مروری بر عملکرد
شرکت ملی صنایع مس ایران
در حوزه مسئولیت اجتماعی
زمستان ۱۳۹۹
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مسئولیت اجتماعی چیست؟
مسئولیت اجتماعی شرکتی ()Corporate Social Responsibility
یک مفهوم مدیریتی است به این معنا که شرکتها در فعالیتهای تجاری و
تعامل با ذینفعان خود دغدغههای اجتماعی و زیستمحیطی را در نظر بگیرند.

 CSRبهطور کلی یک راه است؛ راهی که از طریق آن یک شرکت میان
الزامات اقتصادی ،زیستمحیطی و اجتماعی توازن ایجاد میکند و در عین حال
انتظارات سهامداران و ذینفعان را نیز فروگذار نکند*.

یونیدو *
The United Nations Industrial Development
)Organization (UNIDO
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ابعاد مسئولیت اجتماعی
همانطور که از تعریف ارائه شده مشخص است ،مسئولیت اجتماعی سه
بعد اصلی دارد؛ اقتصاد ،جامعه و محیطزیست.
شرکت ملی صنایع مس ایران تالش کرده است با توجه به ابعاد سهگانه
مسئولیت اجتماعی محورهایی را برای فعالیت خود تعریف کند و در این
زمینه دست به اقدام بزند.

جامعه

اقتصاد

محیطزیست
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محـورهای مسئولیت اجتماعی
در شرکت ملی صنایع مس ایران
كمكهاي بالعوض
باشگاههاي ورزشي و كمكهاي ورزشي
جادهها و راههاي ارتباطي
اقتصاد مقاومتي
مبارزه با کرونا
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اقدامات مسئولیت اجتماعی شرکت مس
به تفکیک مجتمعها
مجتمع مس سرچشمه
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اقدامات مسئولیت اجتماعی شرکت مس
مجتمع مس سرچشمه
شرح/حوزه مسئوليت هاي اجتماعي
كمك هاي بالعوض

(شامل طرح جهادي درمان در  6نقطه استان كرمان ،اموزش جهت ارتقا مديران و صنعت
گران يادواره شهدا ،مسابقات قرآن ،نمايشگاه توانمندي ها و نيازمنديهاي رفسنجان،
گسترش فرهنگ كتابخواني ،جشنواره موسيقي و)...
باشگاه هاي ورزشي و كمك هاي ورزشي
جاده ها و راه هاي ارتباطي
از جمله پاريز-ماني و...

اقتصاد مقاومتي

شامل(وام قرض الحسنه در پروژه مشترك كشت جايگزين(زعفران و گل محمدي) و ابزي
پروري بهمراه دانشگاه وليعصر رفسنجان ،وام قرض الحسنه به شركت نگاه آسماني
(فرزندان شهداي رفسنجان) به منظور بهسازي و توسعه كشاورزي
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اقدامات مسئولیت اجتماعی شرکت مس
مجتمع مس سرچشمه
مروری گذرا بر اقدامات مجتمع مس سرچشمه
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

اعزام سه دستگاه کامیون کمکهای مجتمع مس سرچشمه به منطقه سیل زده زهکلوت استان کرمان
توزیع روزانه  250پرس غذای گرم توسط موکب شرکت ملی صنایع مس ایران-مجتمع مس سرچشمه
توزیع  15000ماسک در سطح شهر و حومه رفسنجان
رزمایش مواسات مجتمع مس سرچشمه برای یاری نیازمندان
مجموعهپوستر «نجمالمقاومة» طراحی و منتشر شد
اهدای جهیزیه به زوجهای بیبضاعت  /توزیع  500بسته معیشتی
آزمون اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن کریم برگزار شد
تقدیر روابط عمومی مجتمع مس سرچشمه از خبرنگاران رفسنجان و انار
شور محرم در شهر رفسنجان با حرکت «کاروان عزای محرم» مجتمع مس سرچشمه
هشتمین آزمون حفظ قرآن کریم با حضور ۷۶0نفر برگزار شد
آغاز برنامه رادیویی سرچشمه با عنوان «سرچشمه؛ صدای کار و زندگی»
مراسم میثاق با آرمانهای شهدا در گلزار شهدای کرمان برگزار شد
مراسم روز جهانی گردشگری در رفسنجان برگزار شد
طراحی 18کیلومتر از جاده امامزادهعباس در محور رفسنجان-سرچشمه
الیروبی رودخانههای فصلی شهرستانهای جنوبی استان کرمان
ارائه خدمات درمانی و بهداشتی به  1۷28نفر در هفدهمین اردوی جهادی درمانی شرکت مس
سومین مرحله رزمایش مواسات مجتمع مس سرچشمه برگزار شد
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

آموزش صنایع دستی در روستاهای رفسنجان
ششمین زیارتواره هنر عاشورا برگزار میشود
حمایت روابط عمومی مجتمع مس سرچشمه از جشنواره کتابخوانی «گلپونههای کاغذی»
اهداء  500میلیون ریال وسایل کمکتوانبخشی به بهزیستی شهرستان رفسنجان توسط مجتمع
مس سرچشمه
«جشنواره ملی تئاتر مقاومت» با همکاری مجتمع مس سرچشمه برگزار شد
حمایت مجتمع مس سرچشمه از دومین جشنواره عکس اشتغال رفسنجان
فیلم کوتاه مورد حمایت روابطعمومی مجتمع مس سرچشمه ،به جشنواره فرانسه راه یافت
برپایی غرفه موکب شهدای صنعت مس مجتمع مس سرچشمه به نیابت از شهدای رفسنجان ،در
آستانه فرارسیدن نخستین سالگرد شهادت شهید سپهبد «حاج قاسم سلیمانی»
تدارک گسترده مجتمع مس سرچشمه برای نخستین سالگرد شهادت سیدالشهدای مقاومت
سپهبد شهید ،حاج قاسم سلیمانی و یادواره شهدای شهرستان

برگزاری مراسم اولین سالگرد شهادت
رفسنجان
ساخت بیمارستان  50تختخوابی در رفسنجان (سالن بحران)
راهاندازی دستگاه اکسیژنساز  ۶00لیتری کانتینردار در بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) رفسنجان
اهدای 50سری جهیزیه به ارزش  10میلیارد ریال به زوجهای جوان در شهرهای رفسنجان ،انار،
پاریز و سرچشمه

اقدامات مسئولیت اجتماعی شرکت مس
به تفکیک مجتمعها

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

باشگاههاي ورزشي و كمك هاي ورزشي
جاده سازي و راه هاي ارتباطي
اقتصاد مقاومتي
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اقدامات مسئولیت اجتماعی شرکت مس
مجتمع مس شهربابک
اقدامات انجامشده در شهربابك به عنوان معين اقتصادی
رديف

عنوان کامل فعاليت  ،اقدام يا پروژه

حجم عمليات

واحد

نوع فعاليت

1

ايجاد مرکز توسعه ی کسب کار (مشاوره ،عارضه يابي
،رفع موانع وچالشها

1000

نفر

ايجاد اشتغال و مشارکت
مردمي

2

اصالح نژاد دام در منطقه

 13هزار

راس

3

طرح تجميع دام در منطقه خاتون آباد

 216جايگاه دام

4

ارتقاء زيست محيطي منطقه

 700هکتار

5

سپرده گذاری در بانك های شهرستان

10

وضعيت اجرا (تمام شده /سال اجرا وپايان پروژه(برای درصد پيشرفت فيزيکي پروژه
های در حال اجرا
موارد در حال اجرا)
درحال اجرا)

تعداد اشتغال ايجاد (يا هدفگذاری) شده

پايان قراداد

سال اجرا 97پايان نيمه اول
سال 99

30درصد سال اول

215نفر مشاغل جديد و تثبيت شده

پايان قراداد

 -97پايان قراداد نيمه اول
سال 99

 40درصد

تثبيت مشاغل موجود

در حال اجرا

97-99

94درصد

تثبيت 50شغل

در حال اجرا

97-1400

50%

 10شغل فصلي

ايجاد اشتغال و مشارکت
مردمي

در حال اجرا

 - 97ادامه دارد

60درصد

تامين مالي باعث کمك به ايجاد شغل
جديد-توسعه شغل-تثبيت شغل

6

ساخت سوله انبار علوفه عشايری

1سوله

انبارداری علوفه

در حال اجرا

98

30درصد

7

توضع مکمل های داروی خوراك دام

 400تن

ايجاد اشتغال و مشارکت
مردمي

در حال اجرا

97-99

 75درصد

ايجاد اشتغال و مشارکت
مردمي
ايجاد اشتغال و مشارکت
مردمي
پايداری و ارتقائ منابع
طبعيي

پايداری مشاغل موجود

اقدامات مسئولیت اجتماعی شرکت مس
به تفکیک مجتمعها

مجتمع مس سونگون
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اقدامات مسئولیت اجتماعی شرکت مس
مجتمع مس سـونگون
شرح/حوزه مسئوليت هاي اجتماعي
احداث جاده هاي مختلف ارتباطي پيرامون مجتمع
(جاده ورزقان به سونگون  -جاده خواجه به ورزقان)
احداث اماكن ورزشي
كمك هاي بـالعوض

كمك هاي فرهنگي و ورزشي و مذهبي
مقابله با شيوع بيماري كرونا
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اقدامات مسئولیت اجتماعی شرکت مس
مجتمع مس سـونگون
مروری گذرا بر اقدامات مجتمع مس سونگون
•
•
•
•
•
•
•
•

اقدامات مجتمع در راستای توسعه و آبادانی روستاها
همیاری مجتمع مس سونگون در احداث جاده خواجه –ورزقان:
احداث جاده ،ترمیم و تعریض مسیر ارتباطی و همچنین جاده بین مزارع روستاها
برگزاری مسابقات و میزبانی اردوهای بین المللی ،کشوری ،استانی و ...
برپایی موکب در اربعین حسینی در مهران و نقطه صفر مرزی
برگزاری همایش های خانوادگی و مسابقات مختلف ورزشی بین کارکنان
برگزاری نمایشگاه کتاب در شهرستان ورزقان برای بهره مندی پرسنل و اهالی
منطقه
انعقاد تفاهم نامه همکاری با سازمان نوسازی و تجهیز مدارس استان جهت
ساختن  20مدرسه در شهرستان
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•
•
•
•
•

حمایت از ستاد بحران استان جهت ایجاد مجتمع امدادی چند منظوره و
کوهستانی
اقدام به تولید انیمیشن از زنجیره تولید و آثار تاریخی فرهنگی منطقه
اقدام به انعقاد ارتقای سالمت ارگونومی کارکنان و خانواده های
محترمشان
حمایت از نویسندگان و هنرمندان از بین کارکنان و اهالی منطقه
مساعدت های مجتمع به شبکه بهداشت شهرستان در حوزه سالمت

• مساعدت های مجتمع به شهرداری در حوزه توسعه و آبادانی شهری
• مسئولیت های اجتماعی درون سازمانی در ایام شیوع کرونا
• مسئولیت های اجتماعی برون سازمانی در ایام شیوع کرونا

اقدامات انجام گرفته در بخش ورزش و احداث ورزشگاهها
در سال ۱۳۹۸-۱۳۹۹
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اقدامات انجام گرفته در بخش ورزش و احداث ورزشگاهها
در سال ۱۳۹۸-۱۳۹۹
رديف

نام پروژه

شهر

سال شروع

پيشرفت
فيزيكي

توضيحات

1

استاديوم 30هزار نفري

كرمان

86

70

تاريخ شروع86 :
تكميل احداثات درسال  98وافتتاح در نيمه اول99

2

استاديوم  10هزار نفري

رفسنجان

90

67

تاريخ شروع90 :
استاديوم شماره  2درسال 98به اتمام رسيد و افتتاح فاز يك استاديوم  10000نفري درنيمه دوم 99

3

استاديوم  10هزار نفري

شهربابك

90

67

تاريخ شروع90 :
استاديوم شماره  2درسال  98به اتمام رسيد وافتتاح فاز 1استاديوم  10000نفري درنيمه دوم 1400

4

 4چمن مصنوعي
و 1سالن ورزشي

كرمان

 96و98

90
100

مشاركتي
مساحت فضاي افتتاح شده  12300متر مربع

5

 9چمن مصنوعي
و 5سالن ورزشي

انار

 96و98

20
40

مشاركتي
مساحت فضاي افتتاح شده  9570متر مربع

6

37چمن مصنوعي
و 5سالن ورزشي

رفسنجان

96و98

80
40

مشاركتي
مساحت فضاي افتتاح شده  46330متر مربع

7

4چمن مصنوعي
و 5سالن ورزشي

سيرجان وپاريز

96و98

100

مشاركتي
مساحت فضاي افتتاح شده  6700متر مربع

8

 19چمن مصنوعي
و 7سالن ورزشي

شهربابك

96و98

50
20

مشاركتي
مساحت فضاي افتتاح شده  22500متر مربع

9

 2چمن مصنوعي
1سالن بزرگ ورزشي

آذربايجان

97

100
30

مشاركتي
مساحت فضاي افتتاح شده  3000متر مربع
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اقدامات انجامشده در قالب مسؤلیتهای اجتماعی
مبارزه با کرونا
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لیست اقدامات در قالب مسؤلیتهای اجتماعی
مبارزه با کرونا
شرح/حوزه مسئوليت هاي اجتماعي

استان آذربایجان شرقي سال 1399
ستاد سال 1399
استان كرمان سال 1399
كمك هاي سال 1398

17

18

