانی
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ESG شاخص های عملکردی

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

No.

13

0

7

0

1

3

0

2

0

1

0

5

0

0

0

0

0

0

5

0

0

282

161

187

75

11

0

9

0

0

2

1

4

0

2

0

7

0

1

2

0

2

0

2

0

0

_

_

_

_

28

0

11

0

0

1

3

4

0

3

0

15

0

0

2

2

7

0

4

0

0

_

_

_

–

22

1

16

0

0

3

3

6

0

4

0

4

0

0

2

0

1

0

1

0

0

_

_

–

–

15

0

7

0

0

0

0

2

0

5

0

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

–

–

حاکمیت شرکتی

پرسش ها و شکایات در حوزۀ اخالق حرفه ای

تعداد کارشناس رسمی اخالق حرفه ای اضافه شده

مجموع اخطارهای انضباطی در حوزۀ اخالق حرفه ای

مبرا

نیازمند مشاوره

اخطار شفاهی

اخطار کتبی

اخطار کتبی نهایی

تعلیق

اخراج

متوقف شده

مجموع اخطارهای انضباطی در حوزۀ تقلبات

مبرا

نیازمند مشاوره

اخطار شفاهی

اخطار کتبی

اخطار کتبی نهایی

تعلیق

اخراج

متوقف شده

استعفای کارمند

مجموع ارزیابی عملکرد تأمین کنندگان

نظارت یا ممیزی تأمین کنندگان

تأمین کنندگانی با نمرۀ ارزیابی اولیۀ بیشتر از 60 

تأمین کنندگانی با نمرۀ ارزیابی اولیۀ کمتر از 60 

14001399139813971396واحد



گزارش پایداری سال 1400 ایرانسل: سال دوم

تاریخ انتشار: اسفند 1401

تدوین: واحد پایداری و تعامل با ذی نفعان  ایرانسل

صفحه بندی و طراحی گرافیک: دان و همکاران

بهمـرام/  محمدرضـا   :58 و  ص20  جزینـی/  احسـان  ص1:  بختیـاری/  حسـام  جلـد:  روی  عکـس: 

الهـام  ص53:  اسـماعیلیان/  امیـن  ص30:  اکبـری/  محمـد  ص27:  خائـف/  حسـین  ص25: 

علـوی خبـازی  محمـد  ص54:  سـابقی/ 

تصاویـر یادشـده، از مجموعـه عکس هـای جشـنواره »همه جا در دسـترس« انتخاب شـده اسـت. 

ایـن جشـنواره در شـهریور 1397 توسـط روابـط  عمومـی وزارت ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات برگزار 

شـد و ماحصـل آن در اختیـار شـرکت های تابعـه و دارنـدگان پروانـه مخابراتـی قـرار گرفت.

www.Irancell.ir :سایت

کوچـه  قـادری،  کوچـه  زنـدی،  خیابـان  پناهی نیـا،  شـهید  خیابـان  هـروی،  میـدان  تهـران،  نشـانی: 

ایرانسـل شـرکت  مرکـزی  سـاختمان   ،5 پـالک  علیدوسـت، 

info@mtnirancell.ir :ایمیل

تلفن: 021-23191000




