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مــــدیـــریـــت 
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میدکو ســازمانی اســت که با رعایت مســئولیت اجتماعــی و الزامات هلدینگ 
توســعه پایدار، در تالش برای ثروت آفرینی و ایجاد اشــتغال در کشور 
است. ما به خوبی دریافته ایم که موفقیت یک کسب وکار در یگانگی منافع آن با جامعه و در بستر 
جامعه ای سالم و مترقی امکان پذیر است. از همین رو، مالحظات محیط زیست، و توجه به توسعه 

اجتماعی، و حقوق انسانی را سرلوحه ارتباط خود با ذی نفعان قرار داده ایم.
میدکو در کنار ارتقاء ارزش سهام داران، رضایت ذی نفعان را در گستره ای فراتر از منافع اقتصادی دنبال می کند و در پی آن است 
که با ارائه مدلی از توسعه پایدار معادن و صنایع معدنی، در این زمینه سازمانی پیشرو و الگوساز باشد. برای میدکو، توسعه ای 
همراستا با خلق ارزش های مشترک در جامعه و محیط زیست، یک باور درونی است. باوری که التزام عملی به آن را در توجه 
ویژه به مسئولیت اجتماعی در روستاهای مناطق تحت فعالیت و جوانانی که سرمایه های اصلی کشور هستند نشان داده ایم. 
گــزارش »مســئولیت اجتماعی هلدینگ میدکــو« مروری بر تالش همکاران من در مســیر خلق فرصت های اقتصادی و 
ارزش آفرینی برای جامعه است. این گزارش که بر اساس چارچوب استاندارد گزارشگری جهانی GRI تدوین شده است، 
خالصه ای از فعالیت هایی را که در مجتمع ها و کارخانه های تولیدی میدکو در راستای الزامات مسئولیت اجتماعی شرکتی 

انجام شده است، به تصویر می کشد.
امیدواریم با استعانت از خداوند متعال، بتوانیم قدردان آنچه را که امانتی در دستان ماست باشیم و با یگانگی هم در ساحت 
فردی و هم در ســاحت اجتماعی با ارزش های اصیل اخالقی و انســانی، گام های تعالی را در هلدینگ میدکو با اطمینان 

و آرامش هر چه بیشتر طی کنیم.

 پیام 
مدیر عامل

توسعهماازمعدنآغازمیشود
هلدینگمعدنیوصنایع
معدنیبرتردرخاورمیانه

باکالسجهانی

ارتقاءارزشسهامسهامداران
رضایتذینفعانکلیدی

ارتقاءرتبهجهانی

ایجــادارزشپایداروبلندمدتبرایســهامداراناز 
طریقطراحی،اجراوتوسعهمعادنوصنایعمعدنی
ایجادمدلبرایتوسعهمعدنوصنایعمعدنیکشور 
ارتقــاءســطحمدیریــت،فنــاوریوســهمدرتولید 

ناخالصداخلی

شعار 

استراتژیک

چشم انداز

مأموریت

هدف اصلی

استراتژی میدکو
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میدکو )هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه(

ارزش های 

سازمانی

1

2

3

4

۵

6

1
2

3
4

۵
6

شفافیت

دانش محوری

رفتار حرفه ای

 یگانگی
و کار گروهی

روحیه 
شهروندی

تعالی جویی

اعمال مدیریت حرفه ای  
انجام وظایف و مسئولیت های تعریف شده در   
هر شــغل، به دور از حواشی و عوامل محیطی 

و غیرحرفه ای
تصمیم گیری براساس اطالعات و خرد جمعی  

رشد گروهی  
همــکاری جمعــی و مشــارکت در محیطی   
صمیمانه و برقراری ارتباطات مناســب مبتنی 

بر همدلی و درک متقابل و احترام به یکدیگر

صداقت در رفتار و گفتار  
اعتماد متقابل  

پاسخگویی و تعهد  
گزارش دهی به کارگیری نظام مند تجربیات   

نوآوری ها و ســرمایه های فکــری کارکنان و   
تمامــی ذی نفعــان و یادگیــری از یکدیگر در 

فعالیت ها و فرایندها
توانایی کسب تجربه از موفقیت های دیگران   

و بکارگیری راهکارهای نوین
حمایت از ارائه ایده های نوآورانه  

ترویج نگاه و تفکر خالقانه  

قانون مداری  
حفظ محیط زیست  

اهتمام به ایمنی و بهداشت  
پایبندی به مسئولیت های اجتماعی  

بهبود مستمر  
رشد و ارتقاء تمامی   

ابعاد سازمانی
جامع نگری  

نگاه به آینده  

توانمندسازی خود   
و ذی نفعان

همسویی  
پیشرفت فردی و   

سازمانی

گزارش مسئولیت اجتماعی میدکو

محصوالت تولیدی میدکو

لوله مسی کاتد مس فروسیلیس
 زغال

فراوری شده
قطران

کک 

متالورژی
گندله  سنگ آهن

 کنسانتره

سنگ آهن
آهن اسفنجی فوالد

شرکت 

بابک مس 

ایرانیان

شرکت 

بابک مس 

ایرانیان

شرکت 

فروسیلیس 

غرب پارس

شرکت 

فراوران 

زغال سنگ 

پابدانا

 شرکت

فوالد زرند 

ایرانیان

 شرکت

فوالد زرند 

ایرانیان

 شرکت 

فوالد زرند ایرانیان،

 شرکت 

فوالد سیرجان ایرانیان،

 شرکت

فوالد بوتیای ایرانیان

 شرکت

فوالد زرند 

ایرانیان،

شرکت فوالد 

سیرجان ایرانیان

 شرکت

فوالد سیرجان 

ایرانیان

 شرکت

فوالد سیرجان 

ایرانیان

M I D H C O

 میدکو 12 سال 
سابقه فعالیت در 

صنایع معدنی دارد.

میدکو در بیشتر از 
10 منطقه در ایران در 

حال فعالیت است.

همکاران میدکو 
9300 نفر است.

12 
سال سابقه

10 
منطقه ایران

میدکو در یک نگاهمیدکو در یک نگاه

10 
منطقه ایران

12 
سال سابقه

 میدکو 12 سال 
سابقه فعالیت در 

صنایع معدنی دارد.

میدکو در بیشتر از 
10 منطقه در ایران در 

حال فعالیت است.

 13,500
نفر

 2,700
هکتار

 2,700
هکتار

میدکو تا کنون 2,700 
هکتار فضای سبز در 
کشور ایجاد کرده است.

میدکو تا کنون 2,700 
هکتار فضای سبز در 
کشور ایجاد کرده است.

همکاران میدکو 
13,500 نفر است.

5 
میلیارد دالر

5 
میلیارد دالر

 13,500
نفر

همکاران میدکو 
13,500 نفر است.

٪20 
کاهش آسیب
٪20 
کاهش آسیب

 در سال گذشته ضریب 
وفور حادثه در میدکو نسبت 
به سال گذشته 20 درصد 
کاهش داشته است.

 در سال گذشته ضریب 
وفور حادثه در میدکو نسبت 
به سال گذشته 20 درصد 
کاهش داشته است.

لوله مسی کاتد مس فروسیلیس
 زغال

فراوری شده
قطران

کک 

متالورژی
گندله  سنگ آهن

 کنسانتره

سنگ آهن
آهن اسفنجی فوالد

شرکت 

بابک مس 

ایرانیان

شرکت 

بابک مس 

ایرانیان

شرکت 

فروسیلیس 

غرب پارس

شرکت 

فراوران 

زغال سنگ 

پابدانا

 شرکت

فوالد زرند 

ایرانیان

 شرکت

فوالد زرند 

ایرانیان

 شرکت 

فوالد زرند ایرانیان،

 شرکت 

فوالد سیرجان ایرانیان،

 شرکت

فوالد بوتیای ایرانیان

 شرکت

فوالد زرند 

ایرانیان،

شرکت فوالد 

سیرجان ایرانیان

 شرکت

فوالد سیرجان 

ایرانیان

 شرکت

فوالد سیرجان 

ایرانیان

میدکو در مجموع 5 میلیارد 
دالر در صنایع معدنی و فوالدی 

سرمایه گذاری کرده است.

میدکو در مجموع 5 میلیارد 
دالر در صنایع معدنی و فوالدی 

سرمایه گذاری کرده است.
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WMI شرکت

شرکت بازرگانی 

آفتاب درخشان 

خاورمیانه

 شرکت 

پژوهش و نوآوری 

فرتاک ایرانیان
شرکت کاراوران 

صنعت خاورمیانه

شرکت توسعه 

ساخت و نصب 

صنایع بتنی و 

فلزی گسترش 

ماناساز آبیک

شرکت ساختمانی 

گسترش و 

نوسازی صنایع 

ایرانیان )مانا(

GMI شرکت

شرکت کارگزاری 

آفتاب درخشان 

خاورمیانه

شرکت سمنگان 

ترابر ایرانیان

شرکت های تابعه

 شرکت فوالد 

زرند ایرانیان

شرکت مهندسی 

معیار صنعت 

خاورمیانه

شرکت فوالد 

سیرجان ایرانیان

شرکت گسترش 

و نوسازی معادن 

خاورمیانه

شرکت بابک مس 

ایرانیان

شرکت فراوران 

زغال سنگ پابدانا

شرکت فوالد 

بوتیای ایرانیان

 شرکت فروسیلیس 

غرب پارس

دکتر مجید قاسمی
رئیس هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره هلدینگ میدکو

دکتر  علی اصغر پورمند
 مدیرعامل و نایب رئیس 

هیئت مدیره

مهندس  علی پالیزدار
 قائم مقام  مدیر عامل 

و عضو هیئت مدیره

مهندس علی اکبر امین تفرشی
عضو  هیئت مدیره

مهندس سید کاظم میرولد
عضو  هیئت مدیره

هدف میدکو: ارتقاء ارزش سهامداران
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شرکت فوالد زرند ایرانیان

مجموعــه کامل زنجیره صنعت فوالد بــا تکنولوژی روز و قدرت 

رقابتی برتر و منطبق با شاخص های جهانی

عملکرد اقتصادی و تأمین ســود رضایت بخش و کسب رضایت 

ذی نفعان و رعایت اصول توسعه پایدار

تولید زنجیره کامل فوالد با اســتفاده از معادن داخلی اســتان و 

کشور )ســنگ آهن، زغال سنگ و ... ( با حفظ کرامت انسانی و 

مالحظات اقتصادی و تاکید بر ایمنی، بهداشت و محیط زیست

شرکت فوالد سیرجان ایرانیان

یکی از شرکت های برتر فوالدی و تبدیل شدن به الگوی صنایع فوالدی کشور

اجرای طرح های توسعه و به بهره برداری رساندن پروژه های در دست احداث

رسیدن به ظرفیت تولید کنسانتره 4 میلیون تن در سال

تولید گندله به میزان 2,5 میلیون تن در سال

تولید شمش فوالد به میزان 1 میلیون تن در سال

ارتقاء برند شرکت )جزء سه شرکت برتر تولید کننده فوالد(

حداکثر سودآوری

افزایش سطح تعالی سازمانی

ایجــاد ارزش پایــدار و بهینه درزنجیره فوالد بــرای میدکو و ذی نفعان از 

طریق تولید ایمن )از سنگ تا شمش فوالد( با کمک به توسعه اقتصادی 

و اجتماعی منطقه

شرکت بابک مس ایرانیان

شــرکت دانش محور و پیشــرو در صنعت مــس در منطقه با 

کالس جهانی

افزایش سهم بازار منطقه ای و جهانی

ارتقاء ارزش افزوده برای مشتریان

تولید کاتد مس و صنایع پایین دستی با تکنولوژی پیشرفته

انتقال و توسعه فناوری پیشرفته در صنعت مس در جهان

شرکت فوالد بوتیای ایرانیان

پیشتاز در صنعت زنجیره فوالد با تولید محصوالت متنوع با جدیدترین 

تکنولوژی و با کیفیت متنوع در سطح منطقه

سازمانی دانشی با عملکرد منطبق با کالس جهانی

خلق ارزش افزوده بیشتر، ایجاد سود حداکثری

رضایت مشتری و ذی نفعان

ایفــای نقش موثر در جلوگیری از خام فروشــی مواد معدنی با ایجاد 

کارخانجات تولید گندله، آهن اســفنجی و فوالدسازی و ارتقاء سطح 

تکنولوژی

شرکت های تابعه میدکوشرکت های تابعه میدکو
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شرکت فروسیلیس غرب پارس

واحد برتر در صنعت فروسیلیســیوم و صنایع مرتبط در ایران با 

شاخصهای جهانی )پنج ساله(

دستیابی به ظرفیت تولید 24000 تن در سال

رسیدن به حاشیه سود ٪30

  ≥ Si 2 و ٪ ≤ Al ٪ 75 رسیدن به کیفیت

توسعه در صنایع مرتبط

صادرات

تولید فروسیلیسیوم و محصوالت فرعی با استفاده بهینه از منابع، 

جهت ایجاد ارزش پایدار در هلدینگ میدکو

شرکت فراوران زغال سنگ پابدانا

واحد برتر در صنعت فرآوری زغال ســنگ در ایران با شاخصهای 

جهانی

تولید بر اســاس تأمین 950،000 تن زغال ســنگ خام در ســال 

بعنوان ورودی

تولید با راندمان ٪54

حاشیه سود ٪8

تولید کنســانتره زغال ســنگ با اســتفاده بهینه از منابع، جهت 

ایجاد ارزش پایدار در زنجیره تولید شــرکت فوالد زرند ایرانیان 

)میدکو(

شرکت گسترش و نوسازی معادن خاورمیانه

ســرآمدی و تبدیل به الگوی معادن مــدرن در بخش معادن و 

صنایع معدنی خصوصی در منطقه

افزایش سود

توسعه اکتشافات و تجهیز معادن

ســرمایه گذاری، خرید و فروش معــادن و صنایع معدنی داخل 

و خارج از کشــور در قالب اکتشاف، اســتخراج، تجهیز و تولید 

خدمات بازرگانی محصوالت معدنی.

شرکت مهندسی معیار صنعت خاورمیانه

شــرکت مهندســی تکنولوژی محور به ویــژه در معدن و صنایع 

معدنی

برجسته در منطقه و با کالس جهانی

ارائه خدمات طراحی، مهندســی، تکنولوژی و ساخت در زمینه 

معدن و صنایع معدنی به میدکو، کشور و خارج از کشور

ارائه خدمات طراحی، تحقیقات، مدیریت مهندســی و فن آوری 

به ویژه در معدن و صنایع معدنی به هلدینگ میدکو و منطقه با 

مشارکت با شرکت های جهانی در طرح ها و تولید و ایجاد ارزش 

افزوده برای مشتریان و ذی نفعان.

شرکت های تابعه میدکوشرکت های تابعه میدکو
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شرکت بازرگانی آفتاب درخشان خاورمیانه

ســرآمدی و تبدیل شدن به الگوی بازرگانی مدرن و پیشرفته در 

کشور و منطقه

افزایش سود

تأمین به موقع و اقتصادی مواد، محصوالت و تجهیزات معدنی 

و صنایع معدنی )با اولویت زنجیره تولید میدکو(

ارائــه خدمــات بازرگانی برتر در راســتای تأمین و فروش مواد، 

محصــوالت و تجهیــزات معدنی و صنایع معدنــی با اولویت 

مجموعــه میدکو از راه حضور در بازارهای داخلی و بین المللی و 

انجام مطالعات مرتبط.

شرکت کاراوران صنعت خاورمیانه

شــرکت برتر در توسعه عملیات استخراج، معدنکاری و حمل در 

بخش معادن و صنایع معدنی منطقه

تجهیــز معادن، عملیات معدنی، تولید مــواد معدنی، خدمات 

اقتصادی، معدنکاری، تأمین تجهیزات و ماشــین آالت معدنی، 

خدمــات جابجایی مواد معدنی و فرآوری شــده و نیمه فرآوری 

شده در راستای توسعه اقتصادی

ســرمایه گــذاری، پیمانــکاری و عملیات معدنــکاری در زمینه 

اســتخراج، حمــل و تجهیز تولیدات معدنــی مرتبط با میدکو، 

داخل و خارج از کشور

شرکت ساختمانی گسترش و نوسازی صنایع ایرانیان )مانا(

 ،)GC( شــرکت ســاختمانی و صنعتی برتر با کالس جهانی

تبدیل شدن به یکی از ده شرکت پیمانکاری عمومی در سطح 

کشور و یکی از شرکت های مطرح در سطح منطقه

اخذ پروژه های داخلی به مبلغ 20,000 میلیارد ریال

اخذ پروژه های خارجی به مبلغ 100 میلیون دالر

شــرکت پیمانکاری ســاختمانی و صنعتی بــا توانایی انجام 

پروژه های بزرگ در ســطح کشــور و منطقه، کــه با بکارگیری 

دانــش و فناوری های پیشــرفته، رعایت اخــالق حرفه ای و 

درک مســئولیت های اجتماعی، برای تأمین هر چه بیشــتر 

خواسته های کارفرمایان به ویژه هلدینگ میدکو و شرکت های 

زیر مجموعه آن و دستیابی به توسعه پایدار فعالیت می کند.

شرکت کارگزاری آفتاب درخشان خاورمیانه

خدمات کارگزاری،معامله گری و بازارگردانی 

خدمــات مالــی و مشــاوره ای در زمینه هــای اوراق بهــادار، 

ســرمایه گذاری، مدیریت ریســک، ادغام و تملک، و طراحی و 

تشکیل نهادهای مالی

شرکت های تابعه میدکوشرکت های تابعه میدکو
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شرکت سمنگان ترابر ایرانیان

 پیشگام در زمینه ارائه خدمات حمل و نقل محصوالت معدنی

مدیریت حمل و نقل محصوالت معدنی بین سایت های هلدینگ میدکو

حمل و نقل محصوالت معدنی بین سایت های هلدینگ در استان کرمان در شهرستان های سیرجان، زرند، کرمان و بردسیر

شرکت پژوهش و نوآوری فرتاک ایرانیان

شــرکت فرتاک تالش می کند به عنوان بازوی پژوهش و نوآوری میدکو به ایجاد 

هم افزایــی و همگرایی میــان توانمندی های موجود در شــرکت های مختلف 

هلدینگ میدکو کمک کند و به این طریق، مسیر را برای نهادینه سازی پژوهش و 

نوآوری و رسیدن به توسعه پایدار در هلدینگ میدکو تسهیل نماید. 

رشد و توسعه نوآوری های فرآیندی و فناوری محور در حوزه صنایع معدنی، با تکیه 

بر دانش نخبگان و بهره مندی حداکثری از تخصص خبرگان صنعت در این حوزه

• ارائه خدمات مشاوره مدیریت در حوزه آینده پژوهی و برنامه  ریزی های راهبردی

• انجام مطالعات راهبردی در جهت بهبود فضای کسب و کار

• شبکه سازی و بهبود تعامالت ذی نفعان توسعه نوآوری و فناوری

• حل مسائل از طریق نوآوری در مدل های کسب و کار، فرآیندها و محصوالت

• ارتقاء برند و خلق ارزش برای ذی نفعان از طریق توسعه فناوری و نوآوری ارائه 

خدمات مهندسی مفهومی و پایه تا مرحله صدور لیسانس

شرکت توسعه ساخت و نصب صنایع بتنی و فلزی گسترش ماناساز آبیک

شرکت پیشرو در طراحی و تولید انواع سازه ها 

تولید انواع قطعات پیش ساخته بتنی

ساخت و نصب انواع سازه های فلزی ساختمانی و صنعتی

 ،UPVC ،طراحــی و تولید انواع درب و پنجــره آلومینیومی

نما و کانکس

شرکت های تابعه میدکوشرکت های تابعه میدکو

WMI شرکت

برقراری رابطه نزدیک با تأمین کنندگان با رویکرد مشارکتی

خرید عادالنه و مبتنی بر حسن انجام تعهدات در ارتباط با تأمین کنندگان و شرکا

فعالیت حرفه ای در زمینهی صادرات و واردات برای شرکت ها مهندسی و کمک به کسبوکارهای داخل و خارج از کشور در این زمینه.

GMI شرکت

شرکت خدماتی معتبر و شناخته شده اروپایی در حوزه معدن و صنایع معدنی

افزایش سود /  تامین بهینه تجهیزات و خدمات )به موقع، با کیفیت و با کمترین هزینه( /  توسعه سرمایه گذاری در خارج از کشور

بهره گیری از تکنولوژی و امکانات مالی و بازرگانی در اروپا همگام با استفاده از منابع انسانی داخلی در راستای اهداف شرکت

کمک به اهداف و برنامه های میدکو در ارتباط با سرمایه گذاری های خارجی و ارائه خدمات مالی، فنی و بازرگانی در خارج از کشور
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موقعیت جغرافیایی کارخانه ها، معادن و پهنه های اکتشافی هلدینگ میدکو

پهنه اکتشافی

کارخانه

معدن

کارخانه های هلدینگ میدکو

ظرفیتعنوان کارخانه

مجتمع مس چاه موسی1

550 هزار تنکارخانه فرآوری زغال سنگ طبس2

550 هزار تنکارخانه فرآوری زغال سنگ پابدانا 3

4

2 میلیون تنکارخانه کنسانتره سنگ آهن زرند

2.5 میلیون تنکارخانه گندله سنگ آهن زرند 

400 هزار تنکارخانه کک سازی زرند 1 

800 هزار تنکارخانه کک سازی زرند 2 

1.7 میلیون تنکارخانه فوالدسازی زرند 

12 هزار تنکارخانه فروسلیس غرب پارس 5

6

2.5 میلیون تنکارخانه تولید گندله سنگ آهن بوتیا

2 میلیون تنکارخانه احیاء مستقیم بوتیا

1.5 میلیون تنکارخانه فوالدسازی کرمان )بوتیا( 

500 مگاواتواحد برق بوتیای کرمان 

400 هزار تنکارخانه پخت سنگ آهک و دولومیت ممرادکو 

7
1 میلیون تنکارخانه احیاء مستقیم بردسیر 

1 میلیون تنکارخانه فوالدسازی بردسیر 

8
2 میلیون تنکارخانه کنسانتره سنگ آهن سیرجان 

2.5 میلیون تنکارخانه گندله سنگ آهن سیرجان 

9
50 هزار تنکارخانه کاتد مس شهر بابک 

12 هزار تنکارخانه محصوالت لوله های مسی شهربابک 

طرح های اکتشافی هلدینگ میدکو

نوع ذخیرهموقعیت جغرافیاییعنوان پهنه
مساحت 

)Km2(

1
 پهنه اکتشافی سبالن – 

قره سو
اردبیل

 کانی زایی مس 

و پلی متال
696,1

2
 پهنه اکتشافی 

طارم سفلی
876,2آلونیت و پلی متالقزوین

پهنه اکتشافی شماره 37
 کرمان 

)نزدیک بافت(

مس پورفیری-

 هیدروترمال، 

آهن و منگنز

192,1

پهنه اکتشافی شماره 422
کرمان )نزدیک 

سیرجان(

 مس،آهن، باریت، 

روی، بنتونیت
012,1

040,1پهنه زغالیکرمان )نزدیک زرند(پهنه اکتشافی شماره 52

طرح های اکتشافی هلدینگ میدکو

نوع ذخیرهموقعیت جغرافیاییعنوان پهنه
مساحت 

)Km2(

62کانی زایی مسخراسان جنوبیمس چاه پنیری 61

40کانی های آهن دارکرمانمحدوده اکتشافی آهن 716

40کانی زایی مسکرمانمحدوده اکتشافی مس 88

9
 اکتشافات تکمیلی معدن 

چاه موسی
26مسسمنان )طرود(

10
 اکتشافات تکمیلی معدن 

قله سوخته 
10/5مسسمنان )طرود(

11
 اکتشافات تکمیلی 

مس و سنگ آهن قهرود 
0/3مس و سنگ آهناصفهان )کاشان(

کرمان
رفسنجان

بافت

سیرجان

شهربابک

زرند

پابدانا

7بردسیر

3

6

4

9

8

3

8

7

5

4

13

12 11

4

7

6

1
2

3

6

11

9
10

2

1

5
1

2

10 9

5

8

معادن در اختیار میدکو 

حجم ذخیره )میلیون تن(نوع ذخیرهعنوان

ی
صل

ه ا
یر

ج
 زن

ن
اد

مع

آنومالی 2 گل گهر )بصورت مشارکت(1  

سنگ آهن

37

70آنومالی 4 گل گهر2  

90آنومالی 6 گل گهر )بصورت مشارکت(3  

140معدن جالل آباد4  

معدن مس چاه موسی5  
مس

0/66

149معدن مس چاه فیروزه6  

ی
مک

 ک
اد

مو
ن 

اد
مع

معدن زغالسنگ خمرود7  
زغالسنگ

90

120معادن زغالسنگ طبس شرقی )بلوک2 و 3(8  

درگاهان نهاوند9  
سیلیس

0/3

4تل سفید روانسر کرمانشاه10  

 سنگ معدن دولومیت هوتک11  

دولومیت

2

2معدن دولومیت کاظم آباد12  

1آهکمعدن آهک ممرادکو13  

 کارخانه ها، معادن، و پهنه های اکتشافی میدکو 
در استان کرمان به صورت مجزا در صفحه بعد 

نمایش داده شده است.
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ظرفیت های معدنی هلدینگ میدکو

327

149.7

210

4.3

4

706

1

میلیون تن

میلیون تن

میلیون تن

میلیون تن

میلیون تن

میلیون تن

 جمع کل 
معادن اصلی و مواد کمکی

میلیون تن

معادن سنگ آهن

معادن مس

معادن زغال سنگ

معادن سیلیس

معادن سنگ 
دولومیت

معدن آهک

معادن
زنجیره
اصلی

معادن
موادکمکی

تعداد سال تامین مواد اولیه 

از حجم ذخیره فعلی معادن 

دراختیار، براساس برداشت 

حداکثر ظرفیت اسمی 

)واحد: سال(

20

105

61

7

 سنگ آهن

 زغال سنگ

 سیلیس

 آهک و دولومیت

معدن جالل آباد

معدن مس چاه فیروزه

معدن زغال سنگ خمرود معدن زغال سنگ طبس شرقی

 معدن مس 
چاه موسی

 تل سفید درگاهان نهاوند
روانسر کرمانشاه

 معدن دولومیت 
هوتک

معدن آهک ممرادکو

 معدن دولومیت 
کاظم آباد

آنومالی 6 گل گهر 
)مشارکت(

 آنومالی 4 
گل گهر

آنومالی 2 گل گهر 
)مشارکت(

140

149
0.66

0.34

2

1

2

90 70 27

)واحد: میلیون تن(

120 90 )بلوک 2 و 3(

پیاده سازی مدل EFQM در میدکو و اخذ تندیس سیمین جایزه ملی تعالی سازمانی  

دریافت جایزه مدیریت دانش با رویکرد توسعه در سطح جهانی در سازمان تجارت جهانی ژنو  

اخذ تقدیرنامه 3 ستاره تعالی توسط شرکت مهندسی معیارصنعت خاورمیانه  

اخذ تقدیرنامه 2 ستاره تعالی توسط شرکت فوالدسیرجان ایرانیان  

اخذ تقدیرنامه 1 ستاره تعالی توسط شرکت فراوران زغال سنگ پابدانا  

ارتقاء جایگاه جهانی و کسب رتبه در 100 شرکت برتر معدنی دنیا  

IMI100 قرار گرفتن در بین 100 شرکت برتر ایران در سیستم  

IMI100 شرکت برتر صادرات گرای ایران در سیستم  

اخذ تندیس سیمین بهره وری معادن و صنایع معدنی ایران »ایمیدرو«  

دریافت جایزه صنعت سبز توسط کارخانه های فرآوری زغال سنگ پابدانا، فروسیلیس غرب پارس   

و مجتمع احیاء و فوالد بردسیر

دریافت نشان ملی روابط عمومی  

دریافت جایزه از سومین جشنواره مسئولیت اجتماعی انجمن مدیریت ایران.  

جوایز و افتخارات میدکو در سال 97

 تندیس برنزی 

جایزه مسئولیت اجتماعی مدیریت

 تندیس سیمین جایزه ملی تعالی سازمانی 

در بخش ساخت و تولید
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خط مشی 

مسئولیت اجتماعی 

هلدینگ میدکو

هدف ما

ایجاد روابط پایدار، مشارکت فعال و 

تعهد بلند مدت در توسعه پایدار جوامع 

میزبان با رعایت: احترام و درک متقابل، 

و مسئولیت پذیری در قبال روابط 

اجتماعی مان با جوامع میزبان

  در هر جایی که کار می کنیم به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته، به 

بهترین نحو به فرهنگ های مختلف، سبک زندگی، میراث فرهنگی و 

سنن همسایگانمان احترام گذاشته و فعالیت های خود را سازگار با 

آن ها به انجام برسانیم.

  با در نظر گرفتن نظرات مردم و پیامدهای 

 ناشی از فعالیت هایمان، همکاری نزدیکی را شکل داده و 

بر اساس تعهد و اعتماد متقابل، سطح مشارکت فعاالنه در سطوح ملی، 

استانی، منطقه ای و محلی را ارتقا بخشیم.

  جهت ایجاد امکانات جدید و توسعه امکانات موجود جهت دستیابی 

هر چه بیشتر به زندگی مولد در جوامع میزبان همکاری نموده تا مسیر 

توسعه پایدار، آموزش، اشتغال منطقه ای، وایجاد فرصت های کسب 

وکارکوچک را هموار نماییم.

  میدکو رویکرد اخالق مدارانه از 

جمله رعایت عدالت، شفاف سازی 

در عملکردها، سالمت مالی و 

اداری، احترام به باورها و رعایت 

اخالق مداری در تعامل با همه 

ذی نفعان، را سرلوحه کار خویش 

می داند.

  هلدینگ میدکو از طریق شناسایی 

فرصت های اجتماعی و اقتصادی، همزمان 

با توجه و مراقبت از محیط داخلی و 

خارجی به دنبال توسعه پایدار می باشد. 

این هلدینگ در برآورده سازی نیازهای 

حال حاضر خود و جوامع میزبان به 

محدودیت های زیست محیطی و منابع 

طبیعی، و حفظ و بهبود شرایط آن برای 

نسل های آینده توجه دارد.

  میدکو تالش می کند عالوه 

بر کسب سود مناسب ناشی از 

سرمایه گذاری برای سهامداران و 

شرکای تجاری خود، فعالیت های 

کارخانه ها و شرکت های آن برای 

جوامع میزبان نیز با خلق ارزش، 

سودمند و ارزش آفرین باشد و حتی 

فراتر از آن اقدام نماید.

  میدکو تالش می کند اکثریت ذی نفعان خصوصا 

اکثریت جامعه میزبان هر شرکت یا کارخانه؛ 

فعالیت هایش را بپذیرند و به این طریق، مقبولیت 

اجتماعی خود را حفظ کند و افزایش دهد.  این 

هلدینگ در فعالیت های خود طوری عمل می کند 

که اعتماد جوامع میزبان نسبت به آن فعالیت ها 

جلب شده و در افکار عمومی اکثریت جامعه 

میزبان برایند مثبتی ایجاد نماید.

  همراه با سایر نهادها از 

فعالیت های توسعه اجتماعی 

جوامع میزبان نظیر توسعه 

سالمت، آموزش و پرورش، 

برنامه های توسعه کشاورزی 

و حفاظت از محیط زیست 

حمایت نماییم.

اصل اول

 توسعه
پایدار

اصل سوم

ارزش آفرینی برای 

ذی نفعان

اصل چهارم

 مقبولیت 
اجتماعی

اصل دوم

عملکرد 
اخالق مدارانه

1

4

3

2

ما تالش خواهیم کرد:

ما تالش خواهیم کرد:

ما تالش خواهیم کرد:

ما تالش خواهیم کرد:

 اصول

مسئولیت 

اجتماعی 
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مسئولیت ها و فعالیت های مسئولیت اجتماعی سطح شرکت های تابعه

مســئولیت ایجاد، اســتقرار، راهبری و توسعه سیستم مدیریت مســئولیت اجتماعی )CMS( شرکت های تابعه بر عهده کمیته مسئولیت   

اجتماعی شرکت های تابعه )CRCC(* و زیر نظر مدیرعامل شرکت تابعه است.

مسئولیت ایجاد، استقرار، راهبری و توسعه سیستم مدیریت مسئولیت اجتماعی )CMS( مجتمع ها، طرح های توسعه و احداث کارخانه ها   

و معادن تابعه، بر عهده مدیرمجتمع یا مدیر پروژه طرح های توسعه و احداث کارخانه ها و معادن تابعه است.

در هر شــرکت دامنه پیاده ســازی سیســتم مدیریت مســئولیت اجتماعی سازمانی شــامل تمامی فعالیت ها و تصمیمات هر شرکت در   

مجتمع های تابعه، طرح های احداث کارخانه های جدید و یا معادن تابعه است.

کمیتــه CRCH )کمیته مســئولیت اجتماعی هلدینگ( مســئولیت ایجاد، اســتقرار، راهبری 

و توســعه سیســتم مدیریــت مســئولیت اجتماعــی )CMS( کالن میدکو را برعهــده دارد. 

کمیتــه CRCH )کمیته مســئولیت اجتماعــی هلدینگ( زیر نظر مدیر عامل میدکو می باشــد.

وظایف اصلی کمیته CRCH )کمیته مسئولیت اجتماعی هلدینگ( :

 بررسی و تصویب منابع مورد نیاز 

 جهت اجرای برنامه های مصوب 

مسئولیت اجتماعی سازمان

 نظارت بر حسن اجرای استقرار، راهبری و 

توسعه سیستم مدیریت مسئولیت اجتماعی 

)CMS( شرکت های تابعه و کالن هلدینگ

نظارت بر حسن اجرای برنامه و تحقق 

اهداف مصوب مسئولیت اجتماعی 

شرکت های تابعه و کالن هلدینگ

45۶

 تعیین خط مشی، اهداف و 

 سیاست های کالن و استراتژیک 

مسئولیت اجتماعی هلدینگ

 بررسی طرح ها و برنامه های اجرایی 

 حوزه مسئولیت اجتماعی سازمان 

و شرکت های تابعه

بررسی و تصویب منابع مورد نیاز برای 

ایجاد، استقرار، راهبری و توسعه سیستم 

)CMS( مدیریت مسئولیت اجتماعی

123

سیســتم مدیریــت مســئولیت اجتماعی ارکان 

)CMS(* میدکو شــامل سیســتم مدیریت 

مســئولیت اجتماعی هلدینگ، سیســتم مدیریت مسئولیت 

اجتماعی شــرکت های تابعه، و سیســتم مدیریت مسئولیت 

اجتماعی مجتمع ها و طرح های توســعه و احداث کارخانه ها 

و معادن تابعه می باشد. 

* CMS: Community Management System

ارکان مدیریت مسئولیت اجتماعی میدکو

 سیستم

 CMS مدیریت

هلدینگ

 CMS سیستم مدیریت

شرکت های تابعه

سیستم مدیریت CMS مجتمع ها، طرح های توسعه یا 

احداث کارخانه ها و معادن تابعه

ارکان مدیریت مسئولیت اجتماعی میدکواعضای کمیته مسئولیت اجتماعی هلدینگ میدکو

 هوشنگ 

پور رضا قلی

علیرضا  

ابراهیمی

مسعود 

فرحناک

دبیر کمیته

 ابراهیم 

باقری

محمد جعفر 

اکرام  جعفری

رئیس کمیته

سعید 

فیلسوفیان

* CRCC: Community Responsibility Committee of Company

* CRCH: Community Responsibility Committee of Holding
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از اصلی ترین ارزش های هلدینگ میدکو در فعالیت های اقتصادی کسب رضایت ذی نفعان کلیدی بوده است. بر یکی 

همین اساس، شناخت ذی نفعان، دغدغه ها و خواسته های ذی نفعان، و اولویت بندی آن ها در نسبت با هلدینگ 

میدکو پیش نیازی برای رعایت انتظارات مسئولیت اجتماعی و برنامه ریزی برای کسب رضایت ذی نفعان است. 

برای شناسایی و تحلیل ذی نفعان اولین گام جمع آوری، ثبت و بررسی اطالعات از ذی نفعان است. این اطالعات شامل میزان 

عالقه آن ها به فعالیت های شــرکت، قدرت ســازمانی آن ها، میزان شــرکت آن ها در فعالیت های شــرکت یا تصمیم ســازی و 

تصمیم گیری ها، میزان تاثیرگذاری و تاثیرپذیری و … است. بعد از آن، با بررسی خواسته ها و مسائل اصلی هر دسته از ذی نفعان 

و کانال های ارتباطی، فرایندهای معطوف به تعامل اثربخش با ذی نفعان طراحی خواهد شد. سنجش اثربخشی تعامل با هر 

کدام از ذی نفعان مکمل تالش هلدینگ میدکو در جهت کسب رضایت حداکثری در ارتباط با ذی نفعان اصلی است.

ذی نفعان را بر اساس ماهیت کاری و نوع فعالیت های میدکو به 9 گروه اصلی تقسیم بندی کرده است. هلدینگ میدکو 

میدکو با شناخت دغدغه ها و مسائل اصلی هر دسته سعی داشته است به نحوی فعاالنه در جهت کسب رضایت 

و پاسخ به خواسته های اصلی آن ها قدم بردارد. عالوه بر این، شرکت نظر سنجی ها و پژوهش هایی در دستور کار دارد که به ظور منظم 

نظرات ذی نفعان اصلی را مورد سنجش قرار دهد و فرایندها و تصمیمات الزم را در  در جهت حداکثر کردن منافع آنان در پیش گیرد.

شناسایی و گروه بندی 

ذی نفعان

 شناسایی

 ارزش ها، 

منافع و انتظارات 

 تعیین 

 منابع قدرت و 

 چگونگی تعامل 

با ذی نفعان

 تعیین 

 مهمترین ذی نفعان 

 و تبیین  ماتریس 

قدرت - رغبت

 اولویت بندی 

 نیازها و 

 خواسته های 

ذی نفعان

123

4 5

ذی نفعان کلیدی میدکومدیریت ذی نفعان در میدکو

کارکنانسهامدارانشرکت های تابعه

محیط زیستمدیریت استانینمایندگان استان هامجلسدولت

انجمن ها و تشکل هاجامعه محلیتامین کنندگان تجهیزات و قطعاتمشتریان
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مــــدیـــریـــت 
مسئولیت اجتماعی

مسائل اصلی ذی نفعان میدکو

کانال های ارتباطیمسائل اصلیذی نفعان

سهامداران

  ارتقاء ارزش سهام

  سود مطمئن و پایدار

  اجرای به موقع برنامه ها و دستیابی به اهداف

  از طریق برگزاری مجمع عمومی ، شبکه های 
 SMS اطالع رسانی، سایت اینترنتی میدکو و

  نظرسنجی از سهامداران و تماس مستقیم با 
آنها از طریق مشاور ویژه امور سهامداران

کارکنان

  ایجاد فضای توسعه

  جبران خدمات مناسب

  رعایت ارزش های انسانی

  محیط کاری صمیمانه

  جلسات و نشست های منظم

  تهیه فرم ها و نظر سنجی

  سیستم پیشنهادها

  جشن ها و مراسم عمومی با کارکنان

شرکت های تابعه

  حمایت، هدایت و همکاری صمیمانه

  از طریق هیأت مدیره

  کمیته های تخصصی

  نشست مدیران و مشاوران

مشتریان

  کیفیت باال، قیمت مناسب

  ثبات در فروش

  خدمات مناسب

  ارزش آفرینی

  حضور در مناقصه ها و مزایده ها

  روابط و تعامالت قبلی

  شرکت در نمایشگاه و همایش ها

  انعقاد قرارداد

  دعوت و بازدید

  بروشور

  سایت اطالع رسانی

پيمانکاران و تأمین کنندگان

  حمایت مناسب

  پرداخت به موقع

  توسعه بازار

  نشست های منظم

  جلسات هماهنگی

مسائل اصلی ذی نفعان میدکو

کانال های ارتباطیمسائل اصلیذی نفعان

دولت

  باال بردن ظرفیت تولید و کمک به توازن در بازار

  ایجاد اشتغال

  سهم بیشتر از تولید ناخالص داخلی

  افزایش حجم صادرات

  بازدیدها

  گزارش دهی در چارچوب های درخواستی

  نشست مدیران ارشد با نمایندگان دولت

  حضور در شوراها و اتاق های فکر

مجلس

  توسعه و ارتقاء تولید در سطح کشور

  ارائه پیشنهاد

  مشاوره و همفکری های مورد نیاز در  
کمیسیون های مربوطه

  دعوت به بازدیدها 

  شرکت در جلسات مذاکره

  ارائه پیشنهادها در سطح ملی

  افتتاح طرح ها

نمایندگان مجلس استان و شهرستان

  ارتقاء و توسعه در سطح استان و شهرستان

  ایجاد سطح اشتغال مناسب در منطقه

  بازدید از طرح ها

  ارائه گزارش عملکرد

  ارائه گزارش پیشرفت طرح ها از طریق مدیران 
عامل شرکت های فعال در هر استان

مدیریت استانی

  توسعه اقتصادی، اجتماعی، فنی و فرهنگی 
استان

  مذاکره با استاندار

  ارائه برنامه ها و هماهنگی با مدیران استانی

  بازدید استاندار و فرماندار از طرح های در 
دست اجرا

  نشست با مدیران استانی مرتبط با طرح ها

جامعه محلی

  مشارکت در توسعه جامعه محلی 

  پرورش استعدادهای محلی

  توانمندسازی جامعه و افزایش ظرفیت های 
درونزای توسعه

  توسعه اشتغال و کارآفرینی

  سیستم مدیریت مسئولیت اجتماعی هلدینگ 
و شرکت های تابعه

  گزارش مسئولیت اجتماعی هلدینگ

  مشورت با متخصصان و خبرگان محلی در امر 
توسعه پایدار

محیط زیست

 رعایت استانداردها و قوانین زیست محیطی 

  کاهش یا جبران ریسک  های زیست محیطی

  توسعه فناوری ها و محصوالت دوستدار 
محیط زیست

  سیستم مدیریت محیط زیست

  گزارش های خود اظهاری منظم
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 توسعه 
انسانی

حفاظــت از 
محیط زیست

 عملکرد اقتصادی میدکو 
 1.5در سال مالی 97

میلیون نفر

تعداد سهامداران:

29,000,000 
میلیون ریال

میزان سرمایه شرکت:

شرکت های تابعه:

۶2 
درصد

افزایش سود خالص 
نسبت به سال 96:

۶1 
درصد

 افزایش فروش 
نسبت به سال 96:

1.5 
میلیون نفر

تعداد سهامداران:

29,000,000 
میلیون ریال

میزان سرمایه شرکت:

ســال 97، هلدینگ میدکو علی رغم شــرایط اقتصادی دشوار کشور، از رشد خوبی برخوردار بوده است. در این در شرکت های تابعه:

سال، پروژه های فوالدسازی بردسیر به روش قوس الکتریکی،  تولید کاتد مسی به  روش بایو تانک لیچینگ در 

شهر بابک، خردایش مجدد کنسانتره سیرجان، و توسعه واحد تولید فروسیلیسیوم همدان، با همت و تالش همکاران 

و مدیران میدکو، طبق زمان بندی به بهره برداری رسید تا مجموعه میدکو قدمی دیگر به تکمیل زنجیره ارزش صنایع 

معدنی نزدیک تر شود. عالوه بر این، پروژه های فوالد سازی زرند، فرآوری زغال سنگ طبس، و سنگ آهک و دولومیت 

کرمان با پیشرفت فیزیکی بیشتر از 80 درصدی، آماده بهره برداری در سال جاری هستند.

در ســال مالی منتهی به دی ماه 97، ســود خالص هلدینگ میدکو نســبت به ســال پیش، 62 درصد رشد داشته است. 

همچنین، مجموع فروش این شــرکت در ســال 97 نســبت به سال قبل، 61 درصد افزایش داشته است که نشان دهنده 

افزایش تولید محصوالت این مجموعه در ســال مالی 97 اســت. چنانچه در سال 97، نزدیک به 5 میلیون تن کنسانتره 

آهن و 5 میلیون تن گندله در میدکو تولید شده است. تولید این دو محصول که از محصوالت عمده و اصلی در میدکو 

هستند، نسبت به سال پیش رشد 40 درصدی داشته است. 

هلدینگ میدکو در ســال 98 با تالش بیشــتر در راه توسعه اقتصادی گام برمی دارد. این مجموعه در نظر دارد در سال 

جاری با اجرای برنامه های ارتقاء بهره وری و توسعه فعالیت های فناورانه و نوآورانه در مسیر تقویت اقتصاد مقاومتی 

و تحکیــم اقتصــاد دانش بنیان اقداماتی اثرگذار انجام دهد. مجموعه میدکو با اســتعانت از خداوند متعال، تالش 

خواهد کرد با توســعه معادن، رعایت انضباط مالی، و افزایش صادرات محصوالت به پیشــرفت اقتصادی کشــور و 

توسعه جوامع محلی کمک شایانی کند. 

میدکو در راه توسعه

17 
شرکت
17 
شرکت

۶2 
درصد

افزایش سود خالص 
نسبت به سال 96:

۶1 
درصد

 افزایش فروش 
نسبت به سال 96:

مولفه های مدیریتی و فرهنگی میدکو

 سالمت، سرعت،
دقت، نظم و یگانگی 
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ارزش آفرینی 
اقتصــادی

کک متالورژیآهن اسفنجی

زغال فراوری شدهگندله سنگ آهن

نام کارخانه

احیا مستقیم بردسیر

نام کارخانه

زرند

نام کارخانه ها

زرند / سیرجان / بوتیا

نام کارخانه

فراوران زغال پابدانا

تولید سال 96 )تن(

800,485835,132

تولید سال 96 )تن(تولید سال 97 )تن(

162,945140,219

تولید سال 97 )تن(

تولید سال 96 )تن(

3,179,7514,889,269

تولید سال 96 )تن(تولید سال 97 )تن(

155,189128,356

تولید سال 97 )تن(

عملکرد تولیدی میدکو

درصد تغییر

٪4.3

درصد تغییر

٪14

درصد تغییر

٪53.7

درصد تغییر

٪17.3

قطرانکنسانتره سنگ آهن

نام کارخانه ها

زرند  /  سیرجان

نام کارخانه

زرند

تولید سال 96 )تن(

3,651,1764,977,052

تولید سال 96 )تن(تولید سال 97 )تن(

5,9164,419

تولید سال 97 )تن(

درصد تغییر

٪36.3

درصد تغییر

٪26.4
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ارزش آفرینی 
اقتصــادی

فروسیلیس

لوله مسی

نام کارخانه

فروسیلیس غرب پارس

نام کارخانه

بابک مس

تولید سال 96 )تن(

10,89317,189

تولید سال 97 )تن(

تولید سال 96 )تن(

1,2611,656

تولید سال 97 )تن(

درصد تغییر

٪57.8

درصد تغییر

٪31.3

کاتد مس

نام کارخانه

مجتمع مس چاه موسی

تولید سال 96 )تن(

519512

تولید سال 97 )تن(

درصد تغییر

٪1.4

)مادرتخصصی( میدکو در سال 1398، با ظرفیت تولیدی کنسانتره زغال سنگ 1.05 میلیون هلدینگ 

تــن، 33.4٪ از ظرفیــت تولیدی ایران و 29.2٪ از ظرفیت تولیــدی منطقه منا* را به خود 

اختصاص داده اســت، همچنین با تولید 8 میلیون تن کنســانتره سنگ آهن، 16.7 درصد از ظرفیت تولیدی منطقه 

منا را دارا می باشد.

میدکو در ابعاد بین المللی

ظرفیت تولید میدکو نسبت به ایران و منطقه منا )واحد: میلیون تن(

ف
دی

 ظرفیت تولید میدکو ر

در سال 98

 ظرفیت تولید ایران 

در سال 98

ظرفیت تولید منطقه منا 

در سال 98

4.236.888.5فوالد1

7.544.764.7گندله سنگ آهن2

847.847.8کنسانتره سنگ آهن3

0.050.410.43کاتد سنگ مس4

1.053.33.6کنسانتره زغال سنگ5

ظرفیت تولید میدکو نسبت به ایران و منطقه منا )واحد: درصد(

فوالدگندله سنگ آهنکنسانتره سنگ آهنکاتد سنگ مسکنسانتره زغال سنگ

  ایران

  منطقه منا

11.4

16.8 16.7

12.2

33.4

4.7

11.6

16.7

11.6

29.2

 * منا )MENA( سرنام Middle East and North Africa اصطالحی است که
برای نامیدن کشورهای اصلی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا  به کار می رود.

عملکرد تولیدی میدکو
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طرح ها و پروژه های میدکو در سال 97

 سرمایه گذاری نام پروژه هانام مجتمع
)میلیون ریال(

  پیشرفتظرفیت

-MIDRP3500000ستاد

شرکت فوالد زرند 

ایرانیان
44740000فوالد سازی زرند

 1.7 میلیون تن بلیت فوالدی 

از گندله سنگ آهن در سال

شرکت بابک مس 

ایرانیان
50 هزار تن کاتد مسی در سال10370000کارخانه تولید کاتد مس

 شرکت فوالد 

بوتیای ایرانیان

کارخانه احیاء مستقیم بوتیا

51340000

2 میلیون تن در سال

1.5 میلیون تن در سالکارخانه فوالدسازی بوتیا

500 مگاوات الکتریکیکارخانه تولید برق

شرکت گسترش 

و نوسازی معادن 

خاورمیانه

 کارخانه فراوری 

زغال سنگ طبس
1070000

 550 هزار تن زغال سنگ 

فراوری شده در سال

 سنگ آهک و 

دولومیت ممرادکو
2100000

 400 هزارتن آهک 

و دولومیت در سال

٪35.3

٪97.07

٪39.3

٪39.3

٪86.42

٪84.45

٪1.4

منابع معدنی و مصرفی هلدینگ در سال 97

سنگ سیلیسسنگ دولومیتزغال خامسنگ مس
نام معدن

مس چاه موسی

نام  معادن

زغال سنگ خمرود
زغال سنگ پروده شرقی طبس

نام معدن

آهک و دولومیت ممرادکو

نام  معادن

کوارتز روانسر کرمانشاه
کوارتز نهاوند همدان

عملکرد باطله برداری )تن(عملکرد باطله برداری )تن(عملکرد باطله برداری )تن(عملکرد باطله برداری )تن(

عملکرد استخراج )تن(عملکرد استخراج )تن(عملکرد استخراج )تن(عملکرد استخراج )تن(

311,28165,04860,0000

114,6498397,00030,700

٪37٪1٪12٪100

استخراج 
ماده معدنی

استخراج 
ماده معدنی

استخراج 
ماده معدنی

استخراج 
ماده معدنی

سنگ آهن

نام  معادن

جالل آباد زرند 

معدن 4 گل گهر سیرجان

معدن 2 گل گهر سیرجان
عملکرد باطله برداری )تن(

15,328,339

عملکرد استخراج )تن(

3,285,937

٪21

استخراج 
ماده معدنی

٪89.1
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ارزش آفرینی 
اقتصــادی

سنجش رضایت مشتریان از هلدینگ میدکو

روند وفاداری مشتریان نسبت به میدکو )واحد: درصد(روند رضایت مشتریان از کیفیت کلی محصوالت میدکو )واحد: درصد(

روند رضایت مشتریان از میدکو در مقایسه با رقبا )واحد: درصد(

معیارهای رضایت از کیفیت کلی محصوالت در سال 97

سطح کیفیت در 

محموله های مختلف

ثبات کیفیت در 

محموله های مختلف
روند بهبود کیفیت 

انطباق محصول با 

سفارش
سطح کلی کیفیت

78.777.778.780.579.3

معیارهای وفاداری مشتریان در سال 97

توصیه میدکو به دیگران انتخاب مجدد میدکوتمایل به ادامه همکاری

8278.480.36

معیارهای رضایت  از میدکو در مقایسه با رقبا در سال 97

کیفیت محصوالت در 

مقایسه با رقبا

نحوه تعامل و برخورد با 

مشتریان

ارزش محصوالت در 

مقایسه با رقبا 

تسویه حساب با 

مشتریان

پایبندی به تعهدات در 

مقایسه با رقبا

7781.27777.379.8

139713961395

139713961395

7978.667.6

78.576.359.3

روند رضایت کلی از هلدینگ میدکو  )واحد: درصد(

139713961395

77.578.972

139713961395

80.378.975.5
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حفاظــت از 
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سیستم مدیریت محیط زیست 	46

فرایند مدیریت محیط زیست  	47

استانداردهای زیست محیطی 	48

توسعه فضای سبز 	۵0

زیرساخت های هلدینگ میدکو 	۵2

عملکرد مصرف انرژی 	۵3

مصرف سالیانه انرژی 	۵4

کنترل آلودگی هوا 	۵6

حفاظت از منابع آبی 	60

فناوری های سبز 	64
حفاظت از محیط زیست
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حفاظــت از 
محیط زیست

میدکو از همان ابتدای تاسیس توجه ویژه ای به محیط زیست و کاهش آثار جانبی هلدینگ 
فعالیت های صنعتی بر محیط زیســت داشــته است. بر همین اساس، حفاظت از 
محیط زیست یکی از ارکان مسئولیت اجتماعی میدکو و طرح های توسعه و بهره برداری آن است. در میدکو، 
بســیاری از فرایندهای تولیدی و عملیاتی تحت اســتانداردهای مرتبط با مدیریت و حفظ محیط زیست 
در حال انجام است. همچنین، در ساختار داخلی میدکو، مدیریت HSE در تالش است با تدوین و انتشار 
دســتورالعمل های زیست محیطی، فرهنگ سازمانی میدکو را در جهت رعایت اولویت های محیط زیستی 

شکل دهد و موجب بهبود سیستم مدیریت محیط زیست در سراسر میدکو شود. 

دستورالعمل های مدیریت و حفظ محیط زیست:

دستورالعمل عملیاتی نگهداری و ذخیره سازی پسماندهای ویژه  

راهنمای مدیریت پسماند  

راهنمای پایش و اندازه گیری آالینده های زیست محیطی  

راهنمای پایش فاضالب های صنعتی  

راهنمای مدیریت راهبردی تصفیه خانه های صنعتی کارخانجات  

راهنمای پایش و اندازه گیری آالینده های هوا  

فرایند مدیریت محیط زیست سیستم مدیریت محیط زیست

 سیاست ها و راهکارهای 
دوره ساخت

 سیاست ها و راهکارهای 
دوره بهره برداری

سیاست های برندینگ 
)Branding(

حفــظ محیط زیســت، ایمنی و   
بهداشــت )HSE( کاهش مصرف 
انرژی و سایر معیارهای مرتبطی که 
در فلسفه طراحی و سیاست های 
دوره ساخت مورد نظر بوده است.

احــداث فضای ســبز محیطی از   
ابتدای طرح و دریافت زمین.

بهینه سازی مصرف انرژی  

توجه به توســعه پایدار و تدوین   
برنامــه، اجرا و نظــارت در حیطه 
ایمنی، بهداشت، محیط زیست و 

مسئولیت های اجتماعی

انعکاس و اطالع رسانی فعالیت های   
اجتماعی مرتبط )حسا سیت میدکو 
و اقدامــات در ارتبــاط با محیط 
زیســت، کاهش مصرف انرژی و 
انتخاب نوع انرژی از جمله ضوابط 

در اجرا و توسعه طرح ها(

اصول زیست محیطی در سیاست ها و راهکارهای میدکو

شناسایی قوانین 
و الزامات 

زیست محیطی 
ذی نفعان کارخانه ها

شناسایی و تحلیل 
ریسک جنبه های 
زیست محیطی 

فعالیت ها

تدوین برنامه های عملیاتی 
زیست محیطی

 اجرای برنامه های 
زیست محیطی

 ارزیابی، ممیزی
و پایش انطباق 

گزارش های

عملکرد زیست 
محیطی

 برنامه های اصالحی 
و بهبود زیست محیطی

برنامه های 
زیست محیطی 

پروژه ها

 برنامه های 
شرایط اضطراری

آموزش های 
زیست محیطی

مدیریت پسماند

 مشارکت 
و مشاوره زیست 
محیطی کارکنان و 

پیمانکاران

ارتباط و مشاوره 
متخصصان

 برنامه های
 پیشگیری از
 آالیندگی

ثبت رخدادهای 
زیست محیطی
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حفاظــت از 
محیط زیست

ایزو 14001 که الزاماتی را برای حفاظت از محیط زیست و جلوگیری استاندارد 

از آســیب رساندن آالینده های شــرکت ها به محیط دارد، یکی از 

رایج ترین و مهمترین اســتانداردهای زیســت محیطی در صنایع مختلف می باشد. الزامات 

این اســتاندارد فراتر از قوانین و اســتانداردهای ملی است. سازمان هایی که زیر پوشش این 

اســتاندارد می روند سیاســت گذاری محیطی، تعیین زیان های وارده بر طبیعت یا نقاطی که 

زیان به آن ها ممکن اســت وارد آید، طراحی و اجرای پروژه های محیطی برای بهبود و حفظ 

حیات کره زمین، تعیین وســائل و امکانات برای رســیدن به این اهداف را انجام داده و به 

صورت مستمر به بهبود محیط می کوشند. 

از سال 1390، میدکو طی یک برنامه مدون، اقدام به طرح ریزی و استقرار استانداردهایی نموده 

است که موجب بهبود فرایندها و محصوالت شرکت شود. در همین راستا هلدینگ میدکو در سال 

1395 موفق گردید، گواهینامه های آخرین ویرایش استاندارد ایزو 14001 را که در حیطه حفاظت 

محیط زیست است اخذ کند. عالوه بر ستاد میدکو،  شرکت های دارای این گواهی نامه عبارتند از: 

استانداردهای زیست محیطی

فرآوری زغال سنگ پابدانا 

فوالد زرند ایرانیان

فوالد بوتیای ایرانیان

مهندسی معیار صنعت خاورمیانه

بابک مس ایرانیانفوالد سیرجان ایرانیان

گسترش و نوسازی معادن خاورمیانهفروسیلیس غرب پارس
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حفاظــت از 
محیط زیست

میدکو در راســتای برنامه های زیســت محیطی و مسئولیت اجتماعی خود، از ابتدا توسعه هلدینگ 

فضای سبز را در دستور کار قرار داده است. به همین منظور کاشت گونه های گیاهی متناسب 

با شرایط آب و هوایی منطقه،  در واحدهای تولیدی و معادن زیر مجموعه هلدینگ میدکو مدنظر قرار گرفته است. 

هلدینگ میدکو در چهارچوب برنامه های زیست محیطی و مسئولیت های اجتماعی خود برنامه ریزی ایجاد  4700 

هکتار فضای ســبز را نموده اســت که تا پایان ســال 1397 ، بیش از 2700 هکتار فضای سبز با کاشت 380 هزار اصله 

درخت ایجاد گردیده است.

در بســیاری از مجتمع های میدکو مانند کک ســازی زرند، کنسانتره و گندله ســازی سیرجان، مجتمع فوالد بردسیر، 

فرآوری زغال سنگ پابدانا، و بابک مس با ایجاد سیستم تصفیه خانه فاضالب از آب خروجی برای آبیاری فضای سبز 

اســتفاده می شــود. همچنین، برای مدیریت مصرف آب در نگهداری و توسعه فضای سبز، بهره مندی از فناوری های 

جدید آبیاری و مراقبت از درختان از برنامه های اصلی محیط زیستی مجتمع ها در سال 98 است.

سامانه مکانیزه مدیریت و پایش اطالعات درختان ) سمپاد (

شرکت فوالدسازی بوتیای ایرانیان

و گسترش صنایع همواره با ایجاد تنش بر محیط اطراف همراه است. یکی از مهم ترین راه حل های توسعه 

کنترل انواع آلودگی در محیط اطراف یک کارخانه، اســتفاده مناســب از فضای سبز است. شرکت 

فوالد بوتیای ایرانیان  به دنبال طراحی یک سیستم مکانیزه جهت مدیریت و پایش اطالعات درختان بوده تا با استفاده 

از فناوری های جدید، روش های ایجاد، حفظ و توسعه فضاهای سبز مجتمع های صنعتی کشور را ارتقا دهد. 

بر همین اساس، با بهره برداری از قابلیت های فناوری اطالعات و ارتباطات، یک سامانه مکانیزه با عنوان »سمپاد« را برای 

نگهداری و پایش فضای سبز طراحی کرده است. با طراحی و استقرار سامانه سمپاد این قابلیت فراهم شده تا با کمک 

فناوری هایــی مانند بارکد و RFID  و الگوریتم های تحلیل 

داده ، کلیه درختان بصورت مکانیزه شناســنامه دار شوند و 

و اطالعات مورد نیاز به صورت نرم افزاری تجزیه و تحلیل 

شــود. به این ترتیب نگهداشــت فضای سبز با دسترسی 

به آمارهای به روز و با بیشــترین دقت انجام می شــود و 

در هزینه های مربوط به نگهداری فضای سبز صرفه جویی 

خواهد شــد. این پروژه نوآورانه برای اولین بار در کشــور 

طراحی و اجرا شده است. 

توسعه فضای سبز

 فضای سبز مجتمع های معدنی و تولیدی میدکو بر اساس تعهد قانونی 
و مسئولیت اجتماعی تا پایان سال 97

 فضای سبز مبتنی بر 

مسئولیت اجتماعی )هکتار(

 فضای سبز مبتنی بر 

تعهد قانونی )هکتار(
عنوان مجتمع /کارخانه

400 26.3 مجتمع کنسانتره و گندله سازی جالل آباد

-- 188 مجتمع فوالدسازی، کک سازی، و پاالیشگاه زرند

1200 120 مجتموع فوالدسازی بوتیا

-- 6 مجتمع کنسانتره و گندله سازی سیرجان

-- 20 مجتمع احیاء فوالد بردسیر

120 20 مجتمع تولید کاتد مسی شهر بابک

-- 6.3 مجتمع فرآوری زغال سنگ پابدانا

-- 4 کارخانه فروسیلیس غرب پارس

-- 1 مجتمع مس چاه  موسی

-- 2 مجتمع فرآوری و معدنی زغال سنگ طبس

-- 600 معدن مس چاه فیروزه

1720 992.6 مجموع

روند توسعه فضای سبز در هلدینگ میدکو )بر اساس تعهدات قانونی(

1395

265
330

992/6

1396 1397

مسئولیت اجتماعی در عمل
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فوالد یکی از صنایعی است که به انرژی باالیی نیاز دارد، چنانچه بر اساس صنعت زیرساخت های هلدینگ میدکو

آمارهای سال 2012 ، 18٪ از مجموع انرژی نهایی مصرفی در صنایع دنیا به 

صنعت آهن و فوالد تعلق داشــته اســت. عالوه بر این، در زنجیره تولید فوالد، نزدیک به 20 تا 

40 درصد از هزینه های تولیدی مربوط به مصرف انرژی اســت. در نتیجه، تالش برای بهره وری 

انرژی و کاهش مصرف انرژی عالوه بر حفظ منابع طبیعی و کاهش آلودگی های زیست محیطی 

منجر به رقابت پذیری و کاهش هزینه های تولید خواهد شد. در دهه های اخیر، صنایع فوالدی 

تمرکز زیادی بر بهره وری انرژی داشته اند. طبق گزارش های انجمن جهانی فوالد، از سال 1960 تا 

2017 مصرف انرژی در این صنعت، به ازای یک تن تولید فوالد خام نزدیک به 60 درصد کاهش 

داشته است.در صنعت فوالد، یکپارچه سازی فرایند از معدن تا فوالدسازی و جلوگیری از اتالف 

حرارتی و تولید با بهره وری باال اساسیترین راه برای کاهش مصرف انرژی است.

در ایــن میــان، هلدینگ میدکو با انتخاب فناوری های روز جهانی، بهینه ســازی مصرف انرژی 

را جزیــی از تــالش برای بهبود فرایندهای تولیدی و توجه به اثرات زیســت محیطی قرار داده 

است. میدکو با اجرای بهبودهای فرایندی مانند تامین به موقع ماده اولیه، استفاده از کنسانتره 

مرغوب تر به عنوان ماده اولیه، توزیع و انتقال بهتر حرارت، ترکیب ایده ال تر گاز احیایی متشکل 

از CO و H2 و همچنین کاهش میزان توفقات ناخواســته فرایندی یا تعمیراتی مصرف انرژی 

حود را کاهش داده اســت. بنا بر طراحی های فرایندی، پیش بینی می شــود با بهینه سازی های 

صورت گرفته در مصرف منابع طبیعی و انرژی و تکمیل زنجیره تولید از معدن تا محصول نهایی، 

میدکو دارای پایینترین قیمت تمام شده فوالد در کشور باشد.

مساحت مورد نیاز:   2061 هکتار که تماما تأمین شده است.

آب مورد نیاز:  1166 لیتر بر ثانیه

  155.3 کیلومتر لوله کشی، 6 ایستگا پمپاژ و 4 تصفیه خانه احداث شده است.

برق مورد نیاز:  748 مگاوات

  140 کیلومتر کابل کشی، 250 دکل نصب و 6 پست برق احداث شده است.

گاز مورد نیاز:  89000 نرمال مترمکعب در ساعت

  83.3 کیلومتر لوله کشی  و 7 ایستگاه تقلیل فشار گاز احداث شده است.

جاده مورد نیاز:  33.7 کیلومتر جاده دسترسی تماما احداث گردیده است.

عملکرد مصرف انرژی

مصرف برق محصوالت

)Kwh/Ton( 97 برق محصوالت

39.32 کنسانتره

37.67 گندله

13.3 زغال

136 احیا مستقیم

10410 فروسیلیس

4800 لوله مسی

3596 کاتد مس

مصرف گاز محصوالت

)NM3/Ton( 97 گاز محصوالت

17.69 گندله

303 احیا مستقیم

25 لوله مسی
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)NM3/Ton :(احیا مستقیم؛ گاز  )واحدNM3/Ton :گندله؛ گاز  )واحد

)Kwh/Ton :(کاتد مس؛ برق )واحدKwh/Ton :لوله مسی؛ برق )واحد

311

1396

20.86

1396

4,100

1396

5,600

1396

303

1397

17.69

1397

3,596

1397

4,800

1397

فناوری شارژ داغ

مجتمع فوالدسازی بوتیا

آهن اسفنجی داغ از کوره احیا مستقیم )HYL نسل 3( به کوره قوس الکتریکی راهکاری است شارژ 

که در بسیاری از کارخانجات تولید فوالد در دنیا بکارگرفته شده است و می تواند باعث کاهش 

مصرف انرژی شود. در این فناوری، آهن اسفنجی داغ بدون خنک شدن در دمای حدود  600 درجه سانتی 

گراد از کوره احیا خارج و مستقیما به صورت گرم به کوره الکتریکی واحد فوالدسازی منتقل می شود. این 

فرایند که به شارژ داغ است باعث کاهش مصرف انرژی و افزایش راندمان کوره قوس الکتریکی می شود. 

واحد فوالدسازی مجتمعفوالد بوتیا ایرانیان مشتمل بر بخشهای ذوب و ریختهگری پیوسته است و از 

آهن اسفنجی تولید شده توسط کارخانه احیاء مستقیم به منظور تولید شمش فوالدی استفاده می کند. 

این واحد با ظرفیت تولید ساالنه 1.44 میلیون تن فوالد در سال، اقدام به تولید فوالد با کربن پایین و 

فوالد با کربن متوسط و انواع آلیاژهای  فوالدی خواهد کرد. بخشهای اصلی این کارخانه شامل کوره 

قوس الکتریکی به ظرفیت 150 تن و کوره پاتیلی اســت. حداقل کاهش مصرف انرژی در صورت شــارژ 

داغ آهن اسفنجی به کوره قوس الکتریکی با دمای اولیه 600 درجه سانتی گراد، 100 کیلووات ساعت به 

ازای تولید هر تن فوالد خواهد بود. به این ترتیب، با در نظرگرفتن ظرفیت تولید ساالنه 1.44 میلیون تن 

فوالد در مجتمع فوالدسازی بوتیا، با استفاده از این فناوری می توان ساالنه 144 میلیارد ریال در مصرف 

انرژی الکتریســیته صرفه جویی کرد. این میزان صرفه جویی عالوه بر کاهش آالیندگی زیست محیطی، 

باعث کاهش هزینه های تولید و افزایش مزیت رقابتی فوالدسازی در مجتمع بوتیا خواهد شد. 

مصرف سالیانه انرژی
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 )UNFCCC(توافقنامه اقلیمی پاریس قراردادی در چارچوب پیمان نامه سازمان ملل در زمینه تغییرات اقلیمی

اســت که از ســال 2020 قرار اســت به حل مسائل مرتبط با تعدیل، تامین بودجه و سازگاری با بحران انتشار 

گازهای گلخانه ای بپردازد. در سال 2015، برای تولید هر تن فوالد، میزان تولید CO2 در جهان 2.2 تن، در ایران 

1.18 تن و در میدکو 1.2 تن بوده اســت. بر اســاس توافقنامه پاریس و ســناریوی افزایش 4 درجه سانتیگراد 

دمای زمین از انقالب صنعتی تا سال 2050 مقدار تولید کربن به ازای هر تن فوالد باید به 1.16  تن  در جهان 

کاهش پیدا کند. بر اســاس این ســناریو، ایران باید مقدار 0.03 تن CO2 و میدکو مقدار 0.4 تن CO2 به ازای 

تولید هر تن فوالد کاهش دهد. 

فوالدی و معدنی، اگر به الزامات محیط زیستی در عملیات توجه نکنند، ممکن است یکی صنایع 

از صنایع تاثیرگذار بر آلودگی هوا و انتشــار گازهای گلخانه ای باشــند. از همین رو، توجه 

شرکت های این حوزه به کاهش آالیندگی هوا، نقش مهمی در کاهش تغییرات اقلیمی و حفظ محیط زیست 

خواهد داشــت.  هلدینگ میدکو در جهت کاهش آلودگی هوا و باال بردن کیفیت هوای اطراف مجتمع های 

تولیدی اقدامات متنوعی انجام داده اســت. از جمله این اقدامات اســتفاده از سیســتم های پایش لحظه ای 

وآنالین اندازه گیری گازها، بخارات، و گردو غبار اســت. این سیســتم روی دودکش های مجتمع کک ســازی  

پاالیشگاه زرند و کارخانه فروسیلیس غرب نصب و راه اندازی شده است.. با پایش و اندازه گیری هوای خروجی 

ازدودکش ها، می توان اثرات منفی ناشی از آلودگی هوا را از منبع اصلی مدیریت کرد و تحت کنترل درآورد.

کنترل آلودگی هوا

میزان تولید دی اکسید کربن در سال 2015 در جهان، ایران و میدکو 
)t

CO2
 / t

steel
)واحد: 

جهانجهان ایرانایران میدکومیدکو

میزان تولید دی اکسید کربن در سال بر اساس توافقنامه پاریس در 
)t

CO2
 / t

steel
جهان، ایران و میدکو در سال 2050( )واحد: 

2.2

1.18 1.21.16

1.56

1.19
0.4

0.03
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سیستم غبارگیر کوره قوس الکتریک 

مجتمع فوالدسازی بردسیر

میان پدیده های زیست محیطی، انتشار آالینده های هوا در اکثر صنایع فلزی مخصوصا فوالدسازی از 

یک عامل محدودکنندۀ مهم در توسعه پایدار است. ذرات گرد و غبار حاصل از فوالدسازی از عمده ترین 

آالینده های این صنعت می باشد. دود حاصل از فوالدسازی حاوی طیف گسترده ای از اکسیدهای فلزی 

مانند سرب، روی، مس، نیکل، کروم، منگنز و... است که جمع آوری آن ها عالوه بر جلوگیری از آالیندگی 

محیط، می تواند در جهت بازیابی عناصر فلزی با ارزش موثر باشد. در کارخانه فوالد بردسیر برای تولید از 

کوره قوس الکتریکی استفاده می شود. فرایند تولید در این کوره  با تولید حجم زیادی دود همراه است. 

در این مجتمع، به منظور جلوگیری از رهاسازی دود در هوا و کاهش آالیندگی، از سیستم جمع آوری گرد 

وغبار )Fume Collecting Sysytem( اســتفاده شده است. این سیستم به منظور حذف ناخالصی های 

ایجادشده در فرایند تولید و جلوگیری از انتشار آن ها در هوا، در بخش های مختلف کارخانه، مخصوصًا 

کوره قوس الکتریکی و پاتیلی و خطوط انتقال مواد، به کار می رود.

حجم گاز خروجی از کوره قوس الکتریک 170 هزار متر مکعب در ساعت با دمای 1300 درجه سانتی گراد 

و حجم گاز خروجی از کوره پاتیلی 70 هزار متر مکعب در ساعت با دمای 150 درجه سانتی گراد می باشد.  

این گازها وارد سیســتم غبارگیر می شــوند و گازهای خروجی عاری از آلودگی و  غبارات مضر محیط 

زیســت اســت. غبارات جمع شده دارای 35-50 درصد اکســید آهن، 10-15 درصد CaO،  8-13 درصد 

SiO2 و باقــی ترکیبــی از MgO، ZnO، PbO و دیگر ترکیبات اســت. این غبارات به دلیل وجود فلزات 

ارزشمند برای بازیافت مورد استفاده قرار می گیرند.

حجم جابه جایی مواد

جمع کل12345678شرحنام شرکت

زرند

ماده اولیه
سنگ آهن 

کلوخه

سنگ آهن 

دانه بندی
بنتونیتکنسانترهگلولهفلوکوالنت

زغال سنگ 

کک شو1

زغال سنگ 

کک شو2
 

6,018,427 105,987 93,901 50,872 2,153,773 3,960 53 2,903,224 706,657 وزن )تن(

سیرجان

ماده اولیه
سنگ و 

کلوخه

آهن 

اسفنجی
    کنسانترهبنتونیتگندله

2,201,178 52,718 1,146,253 1,200 4,122,991 وزن )تن(
 

   7,524,340

بوتیا

بنتونیتکنسانترهماده اولیه
 

      

     33,082 1,023,201 وزن )تن(
 

 1,056,283

بابک مس

کاتد مسیماده اولیه
آمیژان 

فسفر
ذغال چوب

پوشش 

گرافیتی
     

   6 8 3 1,598 وزن )تن(
 

 1,615

فروسیلیس

خمیرماده اولیه
پوسته 

اکسیدی
   سنگ کوارتززغال سنگذغال چوبکک

31,129 7,420 2,854 10,212 4,319 970 وزن )تن(
 

  56,904

پابدانا

ماده اولیه
زغال سنگ 

خام
        

      227,639 وزن )تن(
 

 227,639

ممرادکو

ماده اولیه
سنگ مس 

اکسیده

اسید 

سولفوریک
       

    5,460 81,932 وزن )تن(
 

  87,392

14,972,600 جمع کل )تن(
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بــه عنــوان مایــع زندگی بخش نقــش مهمی در پیشــرفت اقتصــادی، پایداری آب 

محیط زیســت، و رفاه و ســالمتی جامعه دارد. اهمیت منابع آبی در کشور ما که با 

محدودیت و کمبود منابع آبی مواجه اســت دو چندان می شــود. از همین رو، هلدینگ میدکو 

محافظت از منابع آبی را تبدیل به یکی از رئوس مهم برنامه های زیست محیطی و استراتژی های 

توســعه پایدار خود کرده اســت. میدکو با استفاده از فناوری های مدرن و پیشرفته در بازیافت 

آب و ایجاد ســیکل های بســته مصرفی سعی کرده اســت مصرف آب در زنجیره تولیدی را به 

کمترین میزان ممکن برساند و به استانداردهای جهانی نزدیک تر کند. 

از آنجایی که صنایع فوالدی به حجم باالیی از آب نیاز دارند، میدکو سرمایه گذاری قابل توجهی برای 

استفاده مجدد از آب در فرایندهای تولیدی داشته است. چنانچه بیش از 60 درصد از آب مصرفی از 

تصفیه پساب های فاضالبی تأمین می شود و بنا بر برنامه ریزی های انجام شده قرار است در آینده 

نزدیــک، تمــام آب مورد نیاز میدکو از این طریق تأمین گردد. عالوه بر این، میدکو برای جلوگیری 

از آلودگی آب، از سیستم های تصفیه پساب 

در مجتمع های تولیدی اســتفاده می کند تا 

ضمن کاهش وابســتگی به منابع آب های 

زیر زمینی، از پســاب تصفیه شده در آبیاری 

فضای ســبز اســتفاده کند. هــم اکنون، 8 

واحــد تصفیه خانه بهداشــتی در میدکو به 

بهره برداری رســیده و در حال فعالیت است. 

مجموع تالش هــای انجام گرفته در میدکو 

موجب شــده اســت، با اینکه نزدیک به 20 

درصد اشتغال در سطح استان کرمان ناشی 

از فعالیت هــای صنعتــی و معدنی میدکو 

باشــد، تنها 0.5 درصد از آب مصرفی استان 

در مجتمع های تولیدی میدکو مصرف شود.

حفاظت از منابع آبی

حفاظت از منابع آبی )واحد: مترمکعب(

محصوالت
 مصرف آب براساس 

هر تن تولید در سال 97

0.80کنسانتره

0.07گندله

0.23زغال

1.05احیا مستقیم

0.25فروسیلیس

15.9لوله مسی

37کاتد مس

مصرف آب براساس تولید هر تن کنسانتره

)واحد: مترمکعب(

13971396

0.80
0.84

مصرف آب براساس تولید هر تن گندله

)واحد: مترمکعب(

13971396

0.06

0.07

مصرف آب براساس تولید هر تن کاتد مس

)واحد: مترمکعب(

13971396

37

44

مصرف آب براساس تولید هر تن احیا مستقیم

)واحد: مترمکعب(

13971396

1.05

1.17

مصرف آب براساس تولید هر تن زغال

)واحد: مترمکعب(

13971396

0.23
0.24

مصرف آب براساس تولید هر تن فروسیلیس

)واحد: مترمکعب(

13971396

0.250.25

مصرف آب براساس تولید هر تن لوله مسی

)واحد: مترمکعب(

13971396

15.9

6.4

مصرف آب در زنجیره محصوالت میدکو
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مسئولیت اجتماعی در عمل

)ZLD( بازیابی کامل آب به روش تخلیه مایع به میزان صفر

شرکت فوالد بوتیای ایرانیان

فوالد همواره یکی از صنایع پرمصرف آب است که با توجه به پیشرفت روز افزون آن صنعت 

و همچنین خشکسالی های اخیر، نیاز به آب با کیفیت مناسب بیش از پیش در آن 

احساس می شود. امروزه با توجه به نیاز روز افزون صنعت فوالد به آب، مسأله تصفیه و  استفاده مجدد از 

 )ZLD( پساب واحدهای فوالد اهمیت پیدا می کند. بازیابی کامل آب به روش تخلیه مایع به میزان صفر

Zero Liquid Discharge روشی در شیرین سازی آب است که در آن تمامی مواد جامد از آب جدا شده و 

خروجی آن، آب مقطر و جامدات خشک می باشد. 

این تکنولوژی از تبخیرکننده و بلورساز یا همان کریستاالیزر برای جدا کردن مواد جامد محلول در آب 

استفاده می کنـــد. در سیســـتم ZLD سه تکنولوژی با یکدیگر ترکیب شده و در سه مرحله پی در پی 

تصفیه آب را انجام می دهند. در ابتدا آب شور به تبخیر کننده وارد شده و تا TDS حـــدود 300 هزار 

ppm تغلیظ می شود. در مرحله دوم، آب شور تغلیظ شده به بلورساز وارد شده  و ذرات جامد محلول 

در آب به صورت بلور در آب غوطه ور می شود. در انتها، پساب خروجی از بلورساز وارد سانتریفیوژ شده 

و نمک جامد خشک با رطوبت بسیار پایین تولیـــد می شود. روش ZLD توانایی شیرین سازی تا 99 

درصد پساب های دور ریز را دارا می باشد. با استقرار سیستم ZLD می توان ضمن حفاظت اکوسیستم 

و محیط زیست، بازیابی و بازچرخانی آب را نیز به حداکثر رساند. این فناوری یکی از برنامه های اصلی 

شرکت فوالد بوتیای ایرانیان در سال 98 برای حفظ منابع آبی و کاهش مصرف آب است.

مسئولیت اجتماعی در عمل

 طراحی و احداث استخر ژئوممبران 
جهت استفاده مجدد از آب برگشتی 

کارخانه احیاء مستقیم بردسیر

گذشــته، آب ناشــی از فرایند تولیدی در کارخانه فوالدسازی بردسیر بدون تصفیه وارد در 

محیط می شــد. به منظور پیشــگیری از رهاســازی آب های آلوده به محیط زیست و 

همچنین، جلوگیری از آلودگی خاک و منابع آب های زیرزمینی، اســتخری به حجم 30 هزار متر 

مکعب در مجتمع فوالدســازی بردسیر ســاخته شده است. این استخر به صورت بتن مسلح و 

الیه نفوذ ناپذیر ژئوممبراین احداث گردیده اســت. آب ذخیره شــده در این استخر بعد از عبور از 

فیلترهای شنی و افزودن مواد ضد رسوب،  در جهت کاهش استفاده از منابع طبیعی مجددا به 

سیستم برگشت داده می شود.
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استفاده از فرایند بیوتانک لیچینگ کنسانتره مس

شرکت بابک مس ایرانیان

اعظم ذخایر مس در ایران و جهان از نوع ذخایر ســولفیدی است. بیش از 82 بخش 

درصــد تولید مس جهان و 95 درصد تولید مــس ایران از طریق روش هایی 

انجام می شود که آلودگی هوا به شکل اکسید گوگرد یا تولید پسماندهای خطرناکی مانند اسید 

را در پی دارد. در ســال های گذشته، تالش های متعددی برای جایگزین کردن روش های تولیدی 

که دوستدار محیط زیست هستند انجام شده است. یکی از این روش ها، بیولیچینگ است که 

در آن، نوع خاصی از باکتری ها به عنوان کاتالیست عمل کرده و موجب انحالل سولفید مس در 

اســید می شــوند. استفاده از این روش در دنیا با سرعت زیادی در حال گسترش است. همگام با 

توسعه روش های تولیدی جدید، در کارخانه مس کاتدی شهر بابک از روش بیوتانک لیچینگ برای 

اســتحصال مس از ســنگ های معدنی استفاده می شود. در این روش، محلول حاوی باکتری در 

مخازن با تانک های همزن دار استفاده می شود که در نوع خود در سطح جهان یکتا بوده و خطر 

نشت اسید به خاک و محیط اطراف را کامال از میان می برد. این روش باعث کاهش قابل مالحظه 

مصرف انرژی و ســوخت های فســیلی می شود  و به علت بسته بودن سیستم، مصرف آب در آن 

نسبت به فرایندهای مشابه کمتر است. عالوه بر این، در روش بیولیچینگ میزان سرمایه گذاری 

اولیه، هزینه های تولید، تعمیرات و نگهداری تجهیزات کاهش چشمگیری می یابد.

دهه ی اخیر صنایع فوالد و مس نقش مهمی در توسعه جوامع و پیشرفت صنایع دیگر در 

ایفا کرده اند. همزمان با ایفای این نقش مثبت، صنایع فوالد و مس به دنبال استفاده 

بیشتر از فناوری هایی بوده اند که انرژی کمتری مصرف می کنند و به نحو بهتری از منابع طبیعی 

استفاده می کنند. این فناوری ها که به فناوری های سبز مشهور هستند هم در فرایندهای تولیدی 

اثرگذار بوده اند و هم در بازیافت زائدات و مصرف انرژی باعث حفظ محیط زیست شده اند. 

هلدینگ میدکو بر اســاس این روند جهانی، فناوری های ســبز را در اولویت برنامه های خود 

قرار داده اســت تا به این طریق، راه های جدیدی برای کاهش آلودگی هوا، مصرف انرژی و 

حفــظ منابع طبیعی بیاید و همزمان بــا افزایش راندمان و بهره وری تولید، هزینه های تولید 

را هم کاهش دهد. 

فناوری های سبز
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)CDQ( استفاده از سامانه خنکسازی کک به روش خشک

شرکت فوالد سازی زرند ایرانیان )کک سازی زرند(

کک داغ به روش خشــک یکی از روش های جدید برای کنترل خنک سازی  

آلودگی های کک ســازی و بازیابی انرژی حرارتی اســت. در این 

C 1000 تا  روش، کک داغ تخلیه شده از باتری کک، از باال در محفظه CDQ شارژ شده و از دمای̊ 

˚C 180 توســط جریان گاز خنثی خنک می شــود. سپس انرژی گاز داغ شده در یک مسیر بسته 

به آب و بخار آب منتقل شــده و در واحد نیروگاه تولید انرژی الکتریکی می کند.  با اســتفاده از 

سیستم CDQ می توان با بازیابی انرژی حرارتی، به میزان 14 مگاوات بر ساعت انرژی الکتریکی 

تولید کرد. با توجه به حداکثر مصرف برق در مجتمع کک سازی، امکان انتقال حداقل نیمی از این 

انرژی به بیرون از کارخانه وجود دارد. عالوه بر این، سیستم CDQ موجب کاهش انتشار گازهای 

گلخانــه ای، کاهــش آالیندگی هوا، و کاهش میزان مصرف آب می شــود.  در دنیا تنها ١١١ واحد 

کک سازى از سیستم CDQ استفاده مى کنند. در ایران براى اولین بار شرکت فوالد زرند ایرانیان به 

دنبال استفاده از این سیستم در واحد کک سازی است. هم اکنون این سیستم با هزینه ای بالغ بر 

31 میلیون دالر در فوالد سازی زرند در حال اجرا است و میزان پیشرفت اجرای آن 85٪ می باشد.

 کارخانه آبگیری از باطله تر کنسانتره سنگ آهن

شرکت فوالد سیرجان ایرانیان

توجه به اهمیت صرفه جویی در مصرف آب در فرایند تولید ،کارخانه آبگیری مجدد مجتمع با 

سیرجان به منظور فیلتراسیون و آبگیری از باطله نهایی)ته ریز تیکنر( خط تولید کنسانتره 

شماره یک مجتمع  و بازگشت مجدد بخش اعظم آب به کارخانه طراحی گردیده است. فرایند 

آبگیری از باطله به گونه ای است که آب استحصال شده وارد کارخانه می شود وکیک باطله نهایی 

با کامیون به سد باطله منتقل می گردد. مبلغ قرارداد طراحی، تامین و نصب آن 10 میلیون یورو 

است که توسط شرکت های داخلی اجرا گردیده است. 

در حال حاضر این کارخانه با اســتحصال آب از باطله کارخانه کنســانتره توانسته است به میزان 

70٪ از آب مصرفی فاز یک کنسانتره را تامین و به چرخه تولید برگرداند. در کنار صرفه جویی در 

مصرف آب، استفاده از کارخانه دیواترینگ هزینه های حمل آب توسط کامیون و دیگر هزینه های 

عملیاتی مرتبط را کاهش داده است.
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میدکو متناســب با چشم انداز خود برای رســیدن به شرکتی در تراز جهانی، هلدینگ 

رعایت حقوق انســانی را یکی از اصول حرفه ای در محیط سازمانی قرار داده 

است. بر این اساس، تالش می شود محیط کاری در میدکو عاری از تبعیض و برخوردار از امنیت فیزیکی 

و اجتماعی، حداقل ســطح کیفی زندگی، امکانات ایمنی، بهداشــتی و درمانی، و فرصت های رشــد و 

ارتقاء شغلی و تخصصی باشد. به همین منظور، در هر شرکت کارگروه هایی تحت هدایت و راهبری 

کمیته مســئولیت اجتماعی شــرکت )CRCC( ایجاد شده و ذی نفعان مرتبط با فعالیت های شرکت را 

بر اساس سطح ریسک رعایت حقوق انسانی ارزیابی و الویت بندی می کند.

پیشــگیری از اعمــال تبعیــض در هریــک از   
نظام های تعامل بــا کارکنان و نیروهای کاری 

تحت امر شرکت

حمایت از کودکان کار  

جلوگیری از هرگونه استثمار از نیروهای کار  

تامین شرایط و تسهیالت مناسب در محیط کار   
برای کلیه نیروهای کار

ایجــاد نظــام رفاهی هدفمند بــرای حمایت   
از خانــواده کارکنــان و جامعــه میزبان جهت 

بهره مندی از حداقل  استانداردهای زندگی

وجود فرصت های رشد و ترقی شغلی بر اساس   
شایستگی کارکنان و نیروهای تحت امر شرکت

امکان حق تحصیل و آموزش برای کلیه کارکنان   
و جامعه میزبان

تامین امنیت شغلی کارکنان و ذی نفعان  

وجود نظام ارتقاء بهداشت روانی کارکنان  

میــزان پذیرش و مقبولیت مقــررات اداری و   
انضباطی شرکت از سوی کارکنان و ذی نفعان

میزان رعایــت اصل برد-بــرد متقابل در امور   
پیمان ها

وضعیت اجرای نظام عادالنه پرداخت حقوق و   
دستمزد برای کارکنان و پیمانکاران

ســطح بلوغ کارهــای گروهی و نظــام ارائه   
پیشنهاد در هر شرکت

ســاز و کار نظام مند بــرای افزایش انگیزه های   
شغلی و افزایش میزان تعهد و وفاداری کارکنان 

و سایر ذی نفعان

نظــام مســتند و موثــر مدیریت ادعــا برای   
رســیدگی به اعتراضات و شــکایات کارفرما، 

مشــتریان، مصرف کنندگان، تامین کنندگان و 

پیمانکاران، مراجع قانونــی، جامعه میزبان و 

سایر ذی نفعان

ارایه گزارش های شفاف عملکرد مالی هر شرکت  

پیشــگیری و برخــورد بــا تخلفــات اداری و   
سازمانی و فساد در تمامی سطوح شرکت

متناســب بودن شرح شــغل و شرایط شغل با   
قابلیت ها و مهارت های شاغل

اولویت بندی مالحظات حقوق انسانی در میدکورعایت حقوق انسانی در محیط کار
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میدکو از ابتدای شــروع به فعالیت و بر اســاس اســتراتژی های کسب و کار هلدینگ 

تعریف شده، اقدام به جذب سرمایه انسانی تحصیل کرده، متخصص و بومی 

کرده است و در حال حاضر منشاء ایجاد اشتغال مستقیم برای 7192 نفر در قالب استخدام و 3546 نفر 

در قالب پروژه های در حال ساخت شده است. با توجه به اهمیت توسعه منطقه ای در برنامه ریزی های 

میدکو، اکثر افراد شــاغل در مجموعه شــرکت های میدکو بومی هســتند. عالوه براین، نزدیک به نود 

درصد از همکاران میدکو در بازه ســنی کمتر از 40 ســال هســتند که نشان می دهد مجموعه میدکو به 

خوبی توانســته از نیروی جوان و مســتعد در راه رشد و توسعه صنعتی کشور بهره ببرد. اطالعات کلی 

از ترکیب سرمایه انسانی در ادامه آمده است.

ترکیب سرمایه انسانی

مقایسه ترکیب سرمایه انسانی هلدینگ میدکو  )واحد: نفر(

1395

3644

4635

804

2155

4139
3546

2809

7192

5804

10252
10929

13547

1396 1397

  استخدامی

  برونسپاری )در حال تولید(

  پیمانکاری )در حال ساخت(

  جمع

ترکیب سرمایه انسانی بر اساس پست سازمانی )واحد: درصد(

  اپراتور

  تکنسین

  کارشناس

  مسئول

  نگهبان

  متصدی

  سرپرست

  مدیر

  کارمند

  رئیس

  مشاور

41

19

13

8

5

3
3

3 2 2 1

ترکیب سرمایه انسانی بر حسب تحصیالت )واحد: درصد(

ترکیب سرمایه انسانی بر اساس توزیع سنی )واحد: درصد(

  دیپلم

  فوق دیپلم

  لیسانس

  زیر دیپلم

  فوق لیسانس

  دکترا

40-30  

  کمتر از 30

50-40  

60-50  

  بیشتر از 60

نیروی بومی و غیر بومی )واحد: درصد(

  غیر بومی  بومی

97

3

39

22

7

6

0.4

26

52

10
2 1

35
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 توسعه 
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مسئولیت اجتماعی در عمل

توجه به رشــد روزافزون میدکو، آموزش یکی از ارکان اصلی توســعه هلدینگ می باشد، از این رو با 

برنامه ریــزی هدفمنــد و دقیقــی برای آن صورت گرفته اســت. دوره های آموزشــی منطبق با 

اســتانداردهای ملی برگزار می شوند. برگزاری دوره های آموزشی فقط به همکاران اپراتور و کارشناسان 

محدود نمی شود بلکه برنامه آموزشی جامعی برای مدیران نیز در نظر گرفته شده است که می توان به 

برگزاری دوره های MBA  و DBA اشاره کرد. میدکو در سال 1397، 15 میلیارد ریال در آموزش سرمایه گذاری 

کرده است. دوره های تخصصی و عمومی بر اساس نیازشناسی حال و آینده برگزار می شود، شرکت های 

تابعه بر اساس نیاز های آموزشی و مهارتی اپراتورها، کارشناسان و مدیران اقدام به برگزاری دوره های 

آموزشی در محل شرکت و یا اعزام دانش پذیران به دوره های آموزشگاه های تخصصی می کنند. در سال 

97 دوره های زیادی در زمینه موضوعات محوری توســعه پایدار مانند محیط زیســت و توسعه انسانی 

برگزار شده است. عالوه بر برگزاری دوره های آموزشی در زمینه توسعه پایدار، تالش شده تا با تعامالت 

فردی بین کارشناسان مربوطه و ستاد مدیریت HSEC مفاهیم توسعه پایدار آموزش داده شود.

آموزش های عمومی و تخصصی میدکو در سال 1397

نفر/ ساعتتعداد ساعات آموزش اجرا شدهتعداد افراد آموزش دیدهسال

13976151685172373

برگزاری دوره های MBA ، DBAوMini MBA در سال 1397

جمع نفر ساعتتعداد افراد آموزش دیدهتعداد دورهنام دوره

MBA412495232

DBA2298526

Mini MBA1213612

ارتقای دانش و مهارت در میدکو

آموزش های اجراشده )واحد: ساعت(

سال 97

سال 96

6851

6014

فوالد سیرجان ایرانیان

دوره های آموزشی میدکو ذی نفعان دیگر را مانند خانواده کارکنان، 

تامین کنندگان و پیمانکاران در بر می گیرد.

فوالد ســیرجان ایرانیان در راستای مسئولیت اجتماعی، عالوه بر برگزاری شرکت 

دوره های آموزشــی کارکنان، برای ذی نفعان دیگر هم کارگاه ها و دوره های 

آموزشــی برگزار کرده است. دوره آموزشی آشنایی با سیســتم های مدیریتی برای پیمانکاران 

و تامین کنندگان ســتاد به مدت 240 نفر ســاعت یکی از این عناوین آموزشی با هدف آشنایی 

پیمانکاران و تأمین کنندگان با الزامات محیط زیســتی و مدیریتی مرتبط با فعالیت های میدکو 

بوده است. عالوه بر این، شرکت فوالد سیرجان برای ارتقاء مهارت های زندگی، دوره هایی برای 

خانواده های کارکنان طراحی و برگزار کرده است. این دوره ها که شامل  624 نفرساعت آموزش 

بوده است، در مجتمع فوالد سیرجان در سال 97 با حضور خانواده های کارکنان برگزار شده است.
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 توسعه 
انسانی

هلدینگ میدکو، کارکنان ســرمایه هایی هستند که مبنای توسعه شرکت و خلق ارزش در 

آن به شــمار می روند. بر همین اســاس، هر ساله ســنجش رضایت شغلی در سطح 

شــرکت های زیرمجموعه و ســتاد در میدکو انجام می شــود. هدف اصلی از این اقدام، تالش 

برای فهم عوامل اثرگذار بر رضایت همکاران میدکو و ارائه برنامه هایی برای بهبود این عوامل 

در ســال های آتی است. ســنجش رضایت شغلی دارای پارامترهای متعددی است که امکان 

اثرگذاری برنامه های بهبود بر اســاس نتایج آن را باالتر می برد. 

در طول سال های گذشته رضایت شغلی در میان همکاران و مدیران روند مثبتی داشته است 

و با اجرای برنامه های بهبود این شاخص به وضعیت مطلوب نزدیک تر خواهد شد. همچنین، 

رضایت مدیران ستادی و شرکت های تولیدی در وضعیت مناسبی قرار داد.

سنجش رضایت شغلی

نتایج سنجش رضایت شغلی از کارکنان و مدیران شرکت های زیرمجموعه میدکو )واحد: درصد(

نتایج سنجش رضایت شغلی از مدیران و کارکنان ستادی میدکو )واحد: درصد(

1397139613951394

1397139613951394

  مدیران  کارکنان

  کارکنان برون سپاری  مدیران  کارکنان

62.3

58.7

80.5

68.6

60.1

75.8

60.9
57

72.8

59.9
54.5

80.1

61.2

70.4
75 73

85.2
81.1

93.2 91.8
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میدکو تعالی در رعایت ایمنی و بهداشت کارکنان را بخشی جدایی ناپذیر هلدینگ 

از فرهنگ ســازمانی پذیرفته شــده خویش قرار داده است و اهتمام به 

ارتقا ســطح ایمنی و بهداشــت کارکنان را رویکرد اصلی خویش می داند. بر همین اساس، نظام 

مدیریت HSEC میدکو متناسب با نیازها و ویژگی های حوزه فعالیتی میدکو درصنایع معدنی و 

به منظور امکان سیاست گذاری جامع و مدیریت هدفمند، منسجم و یکپارچه ایمنی و بهداشت 

در سطح مجتمع های تولیدی، پروژه ها و طرح های توسعه میدکو تدوین شده است.

نظام مدیریت ایمنی، بهداشت، محیط زیست 

)HSEC( تعهد به آیندگانو جامعه در هلدینگ میدکو احترام به زندگی 

اجزای نظام مدیریت HSEC در هلدینگ میدکو

HSEC اصول مدیریت

انطباق

تمامــی  بــا  میدکــو 

و  مقــررات  قوانیــن، 

قابل  اســتانداردهای 

کاربــرد تطابق خواهد 

داشت.

پیشگیری

سیســتم های  میدکو 

را   HSEC یــت  مدیر

جهــت پیشــگیری از 

اقدامات یا شرایطی که 

برای سالمتی  تهدیدی 

و ایمنی انسان ها باشد، 

طراحی و اجرا می کند.

 تعهد به مشارکت

 میدکــو تعهــد خــود 

بــه HSEC را بــه همه 

کارکنان، تامین کنندگان، 

ســایر  و  یان  مشــتر

ذی نفعان اعالم و منتقل 

می کند و مشارکتشــان 

 HSEC را در جلســات

و طرح ریــزی اهداف و 

برنامه ها خواهان است.

بهبود مداوم 

یی  ســا شنا کــو  مید

فرصت های بهینه سازی 

مــداوم در کارایــی و 

سیســتم  اثربخشــی 

 ،H S E C یــت  یر مد

بهینه ســازی مصــرف 

منابع و تبعیت از اصول 

نظــام مدیریت ایمنی 

و بهداشــت را پیوسته 

دنبال می کند.

1234

چشم انداز HSEC در میدکو

اولویت دهــی بــه ایمنــی، 

بهداشــت و محیط زیســت 

بــه عنــوان ارزش کلیدی در 

هلدینگ میدکو در راســتای 

توسعه پایدار

ســرمایه های  از  صیانــت 

انســانی و ســایر ذی نفعان 

مشــاوران،  )پیمانــکاران، 

مشتریان، همسایگان و ...(

تبدیل شدن به یک الگوی پیشرو 

و دانش بنیان در زمینه بهداشت 

و ایمنــی در معــادن و صنایع 

معدنی کشــور و خاورمیانه و 

همتراز با کالس جهانی

HSEC

رهبری و تعهد

بازنگری

و طرح ریزی
ی 

ش
ط م

خ
 

ک
ژی

رات
ست

ف ا
دا

ه
ا

اجرا

رل
کنت

و 
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انی
قو

 
ی

ون
قان

ت 
ما

لزا
ا

ت 
طرا

ی مخا
سای

شنا

 
ت ریسک

یری
 مد

و

طرح ریزی 
 

HSE برنامه های

سازمان، مسئولیت 
 

آموزش، صالحیت و شرح وظایف

 

ش افراد
و دان

تامین کنندگان، 

پیمانکاران و شرکا

ی و 
ساز

ستند
م

ت 
ستندا

ل م
ت کنتر
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تبا

ار
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 م
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ی 
دار
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و ت

یریت
مد

 
ییر

تغ

مدیریت شرایط 

اضطراری و بحران

 پایش و 

اندازه گیری

مدیریت حوادث، عدم 

تطابق و اقدامات اصالحی

سوابق 
 

و داده ها

ی 
ممیز

 
ی

و بازنگر
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از 2.03 بــه 1.89 کاهــش 

داشته است. 

پوشــش 100 ٪ معاینــات 

طب کار و انجام آزمایشات 

و معاینات بدو استخدام و 

دوره ای

از 45000 نفــر ســاعت به 

69000 نفر ساعت افزایش 

داشته است.

از 5.4 بــه 4.28 کاهــش 

داشته است. 

بر اســاس اســتاندارد در 

وضعیت مطلوب قرار دارد.

 کاهش ضریب 

 وفور حادثه

)FR(

کاهش شاخص 

شدت تکرار حادثه 

 )FSI(

 انجام

 100٪ معاینات 

طب کار

افزایش میزان 

 آموزش های

HSE

 عملکرد 

ایمنی و بهداشت 

هلدینگ میدکو

)در سال 97(

ارتقای ایمنی و بهداشت در سال 97

 HSEC برگزاری 54 جلســه کمیتــه تخصصی  

میدکــو و 74 جلســه گردهمایــی ماهیانــه 

مدیــران و مســئوالنHSEC  شــرکت های 

تابعه با هدف نظامندسازی، ایجاد یکپارچگی 

 و ارتقــای ایمنــی و بهداشــت در هلدینــگ 

میدکو 

بــه روز رســانی 81 ســند سیســتم مدیریت   

بهداشــت، ایمنی، محیط زیست و مسئولیت 

اجتماعی شامل دستورالعمل ها، اسناد راهنما، 

نظامنامه ها و الزامات 

شناســایی، احصا و استانداردسازی تجهیزات   

و ماشــین آالت مــورد نیــاز ایمنــی و آتش 

نشــانی، مدیریت بحران، خدمات پزشــکی و 

 کلینیکی ، و بهداشــت صنعتــی کارخانه های 

تابعه

  ارتقــاء امکانــات و تجهیزات و تــوان نیروی 

انسانی در 14 ایســتگاه آتش نشانی ، امداد و 

نجات مجموعه های تابعه و 20 مرکز سالمت کار 

پیگیــری و عقــد تفاهم نامه هــای همکاری   

بــا نهادهــای موضــوع بحــران در ســطح 

شهرستان های مختلف اســتان که نمایندگان 

میدکو در آن حضور دارند، همچون هالل احمر، 

آتش نشانی، اورژانس 115، بیمارستان ها 

  ایجــاد بانــک اطالعات پیشــگیری و مقابله 

با مخاطــرات هلدینگ میدکو بــا گردآوری و 

سازماندهی طرح های پیشــگیری و مقابله با 

مخاطرات از مجموعه های تابع هلدینگ میدکو 

تشــکیل کمیته هــای پیشــگیری و مقابله با   

مخاطرات در سطح کلیه مجموعه های تابعه

آموزش های ایمنی در میدکو )واحد: نفر ساعت(شاخص شدت تکرار حادثه )FSI( در هلدینگ میدکو

13971396

2.03

1.89

13971396

45000

69000
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OHSAS 18001 شرکت های دارای استاندارد

از ســالمت و ایمنی شــغلی و پیشگیری از آســیب در محل کار یکی از مراقبت 

مهمترین چالش های سازمان های امروزی است. در میان استانداردهای 

شناخته شــده در راستای حفظ ایمنی و ســالمت کارکنان،  استاندارد OHSAS 18001 یکی از 

رایج ترین و بهترین آن هاست.

OHSAS 18001 اســتانداردی اســت که با هدف کاهش ریسک مربوط به کار و حفظ سالمت 

شــغلی و ایمنی کارکنان در بهترین شــرایط ممکن تدوین و ارائه شده است. این استاندارد، با 

تعیین الزاماتی برای ســازمان ها و شرکت ها، خطرات و ریسک های بالقوه شناسایی را می کند 

و به سازمان ها کمک می کند تا خطرات احتمالی را رفع کنند یا کاهش دهند. استاندارد 18001 

چارچوب دقیق و توسعه یافته ای برای مدیریت موثر سالمت و شغل در سازمان هایی است که 

کارمندان آن در معرض خطرات بالقوه قرار دارند. 

بر همین اســاس، ســتاد میدکو و شرکت های زیرمجموعه سعی کرده اند با برقراری فرایندهای 

اســتاندارد OHSAS 18001 در سیســتم های تولیدی و مدیریتی مناســبتترین شــرایط را 

برای ایمنی و ســالمت کارکنان خود فراهم کنند. نظر به جایگزین شــدن ISO 45000 بجای 

OHSAS 18001، استقرار ISO45000  در کلیه زیرمجموعه ها، از برنامه های پیش روی توسعه 

مدیریت هلدینگ میدکو است.

استانداردهای ایمنی و بهداشت

 OHSAS 18001 استاندارد

OHSAS
18001

ی
ه ا

رف
 ح

ت

ستم مدیریت ایمنی ر  و بهداش
سی

فوالد سیرجان ایرانیان فوالد بوتیای ایرانیانبابک مس ایرانیانفوالد زرند ایرانیان

فرآوری زغال سنگ پابدانافروسیلیس غرب پارس مهندسی معیار صنعت خاورمیانهگسترش و نوسازی معادن خاورمیانه
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متعالی در گرو سرمایه انسانی توانمند محقق می شود، سرمایه انسانی با کیفیت اهداف 

مبنای دســتاوردها و موفقیت های میدکو اســت. از این رو میدکو تالش می کند 

تا ضمن جذب با اســتعدادترین  افراد، شــرایط مطلوبی برای همکاری فراهم کند. برنامه های رفاهی و 

فرهنگی یکی از ارکان برنامه های بهبود و جلب رضایت سرمایه انسانی است. در میدکو، با استفاده از 

برنامه ها و طرح های انگیزشی، اقدامات متنوعی در جهت جذاب کردن محیط کاری و ایجاد احساس 

خوب و مثبت برای همکاران انجام شده است. فراهم کردن امکانات و خدمات رفاهی خارج از تعهدات 

معمول ســازمان ها به عنوان یکی از روش های رایج در انگیزه بخشی به کارکنان، عملکردشان را به طور 

فزاینده ای بهبود خواهد داد. میدکو در جهت ایجاد عالقه و انگیزش برای کارکنان، برنامه های رفاهی، 

فرهنگی و ورزشی متنوعی فراهم کرده است. 

از سیاســت های اصلی مدیران میدکو ایجاد فضایی همراه با تحرک، نشــاط و یکی 

همدلی در میان همکاران شرکت است. در همین راستا، برگزاری مسابقات ورزشی 

تحت عنوان »المپیاد ورزشی میدکو« یکی از این اقدامات است. در سال گذشته، ششمین دوره 

الپیاد ورزشی در پنج رشته فوتسال، والیبال، تنیس روی میز، شطرنج، و بدمینتون برگزار شد.

از آنجایی که بیشتر کارخانه ها و معادن هلدینگ میدکو در استان کرمان قرار گرفته است، این 

المپیاد به میزبانی شــهر کرمان برگزار شــد.در این المپیاد ورزشی نزدیک به 500 نفر از همکاران 

میدکو از سراســر کشــور در شش روز به رقابت پرداختند. امسال بانوان هم در مسابقات حضور 

چشــمگیری داشــتند و و 150 نفر از همکاران خانم در دو رشــته تنیس روی میز و شــطرنج در 

رقابت ها حاضر بودند. در کنار این المپیاد ورزشی، برای افزایش مشارکت خانواده ها مسابقاتی 

فرهنگی هم برگزار شد که شامل بخش های خاطره نویسی، قصه نویسی، شعر و عکاسی بود.

حمایت اجتماعی همکاران در میدکو

ترویج ورزش و نشاط: المپیاد ورزشی میدکو

هزینه های رفاهی، فرهنگی و ورزشی )واحد: میلیون تومان(

  هزینه ورزشی  هزینه فرهنگی  هزینه رفاهی

10710.6

2006.7

530.7
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از ابتدای تأســیس، بر اســاس مسئولیت اجتماعی، فعالیت ها و اقدامات متنوعی میدکو 

در جهت توســعه جامعه محلی انجام داده اســت. نگاه مدیران و موسسان میدکو 

توسعه ای اقتصادی در یگانگی با توسعه جامعه محلی و اثرگذاری مثبت اجتماعی بوده است. بر همین 

اساس، تالش میدکو در جهت مردم مداری، ایجاد روابط پایدار با جوامع میزبان توام با احترام متقابل، 

و مشارکت فعال و متعهدانه و مسئولیت پذیر در قبال روابط اجتماعی بوده است. 

رویکرد برنامه ریزی توسعه اجتماعی میدکوتوسعه جامعه محلی

تمرکز بر روستاها؛ توجه ویژه به جوانان؛ به کارگیری تجربه 

 توجه به پیامدها 

 و اثرات طرح 

توسعه اجتماعی

لیت  مســئو ه  و گــر ر کا

اجتماعی در هر شــرکت، 

اثرات و نتایــج حاصل از 

اجــرای برنامه ها، ضرورت 

اجــرای آن هــا از منظــر 

تهدیدهای  و  ذی نفعــان 

متوجــه فعالیت شــرکت 

را در مشــورت با نخبگان 

جوامــع  ذی نفعــان  و 

الویت بندی   شناســایی و 

می کند.

 ارزیابی ظرفیت ها 

 و منابع طرح 

توسعه اجتماعی

کمیته مسئولیت اجتماعی 

در هر شرکت ظرفیت های 

موجــود، منابــع مــورد 

نیاز )شــامل منابع مالی، 

انسانی، فنی و منابع سایر 

ذی نفعان خصوصا جامعه 

میزبان( بــرای اجرای هر 

طرح را شناسایی و ارزیابی 

می کند.

 قابلیت شهودی 

 اثرات طرح 

توسعه اجتماعی

قابلیت مشاهده تغییرات و 

اثرات مورد انتظار در اجرای 

طرح های توسعه در محیط 

اجتماعــی  و  اقتصــادی 

جامعه میزبــان باید مورد 

مطالعه و شناســایی قرار 

گیرد تــا این اثربخشــی 

به طور مستقیم یا از طریق 

نماینــدگان جامعه میزبان 

بــه اطــالع ذی نفعان هر 

طرح برسد.

توجه به کارایی 

و اثربخشی طرح 

توسعه اجتماعی

کارایی و اثربخشی هر طرح 

توســعه مهم تریــن معیار 

بــرای اجرای یــک برنامه 

اثربخشی  اســت. تحلیل 

برنامه هــا در حین اجرا و 

پس از اجرا مطالعه و تحلیل 

می شود تا به عنوان سوابق 

و تجربیات موفق یا ناموفق 

در طرح ریزی های جدید و 

نیز توسعه فعالیت ها مورد 

استفاده قرارگیرد.

شعار توسعه 
اجتماعی میدکو

اصول  توسعه 
اجتماعی میدکو

 شناخت و تحلیل 
جامعه محلی

 برنامه ریزی 
توسعه اجتماعی

 اجرای 
برنامه ها

 ارزیابی 
و پایش

مطالعه و ارزشیابی   
محیط اقتصادی 

و اجتماعی جوامع 

میزبان

ارزیابی انتظارات و   
نیازهای ذی نفعان

بررسی و شناسایی   
پتانسیل ها و 

فرصت های موجود

تدوین برنامه های   
توسعه اجتماعی

تصویب برنامه ها در   
ساختار توسعه پایدار 

میدکو

تخصیص منابع الزم  

اجرای برنامه های   
توسعه اجتماعی

مشورت و رایزنی با   
نمایندگان جوامع 

میزبان و ذی نفعان

ارزیابی برنامه ها بر   
اساس شاخص ها و 

معیارهای مشخص و 

قابل سنجش
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اجتماعی کارامــد و اثربخش، مهم ترین اصل توسعه 
برای اجرای برنامه های مســئولیت اجتماعی 
در هلدینگ میدکو اســت. یکی از حوزه های مهم و بنیادی برای 
ایجاد تغییرات پایدار در مناطق محروم حوزه »آموزش و پرورش« 
است. مبتنی بر این نگاه، عمده برنامه های مسولیت اجتماعی در 

سال های گذشته تالش برای ارتقای سطح کیفی مدارس و کمک 
به گسترش عدالت آموزشی در مناطق روستایی و محروم استان 

کرمان بوده است. 

در ســال مالــی 97، مجموعًا 2 میلیــارد و 140 میلیون تومان در 
زمینه مسئولیت اجتماعی در هلدینگ میدکو سرمایه گذاری شده 

اســت. در این سال، تجهیز و به ســازی مدارس بیشترین تمرکز 
را در برنامه های مســئولیت اجتماعی شامل می شد. چنانچه در 
مجموع 130 کالس درس تعمیر و ســاخته شد و تجهیزاتی مانند 
میز و نیمکت، تخته سیاه و سفید، و وسایل گرمایشی/سرمایشی 
برای ارتقای امکانات آموزشی به مدارس در مناطق محروم اهدا 

شــد. عالوه براین، در ســال 97، مجموعًا 4226 دانش آموز در 
مناطق مختلف اســتان کرمان تحت پوشــش های حمایتی قرار 
گرفتند. این حمایت ها شــامل اهدای بســته های لوازم التحریر، 
پوشــاک، کفش، بن خرید و سایر تجهیزات مورد نیاز موردی به 

دانش آموزان بوده است.

عملکرد توسعه جامعه محلی در سال 97

 نصب 
 تخته سیاه
/ وایت برد

)عدد(31

 اهدای 
میز و نیمکت

500
 تجهیز رایانه )عدد(

و اینترنت

4
)عدد(

تجهیز 

کتابخانه

10
)کتابخانه(

 تجهیزات 
سرمایشی/گرمایشی

15
)عدد(

ساخت آبخوری

)مدرسه(30

ساخت 
آزمایشگاه

2
)آزمایشگاه(

ساخت و تعمیر 
سرویس بهداشتی

35
)عدد(

تجهیز 

آزمایشگاه

1
)آزمایشگاه(

تعمیر و ساخت 
کالس درس

130
)کالس(

محوطه سازی

6
)مدرسه(
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تعداد دانش آموزان 
برخوردار از حمایت

4226
)نفر(

 خانواده  های 
تحت حمایت

541
)خانواده(

 معلوالن 
تحت پوشش

130
)نفر(

 ایتام 
تحت پوشش

50
)نفر(

 تجهیز و 
بازسازی مدارس

64
)مدرسه(

عملکرد توسعه جامعه محلی در سال 97

آدرس: تهــران، ســعادت آباد، بلــوار فرهنگ، 
نرسیده به میدان فرهنگ، خیابان معارف، پالک 8

فاکس: 22363691 تلفن: 27340 
info@midhco.com :پســت الکترونیک


