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نماد مسئولیت پذریی اجتماعی

گزارش اقدامات انجام شده

در حوزه مسئولیت اجتماعی
دی ماه 1399

مسائل اقتصادی کشور متعدد است از جمله
«اصالحات بانکی ،گمرکی و مالیاتی» و «بهبود
فضای کسبوکار» اما نقش تولید بیهمتا است.
جوری عمل کنید که با «جهش تولید» ،تغییری
محسوس در زندگی مردم به وجود آید.
سال  ،1399سال جهش تولید

شرکت ملی صنایع مس ایران با نگاه بلند مدت به ذینفعان خود در جوامع محلی و بومی ،بررسیهای
میدانی و جلسات با مسئولین شهرستانها در جهت حل مشکالت جوامع بر اساس اولویت اقدام و
نظارت و اختیارات اجرایی این مسئولیت را به مجتمعها و مدیران مجتمعها واگذار نموده است.
در مجتمع مس شهربابک مفهوم مسئولیت اجتماعی دامنه وسیعی از فعالیتها را در بر میگیرد .این
مفهوم نه به صورت نمایشی و نه ابزاری برای تبلیغ بلکه به عنوان باور این مجتمع و وسلیهای برای

خلق ارزش افزوده تعریف میشود .مجتمع مس شهربابک در فعالیتهای خیرخواهانه ،محیط زیستی و
اخالقی سرآمد صنایع است و این مهم را به دفعات ثابت کرده است.

مرکز توسعهی کسبوکار شهربابک
پنجره واحد
مرکز توسعه کسب و کار یک نهاد توسعهای است
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
سیاستهای اقتصاد مقاومتی بپردازد.

طرح شناسایی کارآفرینان
تامین مالی
ایجاد شغل جدید
ارائه خدمات ترویجی

مرکز توسعهی کسبوکار چه کاری انجام میدهد؟

مرکز توسعهی کسبوکار شهربابک در مهرماه  1397با حمایت مجتمع مس شهربابک با هدف انجام یک

کار علمی و مبتنی بر اصول 24گانه اقتصاد مقاومتی که در سال  1392توسط مقام معظم رهبری مطرح شد و
همچنین پتانسیلها و فرهنگ بومی احداث و افتتاح گردید.
مرکز توسعه کسبوکارهای شهربابک بهعنوان یک نهاد تسهیلگر اقتصادی از بخشهای مختلفی تشکیل
شده است و در حال اجرای  6بند اکوسیستم کارآفرینی ستکا است.

این مرکز در راستای اجرای بند طرح شناسایی کارآفرینان در طرح احیا و توسعهی کسبوکارها شکل
گرفت .در طرح شناسایی بعد از پایش صورتگرفته به وسیله آزمون ،دوره آموزشی و مصاحبه  75کارآفرینان
شناسایی شدند که با راهاندازی مرکز در  22واحد مستقر شدند .در طی این  2سال با به اجرایی رسیدن
تمامی بندهای اکوسیستم تعداد آنها به  275نفر در حوزههای مختلف رسیده است.

در صفحات بعد اقدامات انجام شده در این مرکز به تفکیک هر حوزه آمده است.

پنجره واحد
آموزش
تعداد دوره

ساعات برگزاری

تعداد شرکت کنندگان

13

106

543

مجموع

مشاوره
مجموع

تعداد حوزهها

تعداد جلسات مشاوره

5

296

رفع موانع تولید
تعد اد جلسات
مجموع

توضیح تصاویر :عکس از دورههای آموزشی برگزار شده

83

تعداد طرحهای پیگیری شده
27

طرح شناسایی کارآفرینان
وضعیت طرحهای تحت حمایت مرکز توسعهی کسبوکار
وضعیت

تعداد

بهرهبرداری شده

 171طرح

در حال راهاندازی

 19طرح

خروج از مرکز

 85طرح

مجموع طرحها

275

میزان اشتغالزایی
اشتغال تثبیتشده

اشتغال جدید
تمام وقت

پاره وقت

تمام وقت

پاره وقت

167

98

418

55

مجموع
توضیح تصاویر :عکس از طرحهای راهاندازی شده

738

تامین مالی
وضعیت پرداخت تسهیالت (ارقام به میلیون ریال)
عنوان

تعداد/مبلغ

تعداد طرح (درخواستی)

 553طرح

مبلغ درخواستی

781،273

تعداد طرح (مصوب)

 235طرح

مبلغ پرداخت شده

100،860

توضیح تصاویر :عکس از بازدید طرحهای متقاضی تسهیالت

خدمات ترویجی
اقدامات انجام شده در حوزه فرهنگسازی
عنوان

تعداد

عنوان

تعداد

رویداد خالقشو

2

بازدیدها

8

رویداد همیاد

1

برگزاری هفته جهانی کارآفرینی

 7روز

رویداد تور کارآفرینی

3

همکاری با نشریات

 15مطلب

جشنواره کسبوکار

1

ساخت کلیپ

6

برگزاری نمایشگاه

2

انتشار کاتالوگ

9

شرکت در نمایشگاه

2

انتشار بروشور

4

جلسات برگزار شده

22

برگزاری همایش

3

توضیح تصاویر :عکس از بازدید طرحهای متقاضی تسهیالت

اقدامات انجام شده در حوزه حفظ محیط زیست شهرستان شهربابک

اقدامات انجام شده

ساماندهی صنعت

جهت حفظ منابع
طبیعی

دام

راهاندازی طرحهای
صنعتی اسید و اکسیژن

2
1

3

مجتمع مس شهربابک جهت حفظ محیط زیست و ایجاد توسعه پایدار ،اقداماتی را در سه حوزه آب ،خاک و هوا انجام داده
است تا ضمن کاهش حداکثری آالیندههای زیست محیطی صنعت مس را به یک صنعت سبز تبدیل کند.

-1ساماندهی صنعت دام
مجتمع مس شهربابک جهت انجام مسئولیت اجتماعی خود نسبت به جامعه

محلی و حفظ محیط زیست اقداماتی را در حوزه دام به خصوص در مناطق جوار
کارخانه در دستور کار خود قرار داده است.
تاکنون  4بخش :ساخت جایگاههای در شعاع  0تا  15کیلومتری ذوب مس

خاتونآباد ،ساخت انبار علوفه اداره عشایری ،اصالحنژاد دامهای منطقه و توزیع
مکملهای دارویی را اجرایی کرده است.

ساخت جایگاه و انبار مرکزی علوفه

اصالحنژاد دام

آموزش و مشاوره نگهداری دام

توزیع مکملهای دارویی

ساخت جایگاه و انبار مرکزی علوفه

عنوان

حجم
عملیات

واحد

سال اجرا

وضعیت اجرا

میزان
سرمایهگذاری

ساخت
جایگاه

130

جایگاه دام

97-99

در حال اجرا

 250میلیارد
ریال

انبار مرکز
علوفه

1000

متر مربع

98-99

در حال اجرا

 12میلیارد ریال

اصالحنژاد دام
عنوان

اصالحنژاد دام

حجم عملیات

10000

واحد

راس

سال اجرا

97-98

وضعیت اجرا

در حال اجرا

میزان سرمایهگذاری

 16میلیارد ریال

آموزش و مشاوره نگهداری دام
عنوان

تعداد

دوره آموزشی بیماری دام

5

دوره آموزشی تغذیه دام

1

دوره آموزشی اصالحنژاد دام

4

مشاوره راهاندازی کسبوکار در حوزه دام

10

مشاوره در خصوص اصالحنژاد

6

توزیع مکملهای دارویی

یکی دیگر از اقدامات مهم شرکت مس در
راستای ساماندهی صنعت دام در شهربابک،
توزیع مکملهای دارویی در بین دامداران

عنوان

توزیع مکملهای دارویی

حجم عملیات

300

واحد

تن

منطقه به منظور رفع کمبودهای غذایی ،هضم

و جذب بهتر ترکیبات جیره پایه در جیره

وضعیت اجرا

در حال اجرا

غذایی دامها است.
میزان سرمایهگذاری

6میلیارد ریال

-2اقدامات انجام شده جهت حفظ منابع طبیعی
مجتمع مس شهربابک بخشی از مهمترین فعالیتهای خود جهت حفظ محیط زیست را در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی در
دستور کار خود دارد .در این راستا اقدامات خود را در سه حوزه جنگلکاری ،آموزش کشاورزی و کشت جایگزین و
آبخیزداری با هدف کاهش مصرف آب ،حفظ آب ،خاک و مخازن زیرزمینی در دستور انجام میدهد.

جنگلکاری

آموزش کشاورزی

و کشت جایگزین

آبخوانداری

آموزش کشاورزی و کشت جایگزین
عنوان

حجم عملیات (هکتار)

واحد

وضعیت اجرا

زعفران

30

هکتار

انجام شد

گل محمدی

-

-

در مرحله اجرا

گل گاوزبان

-

-

در مرحله اجرا

جنگلکاری
عنوان

حجم عملیات (هکتار)

واحد

وضعیت اجرا

کاشت نهال (قبلی)

350

هکتار

انجام شد

کاشت نهال (جدید)

350

هکتار

در حال اجرا

آبخوانداری و آبخیزداری
طرح آبخوانداری باعث تزریق سالیانه
 5میلیون متر مکعب از روان آبها به
سفرههای آب زیرزمینی دشت خاتونآباد
میشود.

مطالعات طرح آبخیزداری و بهرهبرداری
بهینه از آب انجام شده است.

-3طرحهای صنعتی راهاندازی شده جهت حفظ محیط زیست
مجتمع مس شهربابک جهت تحقق رسالتهای زیست محیطی خود در راستای کاهش آالیندگی و حفظ منابع طبیعی
دو طرح صنعتی کارخانه اسید و اکسیژن را راهاندازی کرده است.

ردیف

عنوان

میزان سرمایهگذاری اشتغالزایی پس از بهرهبرداری

1

کارخانه اسید خاتونآباد

 96میلیون یورو

75

2

کارخانه اکسیژن

191میلیارد ریال
30/9میلیون یورو

12

مجتمع مس شهربابک در راستای اجرای خدمات اجتماعی خود
و اشتغالزایی پایدار ساماندهی صنعت فیروزه را در دستور کار
خود قرار داد .مهمترین اقدام صورت گرفته در این حوزه ،تهیه
و تصویب دستورالعمل ساماندهی و توزیع سنگ فیروزه است
که اجرایی شدن این آییننامه دسترسی کارآفرینان و فعالین

ساماندهی صنعت فیروزه جهت اشتغال

این حوزه به مواد اولیه را تسریع کرده است.

پایدار و استفاده بهینه از منابع
1

تحویل  15تن سنگ فیروزه توسط مجتمع مس شهربابک به توزیعکننده

2

توزیع سنگ فیروزه به  40شرکت تعاونی

3

توزیع سنگ فیروزه به  110کارگاه تولیدی خانگی

بهداشتوو درمان
درمان
بهداشت
برگزاری اردوهای
جهادی پزشکی در
مناطق محروم

پایش سالمت
کارکنان و خانواده
آنها

پیشگیری از شیوع
بیماری کووید19-

کمک به بیمارستان
در جهت خرید
تجهیزات

مجتمع مس شهربابک جهت برقراری عدالت در برخورداری یکسان شهروندان از خدمات سالمت و کمک به
افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی ،با همکاری مرکز بهداشت و بیمارستان ولیعصر(عج) اقدامات قابل
توجهی را در حوزه بهداشت و درمان انجام داده است.

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

افراد ویزیت شده821 :

افراد ویزیت شده195 :

افراد ویزیت شده8640 :

تیم پزشکی :دو گروه  17و  18نفره

تیم پزشکی :یک گروه  14نفره

تیم پزشکی :یک گروه 40نفره

شهر دهج

روستاهای اطراف معدن میدوک

شهرستان شهربابک و حومه

پایش سالمت کارکنان
پایش سالمت کارکنان و خانواده آنها جهت حفظ سالمت شاغلین انجام شده است

نیروی کار بازوی کارآمد و مولد هر مجموعه تولیدی
است و نقش حائز اهمیتی را در بنگاههای اقتصادی
دارد .در مقابل یکی از مسئولیتهای مهم مدیران
مجموعه حفظ سالمتی شاغلین آن مجموعه است .در
مجتمع مس شهربابک این امر مهم مورد توجه قرار
گرفته و اقداماتی در این خصوص انجام شده است.

پیشگیری از شیوع بیماری کووید19-
همراه با تمام ایران شعار ما در مجتمع مس شهربابک :ما_کرونا_را_شکست_میدهیم

از اسفند ماه  1398که ویروس کووید 19-وارد کشور ایران
شده است حفظ سالمتی دغدغه اصلی همهی افراد جامعه
شده است .حساسیت این موضوع موجب شده که تالش

همگانیای برای از بین بردن این ویروس و کاهش آمار
مبتالیان به آن صورت گیرد.

مجتمع مس شهربابک به عنوان بزرگترین بنگاه اقتصادی منطقه در جهت
ایفای مسئولیت اجتماعی خود و حفظ سالمت کارکنان ،شهروندان و اطمینان
خاطر جامع محلی اقداماتی را در این حوزه انجام داده است

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

کمک به بستن ورودیهای شهر با دستور شورای تامین
شهرستان
تهیه وسایل و تجهیزات جهت استقرار اکیپهای
بازرسی در ورودیهای شهرستان
تهیه کلیپها ،بروشور ،بنر و پیامک جهت آگاهسازی
شهروندان از خطرات ویروس کرونا

تامین مواد ضدعفونی و ماسک جهت بیمارستان
و مراکز بهداشتی درمانی
ضدعفونی معابر و اماکن پر رفت و آمد

طرحهای عمرانی و زیربنایی
وجود زیرساختها از جمله راههای مناسب یکی از نیازهای توسعه اقتصادی منطقه است که در این راستا تاکنون اقدامات زیر انجام شده است:

 12کیلومتر
بهسازی محور خاتون آباد به شهربابک از محل تقاطع سه راهی
میمند تا آرامستان شهربابک

 600متر
زیرسازی و آسفالت بلوار ورودی ورزشگاه مس

 6000متر
زیرسازی و آسفالت بلوار ورودی بیمارستان بیماریهای خاص

 3/7کیلومتر
زیر سازی و آسفالت محور دسترسی به روستای گهرت شهربابک
از روبروی آرامستان شهربابک

طرحهای عمرانی و زیربنایی
1000متر
زیر سازی و آسفالت مسیر دسترسی روستای شهید بهشتی به جاده
اصلی انار -شهربابک

4000متر
اجرای پارکینگ روستای فتح آباد در محل تقاطع جاده اصلی میدوک

 800متر
نصب گارد ریل در جاده میدوک

در حال انجام است
هماهنگی و نظارت جهت اجرای ساختمان بازداشتگاه داخل محوطه
نیروی انتظامی شهربابک

 2/5کیلومتر
روکش آسفالت بلوار ورودی به شهر خاتون آباد

خرید محلی
حمایت از کاالی داخلی و ایجاد اشتغال پایدار

مجتمع مس شهربابک در جهت

اقدامات انجام شده در حوزه خرید محلی:

حمایت از کاالهای داخلی ،حمایت از
کارگاههای تولیدی و کمک به افزایش

اشتغال در سطح شهرستان رویکرد
تامین نیازهای مجتمع از تولیدکنندگان
و تامینکنندگان بومی را در دستور کار
خود قرار داده است.

عضویت 89
تامینکننده در سامانه
سجاب جهت نیازهای
مجتمع مس شهربابک

استعالم 4964
درخواست خرید از
تامینکنندگان محلی

خرید محلی و تامین
59درصد از نیازهای
مجتمع از شهرستان
شهربابک

همکاری با ادارات و نهادها
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
شهربابک دارد و همواره بر اساس سياستهای تدوين شده شركت به آنها خدماتي را ارائه ميكند .بخشي از اقدامات انجامشده در ادامه آمده است:

همکاری در بازسازی ،بهسازی و
ساخت منازل مسکوني مددجويان
كميته امداد و بهزيستي

همکاری در برگزاری يادواره
شهدا به صورت محلي

همکاری با اداره آب در جهت:
تامين آب عشايری و تخصيص انشعاب دائمي آب،برای آبدهي دام در جنب ايستگاه آبرساني بنهيکه
-ارسال آب به شبکه آب روستايي بصورت پيوسته

تامين لوله و اتصاالت برای تعويض لوله آب شربروستايي
همکاری در رفع تركيدگي و نشتي خطوط لوله آبروستايي در اطراف مجتمع ميدوك
بازديد دورهای از خطوط آب روستايي جهتجلوگيری از هدررفت آب و اطالع به آب روستايي
جهت رفع نشتي

همکاری در برگزاری
جشنها ،همايشها و تهيه
بنرهای تبليغاتي
بازديد از روستاهای شهرستان برای بررسي مسائل و
مشکالت و برنامهريزی جهت حل آنها

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

زبان انگلیسی

مهارتهای
کالمی و عملی

رباتیک

کامپیوتر

روانشناسی

برگزاری دورههای
آموزش در
حوزههای:

موسیقی

کنکور

خطاطی
نقاشی

خدمات ورزشی
عدالت در استفاده از زیرساختها و برنامههای ورزشی از دو منظر سالمت و توسعه ورزش حرفهای از اهداف معین اقتصادی شهربابک در حوزه ورزش است.

ساخت زمین چمن مصنوعی
در مناطق مختلف شهربابک

برگزاری همایش و مسابقات
در رشتههای مختلف ورزشی

برگزاری دوره آموزشی در
رشتههای مختلف ورزشی

برگزاری مجموعه برنامههای ورزشی
ویژه کارکنان ،بازنشستگان و خانوادهها

کاهش آسیبهای اجتماعی
اقدامات صورت گرفته که در این راستا

یکی از رسالت های مهم مجتمع مس
شهربابک برنامی ریزی مناسب جهت
ارتقاء شاخصهای سالمت اجتماعی و
کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی
می باشد.

حمایت بیماران آسیب
دیده از مواد مخدر

تشکیل کمیته پیشگیری از
آسیب های اجتماعی

برگزاری کالس های آموزشی
به مربیان پرورشی آموزش
پرورش شهرستان پیشگیری از
آسیب های اجتماعی

امور مذهبی و خیریه
مجتمع مس شهربابک با نگاه همهجانبه به توسعه و توزیع عادالنه امکانات ،اقداماتی را در جهت اجرای رسالتهای ملی و مذهبی خود انجام داده است.

کمک به مساجد و اماکن مذهبی

برگزاری جشنها و مراسمات ملی مذهبی

کمک به موسسات خیریه و افراد بیبضاعت

خدمات فرهنگی و هنری
یکی از اولویتهای مجتمع مس شهربابک در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی خود ،فراهم کردن زیرساختهای مورد نیاز جهت
فرهنگسازی و رشد جامعه است و در این راستا اقدامات قابل توجهی را انجام داده است.

Home
Name#

1

Home
Name#

برگزاری کالسهای فرهنگی هنری در زمینههای
مختلف موسیقی ،طراحی ،تئاتر و...

2

برگزاری فعالیتهای اجرایی در زمینه جشنها،
همایشها ،جشنوارهها ،نمایشگاهها و ....

3

همکاری با موسسات و نهادهای فعال فرهنگی
در حوزه تبلیغات

Home
Name#

ت
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ا
ا
با ر از وجه ما زبر و ر ن
مجتمع مس شهربابک نماد مسئولیت پذیری اجتماعی

