
مروری بر عملکرد
نشرکت ملی صنایع مس ایرا

در حوزه مسئولیت اجتماعی 

۱۳۹۹زمستان 
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مسئولیت اجتماعی چیست؟
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Corporate)شرکتیاجتماعیمسئولیت Social Responsibility)
ویتجارفعالیتهایدرشرکتهاکهمعنااینبهاستمدیریتیمفهومیک

.رندبگینظردررازیستمحیطیواجتماعیدغدغههایخودذینفعانباتعامل

CSRمیانشرکتیکآنطریقازکهراهیاست؛راهیککلیبهطور
الحعیندرومیکندایجادتوازناجتماعیوزیستمحیطیاقتصادی،الزامات
*.نکندفروگذارنیزراذینفعانوسهامدارانانتظارات

*یونیدو 
The United Nations Industrial Development 
Organization (UNIDO)



ابعاد مسئولیت اجتماعی
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جامعه

محیط زیست

اقتصاد

سهاجتماعیمسئولیتاست،مشخصشدهارائهتعریفازکههمانطور
.محیطزیستوجامعهاقتصاد،دارد؛اصلیبعد

سهگانهدابعابهتوجهبااستکردهتالشایرانمسصنایعملیشرکت
ایندروکندتعریفخودفعالیتبرایرامحورهاییاجتماعیمسئولیت

.بزنداقدامبهدستزمینه



مسئولیت اجتماعیمحـورهای 

در شرکت ملی صنایع مس ایران
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هاي بالعوضكمك

هاي ورزشيهاي ورزشي و كمكباشگاه

و راه هاي ارتباطيها جاده

اقتصاد مقاومتي 

مبارزه با کرونا



اقدامات مسئولیت اجتماعی شرکت مس

به تفکیک مجتمع ها
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سرچشمهمسمجتمع



اقدامات مسئولیت اجتماعی شرکت مس

مجتمع مس سرچشمه
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حوزه مسئوليت هاي اجتماعي/شرح

كمك هاي بالعوض

نقطه استان كرمان، اموزش جهت ارتقا مديران و صنعت 6شامل طرح جهادي درمان در )

گران يادواره شهدا، مسابقات قرآن، نمايشگاه توانمندي ها و نيازمنديهاي رفسنجان، 

...(گسترش فرهنگ كتابخواني، جشنواره موسيقي و

هاي ورزشي و كمك هاي ورزشيباشگاه

و راه هاي ارتباطيجاده ها 
...ماني و-جمله پاريزاز 

مقاومتي اقتصاد 

و ابزي ( زعفران و گل محمدي)وام قرض الحسنه در پروژه مشترك كشت جايگزين)شامل

پروري بهمراه دانشگاه وليعصر رفسنجان، وام قرض الحسنه به شركت نگاه آسماني 

به منظور بهسازي و توسعه كشاورزي( فرزندان شهداي رفسنجان)



اقدامات مسئولیت اجتماعی شرکت مس

مجتمع مس سرچشمه
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سرچشمهمروری گذرا بر اقدامات مجتمع مس 
کرماناناستزهکلوتزدهسیلمنطقهبهسرچشمهمسمجتمعکمکهایکامیوندستگاهسهاعزام•
مهسرچشمسمجتمع-ایرانمسصنایعملیشرکتموکبتوسطگرمغذایپرس250روزانهتوزیع•
رفسنجانحومهوشهرسطحدرماسک15000توزیع•
نیازمندانیاریبرایسرچشمهمسمجتمعمواساترزمایش•
شدمنتشروطراحی«نجمالمقاومة»مجموعهپوستر•
معیشتیبسته500توزیع/بیبضاعتزوجهایبهجهیزیهاهدای•
شدبرگزارکریمقرآنحافظانبهتخصصیمدرکاعطایآزمون•
انارورفسنجانخبرنگارانازسرچشمهمسمجتمععمومیروابطتقدیر•
سرچشمهمسمجتمع«محرمعزایکاروان»حرکتبارفسنجانشهردرمحرمشور•
شدبرگزارنفر۷۶0حضورباکریمقرآنحفظآزمونهشتمین•
«زندگیوکارصدایسرچشمه؛»عنوانباسرچشمهرادیوییبرنامهآغاز•
شدبرگزارکرمانشهدایگلزاردرشهداآرمانهایبامیثاقمراسم•
شدبرگزاررفسنجاندرگردشگریجهانیروزمراسم•
سرچشمه-رفسنجانمحوردرامامزادهعباسجادهازکیلومتر18طراحی•
کرماناستانجنوبیشهرستانهایفصلیرودخانههایالیروبی•
مسشرکتدرمانیجهادیاردویهفدهمیندرنفر1۷28بهبهداشتیودرمانیخدماتارائه•
شدبرگزارسرچشمهمسمجتمعمواساترزمایشمرحلهسومین•

رفسنجانروستاهایدردستیصنایعآموزش•
میشودبرگزارعاشوراهنرزیارتوارهششمین•
«کاغذیگلپونههای»کتابخوانیجشنوارهازسرچشمهمسمجتمععمومیروابطحمایت•
مجتمعسطتورفسنجانشهرستانبهزیستیبهکمکتوانبخشیوسایلریالمیلیون500اهداء•

سرچشمهمس
شدبرگزارسرچشمهمسمجتمعهمکاریبا«مقاومتتئاترملیجشنواره»•
رفسنجاناشتغالعکسجشنوارهدومینازسرچشمهمسمجتمعحمایت•
یافتراهفرانسهجشنوارهبهسرچشمه،مسمجتمعروابطعمومیحمایتموردکوتاهفیلم•
درجان،رفسنشهدایازنیابتبهسرچشمهمسمجتمعمسصنعتشهدایموکبغرفهبرپایی•

«سلیمانیقاسمحاج»سپهبدشهیدشهادتسالگردنخستینفرارسیدنآستانه
متمقاوسیدالشهدایشهادتسالگردنخستینبرایسرچشمهمسمجتمعگستردهتدارک•
شهرستانیشهدایادوارهوسلیمانیقاسمحاجشهید،سپهبد شهادتسالگرداولینمراسمبرگزاری•

رفسنجان
(بحرانسالن)رفسنجاندرتختخوابی50بیمارستانساخت•
سنجانرف(ع)ابیطالبابنعلیبیمارستاندرکانتینردارلیتری۶00اکسیژنسازدستگاهراهاندازی•
انار،رفسنجان،شهرهایدرجوانزوجهایبهریالمیلیارد10ارزشبهجهیزیهسری50اهدای•

سرچشمهوپاریز



اقدامات مسئولیت اجتماعی شرکت مس

به تفکیک مجتمع ها
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شهربابکمسمجتمع



اقدامات مسئولیت اجتماعی شرکت مس

مجتمع مس شهربابک
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كمك هاي بالعوض
...(بهداشت، درمان،فرهنگي،مذهبي،امداد،آموزش و پرورش و)

باشگاههاي ورزشي و كمك هاي ورزشي

سازي و راه هاي ارتباطيجاده 

اقتصاد مقاومتي



اقدامات مسئولیت اجتماعی شرکت مس

مجتمع مس شهربابک
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ف
/تمام شده)اجرا وضعيت فعاليت  نوع واحدعملياتحجم پروژهيا ، اقدام فعاليت عنوان کامل ردي

(درحال اجرا
ای بر)وپايان پرو ژهسال اجرا 

(موارد در حال اجرا
روژه پپيشرفت فيزيکي درصد 

هشد( يا هدفگذاری)ايجاد تعداد اشتغال در حال اجراهای 

1
ابي مشاوره ،عارضه ي)ايجاد مرکز توسعه ی کسب کار 

ت ايجاد اشتغال و مشارکنفر1000،رفع موانع وچالشها 
اول پايان نيمه  97سال اجراقراداد پايان مردمي 

شده  تثبيت و جديد نفر مشاغل 215درصد سال اول 9930سال 

ت ايجاد اشتغال و مشارکراسهزار13اصالح نژاد  دام در منطقه 2
اول نيمه قراداد پايان -97قراداد پايان مردمي 

تثبيت مشاغل موجود درصد 9940سال 

ت ايجاد اشتغال و مشارکجايگاه دام 216طرح تجميع دام در منطقه خاتون آباد 3
شغل50تثبيتدرصد 9994-97در حال اجرامردمي 

ع پايداری و ارتقائ منابهکتار 700ارتقاء زيست محيطي منطقه 4
فصلي شغل 10%140050-97در حال اجراطبعيي 

ت ايجاد اشتغال و مشارکسپرده گذاری در بانك های شهرستان 5
تامين مالي باعث کمك به ايجاد شغلدرصد 60ادامه دارد -97در حال اجرا مردمي 

شغل  تثبيت -توسعه شغل-جديد

درصد9830در حال اجراعلوفهانبارداری سوله1عشايریساخت سوله انبار علوفه 6

ت ايجاد اشتغال و مشارکتن 400توضع مکمل های داروی خوراك دام   7
پايداری مشاغل  موجود درصد 75 99-97در حال اجرامردمي 

معين اقتصادیاقدامات انجام شده در شهربابك به عنوان 



اقدامات مسئولیت اجتماعی شرکت مس

به تفکیک مجتمع ها

11

سونگونمسمجتمع



اقدامات مسئولیت اجتماعی شرکت مس

مجتمع مس سـونگون
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حوزه مسئوليت هاي اجتماعي/شرح

احداث جاده هاي مختلف ارتباطي پيرامون مجتمع
(جاده خواجه به ورزقان-سونگونجاده ورزقان به )

احداث اماكن ورزشي

العوضـبكمك هاي 

كمك هاي فرهنگي و ورزشي و مذهبي

مقابله با شيوع بيماري كرونا



اقدامات مسئولیت اجتماعی شرکت مس

مجتمع مس سـونگون
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مروری گذرا بر اقدامات مجتمع مس سونگون

روستاهاآبادانیوتوسعهراستایدرمجتمعاقدامات•
:ورزقان–خواجهجادهاحداثدرسونگونمسمجتمعهمیاری•
ستاهارومزارعبینجادههمچنینوارتباطیمسیرتعریضوترمیمجاده،احداث•
...واستانیکشوری،المللی،بیناردوهایمیزبانیومسابقاتبرگزاری•
مرزیصفرنقطهومهراندرحسینیاربعیندرموکببرپایی•
نکارکنابینورزشیمختلفمسابقاتوخانوادگیهایهمایشبرگزاری•
اهالیوپرسنلمندیبهرهبرایورزقانشهرستاندرکتابنمایشگاهبرگزاری•

منطقه
جهتاستانمدارستجهیزونوسازیسازمانباهمکارینامهتفاهمانعقاد•

شهرستاندرمدرسه20ساختن

ومنظورهچندامدادیمجتمعایجادجهتاستانبحرانستادازحمایت•
کوهستانی

منطقهگیفرهنتاریخیآثاروتولیدزنجیرهازانیمیشنتولیدبهاقدام•
هایخانوادهوکارکنانارگونومیسالمتارتقایانعقادبهاقدام•

محترمشان
همنطقاهالیوکارکنانبینازهنرمندانونویسندگانازحمایت•
سالمتحوزهدرشهرستانبهداشتشبکهبهمجتمعهایمساعدت•

شهریآبادانیوتوسعهحوزهدرشهرداریبهمجتمعهایمساعدت•
کروناشیوعایامدرسازمانیدروناجتماعیهایمسئولیت•
کروناشیوعایامدرسازمانیبروناجتماعیهایمسئولیت•



اقدامات انجام گرفته در بخش ورزش و احداث ورزشگاه ها

۱۳۹۹-۱۳۹۸در سال 
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اقدامات انجام گرفته در بخش ورزش و احداث ورزشگاه ها

۱۳۹۹-۱۳۹۸در سال 
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سال شروعشهرنام پروژهرديف
پيشرفت 
فيزيكي

توضيحات

8670كرمانهزار نفري30استاديوم 1
86: تاريخ شروع

99وافتتاح در نيمه اول98تكميل احداثات درسال 

9067رفسنجانهزار نفري10استاديوم 2
90: تاريخ شروع

99نفري درنيمه دوم 10000به اتمام رسيد و افتتاح فاز يك استاديوم 98درسال 2استاديوم شماره 

9067شهربابكهزار نفري10استاديوم 3
90: تاريخ شروع

1400نفري درنيمه دوم 10000استاديوم 1به اتمام رسيد  وافتتاح فاز98درسال 2استاديوم شماره 

4
چمن مصنوعي 4
سالن ورزشي1و

98و96كرمان
90
100

مشاركتي
متر مربع12300مساحت فضاي افتتاح شده 

5
چمن مصنوعي 9
سالن ورزشي5و

98و96انار
20
40

مشاركتي
متر مربع9570مساحت فضاي افتتاح شده 

6
چمن مصنوعي 37

سالن ورزشي5و
98و96رفسنجان

80
40

مشاركتي
متر مربع46330مساحت فضاي افتتاح شده 

7
چمن مصنوعي 4
سالن ورزشي5و

98100و96سيرجان وپاريز
مشاركتي

متر مربع6700مساحت فضاي افتتاح شده 

8
چمن مصنوعي 19
سالن ورزشي7و

98و96شهربابك
50
20

مشاركتي
متر مربع22500مساحت فضاي افتتاح شده 

9
چمن مصنوعي 2

سالن بزرگ ورزشي1
97آذربايجان

100
30

مشاركتي
متر مربع3000مساحت فضاي افتتاح شده 



اقدامات انجام شده در قالب مسؤلیت های اجتماعی

مبارزه با کرونا
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لیست اقدامات در قالب مسؤلیت های اجتماعی

مبارزه با کرونا
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حوزه مسئوليت هاي اجتماعي/شرح

1399استان آذربایجان شرقي سال 

1399ستاد سال 

1399استان كرمان سال 

1398كمك هاي سال 
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