
گزارش اقدامات انجام شده

یدر حوزه مسئولیت اجتماع

1399دی ماه 

مجتمع مس شهربابك

اجتماعیمسئولیت  پذریی نماد 



مسائل اقتصادی کشور متعدد است از جمله 
بود به»و « اصالحات بانکی، گمرکی و مالیاتی»

. ستااما نقش تولید بی همتا « فضای کسب وکار
یری ، تغی«جهش تولید»اجوری عمل کنید که ب

.محسوس در زندگی مردم به وجود آید

، سال جهش تولید1399سال 



ررسی هایببومی،ومحلیجوامعدرخودذی نفعانبهمدتبلندنگاهباایرانمسصنایعملیشرکت

واماقداولویتاساسبرجوامعمشکالتحلجهتدرشهرستان هامسئولینباجلساتومیدانی

.استنمودهواگذارمجتمع هامدیرانومجتمع هابهرامسئولیتایناجراییاختیاراتونظارت

این.یردمی گبردررافعالیت هاازوسیعیدامنهاجتماعیمسئولیتمفهومشهربابکمسمجتمعدر

برایلیه ایوسومجتمعاینباورعنوانبهبلکهتبلیغبرایابزارینهونمایشیصورتبهنهمفهوم

وستیزیمحیطخیرخواهانه،فعالیت هایدرشهربابکمسمجتمع.می شودتعریفافزودهارزشخلق

.استکردهثابتدفعاتبهرامهماینواستصنایعسرآمداخالقی



مرکز توسعه ی کسب وکار شهربابک

است توسعه ای مرکز توسعه کسب و کار یک نهاد 
که قصد دارد با ایجاد همدلی بین مسئولین یک 

شهر، ارتقا فرهنگ توسعه، حمایت از کارآفرینان و 
استفاده از ظرفیت های منطقه ای به اجرای 

.اقتصاد مقاومتی بپردازدسیاست های 

پنجره واحد

نطرح شناسایی کارآفرینا

تامین مالی

ایجاد شغل جدید

ارائه خدمات ترویجی



مرکز توسعه ی کسب وکار چه کاری انجام می دهد؟

یکانجامهدفباشهربابکمسمجتمعحمایتبا1397مهرماهدرشهربابککسب وکارتوسعه یمرکز

وشدمطرحرهبریمعظممقامتوسط1392سالدرکهمقاومتیاقتصادگانه24اصولبرمبتنیوعلمیکار

.گردیدافتتاحواحداثبومیفرهنگوهاپتانسیلهمچنین

تشکیلیمختلفهایبخشازاقتصادیتسهیلگرنهادیکعنوانبهشهربابکوکارهایکسبتوسعهمرکز

.استستکاکارآفرینیاکوسیستمبند6اجرایحالدرواستشده

کلشکسب وکارهاتوسعه یواحیاطرحدرکارآفرینانشناساییطرحبنداجرایراستایدرمرکزاین

کارآفرینان75مصاحبهوآموزشیدورهآزمون،وسیلهبهصورت گرفتهپایشازبعدشناساییطرحدر.گرفت

رسیدناجراییبهباسال2اینطیدر.شدندمستقرواحد22درمرکزراه اندازیباکهشدندشناسایی

.استرسیدهمختلفحوزه هایدرنفر275بهآن هاتعداداکوسیستمبندهایتمامی

.استآمدهحوزههرتفکیکبهمرکزایندرشدهانجاماقداماتبعدصفحاتدر



پنجره واحد

آموزش
تعداد شرکت کنندگان ساعات برگزاری تعداد دوره

543 106 13 مجموع

مشاوره
تعداد جلسات مشاوره تعداد حوزه ها

296 5 مجموع

رفع موانع تولید
تعداد طرح های پیگیری شده تعد اد جلسات

27 83 مجموع

عکس  از دوره های آموزشی برگزار شده: توضیح تصاویر



طرح شناسایی کارآفرینان

توسعه ی کسب وکاروضعیت طرح های تحت حمایت مرکز

تعداد وضعیت 

طرح171 بهره برداری شده

طرح19 در حال راه اندازی

طرح85 خروج از مرکز

275 مجموع طرح ها

میزان اشتغال زایی
اشتغال تثبیت شده اشتغال جدید

پاره وقت تمام وقت پاره وقت تمام وقت

55 418 98 167

738 مجموع

عکس  از طرح های راه اندازی شده: توضیح تصاویر



تامین مالی

مبلغ/تعداد عنوان

طرح553 (درخواستی)تعداد طرح 

781،273 مبلغ درخواستی

طرح235 (مصوب)تعداد طرح 

100،860 مبلغ پرداخت شده

عکس  از بازدید طرح های متقاضی تسهیالت: توضیح تصاویر

( ارقام به میلیون ریال)وضعیت پرداخت تسهیالت 



خدمات ترویجی

عکس  از بازدید طرح های متقاضی تسهیالت: توضیح تصاویر

تعداد عنوان تعداد عنوان

8 بازدیدها 2 رویداد خالق شو

روز7 نیهفته جهانی کارآفریبرگزاری 1 رویداد همیاد 

مطلب15 همکاری با نشریات 3 رویداد تور کارآفرینی

6 ساخت کلیپ 1 جشنواره کسب وکار

9 انتشار کاتالوگ 2 برگزاری نمایشگاه

4 انتشار بروشور 2 در نمایشگاهشرکت

3 برگزاری همایش 22 جلسات برگزار شده

اقدامات انجام شده در حوزه فرهنگ سازی



اقدامات انجام شده در حوزه حفظ محیط زیست شهرستان شهربابک

اده مجتمع مس شهربابک جهت حفظ محیط زیست و ایجاد توسعه پایدار، اقداماتی را در سه حوزه آب، خاک و هوا انجام د

.است تا ضمن کاهش حداکثری آالینده های زیست محیطی صنعت مس را به یک صنعت سبز تبدیل کند

سامان دهی صنعت 

دام

اقدامات انجام شده 

جهت حفظ منابع 

طبیعی 

1

2

3

راه اندازی طرح های 

صنعتی اسید و اکسیژن



سامان دهی صنعت دام-1

آموزش و مشاوره نگهداری داماصالح نژاد دامساخت جایگاه و انبار مرکزی علوفه 

انجام مسئولیت اجتماعی خود نسبت به جامعه مجتمع مس شهربابک جهت 

و حفظ محیط زیست اقداماتی را در حوزه دام به خصوص در مناطق جوار محلی 

. کارخانه در دستور کار خود قرار داده است

ذوب مس کیلومتری 15تا 0جایگاه های در شعاع ساخت : بخش4تاکنون 

عشایری، اصالح نژاد دام های منطقه و توزیع خاتون آباد، ساخت انبار علوفه اداره 

.مکمل های دارویی را اجرایی کرده است

توزیع مکمل های دارویی



ساخت جایگاه و انبار مرکزی علوفه

میزان 
سرمایه گذاری وضعیت اجرا سال اجرا واحد

حجم 
عملیات عنوان

میلیارد 250
ریال در حال اجرا 99-97 جایگاه دام 130

ساخت 
جایگاه

میلیارد ریال12 در حال اجرا 99-98 مربعمتر 1000
انبار مرکز 

علوفه



اصالح نژاد دام

داماصالح نژاد عنوان

10000 حجم عملیات

راس واحد

98-97 سال اجرا

در حال اجرا وضعیت اجرا

میلیارد ریال16 میزان سرمایه گذاری



آموزش و مشاوره نگهداری دام

تعداد عنوان

5 دوره آموزشی بیماری دام

1 دامدوره آموزشی تغذیه

4 دوره آموزشی اصالح نژاد دام

10 در حوزه داممشاوره راه اندازی کسب وکار

6 مشاوره در خصوص اصالح نژاد



توزیع مکمل های دارویی

درمسشرکتمهماقداماتازدیگریکی

ک،شهربابدردامصنعتسامان دهیراستای

دامدارانبیندرداروییمکمل هایتوزیع

ضمهغذایی،کمبودهایرفعمنظوربهمنطقه

هجیردرپایهجیرهترکیباتبهترجذبو

.استدام هاغذایی

توزیع مکمل های دارویی عنوان

300 حجم عملیات

تن واحد

در حال اجرا وضعیت اجرا

میلیارد ریال6 میزان سرمایه گذاری



اقدامات انجام شده جهت حفظ منابع طبیعی-2

جنگل کاری
آموزش کشاورزی 

و کشت جایگزین

درعیطبیمنابعوکشاورزیحوزهدررازیستمحیطحفظجهتخودفعالیت هایمهم ترینازبخشیشهربابکمسمجتمع

وجایگزینکشتوکشاورزیآموزشجنگل کاری،حوزهسهدرراخوداقداماتراستاایندر.داردخودکاردستور

.می دهدانجامدستوردرزیرزمینیمخازنوخاکآب،حفظآب،مصرفکاهشهدفباآبخیزداری

آبخوان داری



آموزش کشاورزی و کشت جایگزین

وضعیت اجرا واحد (هکتار)حجم عملیات  عنوان

انجام شد هکتار 30 زعفران

در مرحله اجرا - - گل محمدی

در مرحله اجرا - - گل گاوزبان



جنگل کاری

وضعیت اجرا واحد (هکتار)حجم عملیات  عنوان

انجام شد هکتار  350 (قبلی)کاشت نهال 

در حال اجرا هکتار 350 (جدید)کاشت نهال 



آبخوان داری و آبخیزداری

طرح آبخوان داری باعث تزریق سالیانه 
میلیون متر مکعب از روان آب ها به 5

سفره های آب زیرزمینی دشت خاتون آباد 
.می شود

مطالعات طرح آبخیزداری و بهره برداری 
.بهینه از آب انجام شده است



طرح های صنعتی راه اندازی شده جهت حفظ محیط زیست-3
مجتمع مس شهربابک جهت تحقق رسالت های زیست محیطی خود در راستای کاهش آالیندگی و حفظ منابع طبیعی 

.دو طرح صنعتی کارخانه اسید و اکسیژن را راه اندازی کرده است

اشتغال زایی پس از بهره برداریمیزان سرمایه گذاری عنوان ردیف

کارخانه اسید خاتون آباد

میلیارد ریال191کارخانه اکسیژن
میلیون یورو30/9

75میلیون یورو96

12 2

1



سامان دهی صنعت فیروزه جهت اشتغال

پایدار و  استفاده بهینه از منابع

مجتمع مس شهربابک در راستای اجرای خدمات اجتماعی خود 

و اشتغال زایی پایدار سامان دهی صنعت فیروزه را در دستور کار 

مهم ترین اقدام صورت گرفته در این حوزه، تهیه . خود قرار داد

و تصویب دستورالعمل سامان دهی و توزیع سنگ فیروزه است 

که اجرایی شدن این آیین نامه دسترسی کارآفرینان و فعالین 

.این حوزه به مواد اولیه را تسریع کرده است

دهتن سنگ فیروزه توسط مجتمع مس شهربابک به توزیع کنن15تحویل 

شرکت تعاونی40توزیع سنگ فیروزه به 

کارگاه تولیدی خانگی110توزیع سنگ فیروزه به 

1

2

3



پایش سالمت 
کارکنان و خانواده 

آن ها

برگزاری اردوهای 
جهادی پزشکی در 

مناطق محروم

پیشگیری از شیوع 
19-بیماری کووید

بهداشت و درمان

کمک به بیمارستان 
در جهت خرید 

تجهیزات

مجتمع مس شهربابک جهت برقراری عدالت در برخورداری یکسان شهروندان از خدمات سالمت و کمک به 

ل اقدامات قاب( عج)افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی، با همکاری مرکز بهداشت و بیمارستان ولیعصر

.توجهی را در حوزه بهداشت و درمان انجام داده است

بهداشت و درمان



برگزاری اردوهای جهادی پزشکی
:و بهزیستی به شرح زیر برگزار شده است( ره)اردوی جهادی پزشکی جهت ویزیت رایگان افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی 3تا کنون 

شهرستان شهربابک و حومه روستاهای اطراف معدن میدوک

821: افراد ویزیت شده

نفره18و 17دو گروه : تیم پزشکی

شهر دهج

8640: افراد ویزیت شده

نفره40یک گروه : تیم پزشکی

195: افراد ویزیت شده

نفره14یک گروه : تیم پزشکی



پایش سالمت کارکنان
پایش سالمت کارکنان و خانواده آن ها جهت حفظ سالمت شاغلین انجام شده است 

نیروی کار بازوی کارآمد و مولد هر مجموعه تولیدی 

است و نقش حائز اهمیتی را در بنگاه های اقتصادی 

در مقابل یکی از مسئولیت های مهم مدیران . دارد

در . مجموعه حفظ سالمتی شاغلین آن مجموعه است

مجتمع مس شهربابک این امر مهم مورد توجه قرار 

.گرفته و اقداماتی در این خصوص انجام شده است



19-پیشگیری از شیوع بیماری کووید

جهتردمنطقهاقتصادیبنگاهبزرگترینعنوانبهشهربابکمسمجتمع

میناناطوشهروندانکارکنان،سالمتحفظوخوداجتماعیمسئولیتایفای

استدادهانجامحوزهایندررااقداماتیمحلیجامعخاطر

وارد کشور ایران 19-که ویروس کووید1398از اسفند ماه 

شده است حفظ سالمتی دغدغه اصلی همه ی افراد جامعه

حساسیت این موضوع موجب شده که تالش. شده است

همگانی ای برای از بین بردن این ویروس و کاهش آمار 

.مبتالیان به آن صورت گیرد

می دهیم_شکست_را_کرونا_ما:  همراه با تمام ایران شعار ما در مجتمع مس شهربابک



:19-اقدامات انجام شده در حوزه پیشگیری از شیوع بیماری کووید

نتامیشورایدستورباشهرورودی هایبستنبهکمک
شهرستان

یاکیپ هااستقرارجهتتجهیزاتووسایلتهیه
شهرستانورودی هایدربازرسی

ه سازیآگاجهتپیامکوبنربروشور،کلیپ ها،تهیه
کروناویروسخطراتازشهروندان

تانبیمارسجهتماسکوضدعفونیموادتامین
درمانیبهداشتیمراکزو

ضدعفونی معابر و اماکن پر رفت و آمد



طرح های عمرانی و زیربنایی
:وجود زیرساخت ها از جمله راه های مناسب یکی از نیازهای توسعه اقتصادی منطقه است که در این راستا تاکنون اقدامات زیر انجام شده است

بهسازی محور خاتون آباد به شهربابک از محل تقاطع سه راهی 
شهربابکمیمند تا آرامستان 

کیلومتر12

مسورزشگاهورودیبلوارآسفالتوزیرسازی

متر600

خاصبیماریهایبیمارستانورودیبلوارآسفالتوزیرسازی

متر6000

شهربابکگهرتروستایبهدسترسیمحورآسفالتوسازیزیر
شهربابکآرامستانروبرویاز

کیلومتر3/7



طرح های عمرانی و زیربنایی

آبادخاتونبه شهر ورودیبلوارآسفالتروکش

رکیلومت2/5

ه به جادبهشتیشهیدروستایدسترسیمسیرآسفالتوسازیزیر
شهربابک-اصلی انار

متر1000

اجرای پارکینگ روستای فتح آباد در محل تقاطع جاده اصلی میدوک

نصب گارد ریل در جاده میدوک 

هماهنگی و نظارت جهت اجرای ساختمان بازداشتگاه داخل محوطه 
نیروی انتظامی شهربابک

در حال انجام است

متر800

متر4000



خرید محلی
حمایت از کاالی داخلی و ایجاد اشتغال پایدار

مجتمع مس شهربابک در جهت 

حمایت از کاالهای داخلی، حمایت از 

کارگاه های تولیدی و کمک به افزایش 

اشتغال در سطح شهرستان رویکرد 

ان تامین نیازهای مجتمع از تولیدکنندگ

ار و تامین کنندگان بومی را در دستور ک

.خود قرار داده است

:اقدامات انجام شده در حوزه خرید محلی

4964استعالم 
درخواست خرید از 
تامین کنندگان محلی

89عضویت 
تامین کننده در سامانه 
سجاب جهت نیازهای 
مجتمع مس شهربابک

خرید محلی و تامین 
درصد از نیازهای 59

مجتمع از شهرستان 
شهربابک



:همکاری با اداره آب در جهت

،آبدائميانشعابتخصيصوعشايریآبتامين-

يکههبنآبرسانيايستگاهجنبدردامآبدهيبرای

وستهپيبصورتروستاييآبشبکهبهآبارسال-

شربآبلولهتعويضبرایاتصاالتولولهتامين-

روستايي

آبهلولخطوطنشتيوتركيدگيرفعدرهمکاری-

ميدوكمجتمعاطرافدرروستايي

جهتروستاييآبخطوطازایدورهبازديد-

روستاييآببهاطالعوآبهدررفتازجلوگيری

نشتيرفعجهت

همکاری با ادارات و نهاد ها 

روابط عمومي و خدمات اجتماعي مجتمع مس شهربابک به عنوان يک نهاد واسط بين جامعه محلي و صنعت مس همکاری نزديکي با ادارات و نهادهای
:بخشي از اقدامات انجام شده در ادامه آمده است. شهربابک دارد و همواره بر اساس سياست های تدوين شده شركت به آن ها خدماتي را ارائه مي كند

همکاری در برگزاری يادواره 
شهدا به صورت محلي

همکاری در برگزاری 
جشن ها، همايش ها و تهيه 

بنرهای تبليغاتي

بازديد از روستاهای شهرستان برای بررسي مسائل و
هاآنريزی جهت حل مشکالت و برنامه

سازی و ، بهبازسازیهمکاری در 
مددجويانساخت منازل مسکوني 

كميته امداد و بهزيستي



خدمات آموزشی
.توانمندسازی جامعه محلی از طریق آموزش همواره در صدر برنامه های معین اقتصادی شهربابک است

برگزاری دوره های 
آموزش در
:حوزه های

روان شناسی

نقاشی

موسیقی

کامپیوتر

رباتیک

زبان انگلیسی
مهارت های 

کالمی و عملی

کنکور

خطاطی



خدمات ورزشی
.زش استورعدالت در استفاده از زیرساخت ها و برنامه های ورزشی از دو منظر سالمت و توسعه ورزش حرفه ای از اهداف معین اقتصادی شهربابک در حوزه

برگزاری مجموعه برنامه های ورزشی 
اویژه کارکنان، بازنشستگان و خانواده ه

برگزاری دوره آموزشی در 
مختلف ورزشیرشته های 

برگزاری همایش و مسابقات  
در رشته های مختلف ورزشی

ساخت زمین چمن مصنوعی 
در مناطق مختلف شهربابک



اجتماعیآسیبهای کاهش 

راستادر این گرفته که صورت اقدامات 

یکی از رسالت های مهم مجتمع مس 

شهربابک برنامی ریزی  مناسب جهت  

ارتقاء شاخصهای سالمت اجتماعی و 

کنترل  و کاهش آسیبهای اجتماعی 

. می باشد

برگزاری کالس های آموزشی 
به مربیان پرورشی آموزش 

پیشگیری ازشهرستان پرورش 
آسیب های اجتماعی

تشکیل کمیته پیشگیری از 
آسیب های اجتماعی 

حمایت بیماران آسیب 
دیده از مواد مخدر 



امور مذهبی و خیریه
.ده استدامجتمع مس شهربابک با نگاه همه جانبه به توسعه و توزیع عادالنه امکانات، اقداماتی را در جهت اجرای رسالت های ملی و مذهبی خود انجام

کمک به مساجد و اماکن مذهبی

برگزاری جشن ها و مراسمات ملی مذهبی

کمک به موسسات خیریه و افراد بی بضاعت



خدمات فرهنگی و هنری
یکی از اولویت های مجتمع مس شهربابک در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی خود، فراهم کردن زیرساخت های مورد نیاز جهت 

.فرهنگ سازی و رشد جامعه است و در این راستا اقدامات قابل توجهی را انجام داده است

Home 

Name#

Home 

Name#

Home 

Name#

برگزاری کالس های فرهنگی هنری در زمینه های 
...مختلف موسیقی، طراحی، تئاتر و

برگزاری فعالیت های اجرایی در زمینه جشن ها، 
....همایش ها، جشنواره ها، نمایشگاه ها و 

همکاری با موسسات و نهادهای فعال فرهنگی 
در حوزه تبلیغات

1

2

3



از توجه شما زبرگواران با تشكر 

مجتمع مس شهربابک نماد مسئولیت پذیری اجتماعی 


