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شــیوع بیماری کرونا در ســال 99 تبعات اقتصادی و اجتماعی گســترده ای در ســطح جهان و ایران داشــت. در این پاندمی، 
کسب وکارها و افراد هر دو متأثر شدند و میدکو هم آز آثار آن ایمن نبود. با وجود این چالش عمیق و اثرگذار، میدکو تالش 
کرد تاب آوری خود را در این دوران سخت با همراهی و مشارکت سهامداران، مشتریان، تأمین کنندگان، شرکا، جامعه محلی 

و از همه مهم تر همکاران افزایش دهد و اجازه ندهد این پاندمی در راه توسعه میدکو خللی ایجاد کند.
میدکو در این ســال، در مســیر شــعار اعالمــی »جهش تولید« از ســوی مقام معظم رهبری، ســعی کرده اســت همــواره با 
حفظ سطح تولید به توسعه ایران در شرایط اقتصادی ناشی از شــیوع کرونا سرعت بخشد. در سال 99، میدکو با مدیریت 
ریســک های حاصل از پاندمی کرونا و کاهش رشد اقتصادی کشور، مسیر توســعه خود را ادامه داده و طرح ها و پروژه های 

تولیدی را با موفقیت به سرانجام رسانده است.
پاندمی کرونا، اهمیت مســئولیت های اجتماعی را در مســیر کســب وکار به همگان نشــان داد. بر همین اســاس، میدکو، 
مسئولیت های اجتماعی را یکی از ارکان کسب وکار خود می داند و اهداف توسعه پایدار  و فراگیر را راهنمایی برای جهت دهی 
به خط مشی مسئولیت های اجتماعی قلمداد می کند. این اهداف مبتنی بر ارزش های انسانی و الهی جامعه ایرانی بستری 

فراهم می کنند تا با استفاده از ظرفیت های میدکو به توسعه ای فراگیر و پایدار دست پیدا کنیم.
در سال 99، میدکو مســئولیت های اجتماعی خود را برای حفظ سالمت کارکنان، رشــد اقتصادی کشور، توسعه جامعه، و 
حفظ محیط زیســت با جدیت بیشــتری در پیش گرفته اســت. کمک های میدکو به مراکز درمانی و بیمارستانی برای تأمین 
تجهیزات و اقالم موردنیاز در مدیریت کرونا، کاهش ضریب تکرار و شدت حوادث در میدکو، توسعه فضای سبز در فضاهای 
صنعتی و حاشــیه ای مجتمع های تولیدی، و کمک های مســتقیم و غیر مســتقیم به جامعه محلی گویای دغدغه مدیران و 

همکاران میدکو در راستای مسئولیت اجتماعی این مجموعه بوده است.
عالوه بر این، میدکو با گســترش نظام توسعه فناوری و نوآوری و مدیریت دانش و توســعه فرهنگ نوآوری در پی آن است 
که فناوری را در خدمت محیط زیست، ارزش آفرینی اقتصادی، و کاهش گازهای گلخانه ای قرار دهد و به عنوان مجموعه ای 

پیشرو در ایران صنایع معدنی و فوالدسازی را به سمت صنعتی سبز و پایدار هدایت کند.
مسیر تعالی و رشــد میدکو با اســتعانت از خداوند متعال ادامه دارد و در این مسیر، مسئولیت های میدکو در قبال توسعه 
ایران با مشارکت همه ذی نفعان راه را بر این تعالی هموار می کند. گزارش مسئولیت های اجتماعی میدکو در سال 99، قدم 

کوچک ولی با ارزشی است که تالش های همکاران میدکو را در تعمیق و گسترش این نگاه در میدکو نشان می دهد.

علی	اصغر	پورمند
مدیر	عامل	میدکو

پـیام	مدیر	عامل

میدکــو در ســال 99، در مســیر شــعار اعالمــی 
»جهش تولیــد« از ســوی مقــام معظــم رهبری، 
ســعی کرده اســت همواره بــا حفظ ســطح تولید 
بــه توســعه ایــران در شــرایط اقتصــادی ناشــی از 
شیوع کرونا ســرعت بخشد. در ســال 99، میدکو 
با مدیریت ریســک های حاصل از پاندمی کرونا و 
کاهش رشد اقتصادی کشور، مسیر توسعه خود 
را ادامــه داده و طرح هــا و پروژه های تولیــدی را با 

موفقیت به سرانجام رسانده است.
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یــــــریت مد
مسئــولیت
ا جـــــــــتماعی

مسئولیت اجتماعی در میدکو رویکردی اســت که در سراسر کسب وکار این شرکت جاری شــده است. میدکو با درک تاثیرات فعالیت های 
صنعتی بر جوامع، جلوگیری از آسیب به محیط زیست و جوامع میزبان را یکی از اصول حاکمیت شرکتی خود قرار داده است و بر اساس آن 
سعی کرده، با تدوین اسناد باالدستی و ایجاد ساختار متناسب، اصول مسئولیت اجتماعی را در پروژه ها، مجتمع های تولیدی، و شرکتهای 
تابعه پیاده ســازی کند. عالوه بر این، درک انتظارات ذی نفعان از میدکو و اجرای اقدامات عملیاتی برای افزایش رضایت ذی نفعان مبنایی 
برای مســئولیت اجتماعی در میدکو اســت تا این برنامه ها در نهایت منجر به یکپارچگی در نظام مدیریت مســئولیت اجتماعی و توســعه 

همزمان جوامع میزبان همزمان با توسعه میدکو شود.

 بخش اول: مدیریت مسئولیت اجتماعی

 ساختار گزارش مسئولیت اجتماعی
 ارکان مسئولیت اجتماعی

- خط مشی مسئولیت اجتماعی میدکو
- اصول مسئولیت اجتماعی میدکو

- اهداف توسعه پایدار در میدکو
- ساختار مسئولیت اجتماعی در میدکو

- اسناد مسئولیت اجتماعی میدکو
 مسئولیت اجتماعی در حاکمیت شرکتی میدکو

 نقش آفرینی میدکو در توسعه ملی 
 ذی نفعان میدکو

- شناسایی ذی نفعان
- پاسخگویی به ذی نفعان در میدکو

X-RM مسئولیت اجتماعی در میدکو: سامانه -
 میدکو در یک نگاه

11. شهرها و جوامع پایدار 12. تولید و مصرف مسئوالنه

16. صلح و عدالت 17. مشارکت برای اجــرای اهداف



گزارش سال 1399 مسئولیت اجتماعی میدکو، سومین گزارش منتشرشده در جهت شفاف سازی و اطالع رسانی عملکرد این شرکت 
در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، و محیط زیســتی اســت. هلدینگ میدکو در راســتای خط مشــی مســئولیت اجتماعی به دنبال ایجاد 
روابط پایدار، مشــارکت فعال و تعهد بلندمدت در توسعه جوامع میزبان اســت و این امر را از طریق درک متقابل، رعایت احترام، و 

مسئولیت پذیری در قبال این جوامع در فعالیت های صنعتی پیگیری می کند.
بر همین اساس، گزارش مسئولیت اجتماعی در 4 سرفصل سعی کرده است عملکرد میدکو در این ابعاد را مورد توجه قرار دهد. این 

4 سرفصل عبارتند از:

ساختار	گزارش	مسئولیت	اجتماعی	1399

اصول	گزارش	دهی

بازه	زمانی	گزارش

گزارش	های	قبلی

محدوده	گزارش	دهی

گــزارش مســئولیت اجتماعــی در انطبــاق بــا نســخه چهــارم 
ابتکار جهانــی گزارش دهــیGRI4( 1( تدوین شــده اســت. این 
ابتــکار چارچوبی برای گــزارش توســعه پایدار برای ســازمان ها 
و شــرکت ها در صنایع مختلــف ارائه می دهــد و در بخش های 
اقتصادی، محیط زیســتی، اجتماعی، و عمومی ســرفصل ها و 
موضوعات مرتبط با مسئولیت اجتماعی کسب وکارها را تعیین 
کرده است. مبنای استفاده از این چارچوب، تحلیل ذی نفعان 
میدکو و تعیین مسائل مرتبط با هر کدام از ذی نفعان در ارتباط 

با میدکو بوده است.
در کنــار ایــن چارچــوب، چشــم انــداز میدکو بــرای فعالیــت در 

کالس جهانــی، این هلدینــگ را ترغیــب به تطبیــق اقدامات و 
فعالیت هــای مســئولیت اجتماعــی بــا اهــداف توســعه پایدار 
)2SDG( سازمان ملل کرده است. این اهداف که برنامه ای برای 
دســتیابی به آینده ای بهتر و پایــدار برای مبــارزه با چالش های 
جهانی اســت، 17 هدف را در ابعاد بین المللی، ملی، و محلی 

در بر می گیرد.
همچنین، بــا توجه به حضــور مســتمر میدکــو در ارزیابی های 
جایــزه مســئولیت اجتماعــی مدیریــت، در ایــن گــزارش بیــن 
عناوین و موضوعات طرح شــده و مدل ارائه شده در این جایزه 
مقایسه ای انجام گرفته و مالحظات آن در پیوست آمده است.

بیشتر اطالعات ارائه شده در این گزارش، فعالیت ها و دستاوردهای میدکو در ســال مالی 1399 )از ابتدای 99 تا 30 اسفند( را در بر 
می گیرد. با این حال، اطالعاتی هم برای مقایسه با سال های گذشته میدکو، سه سال شامل 97 تا 99، که روند آمار و ارقام را نشان 

دهد ارائه شده است.

میدکو برای سومین سال متوالی است که گزارش مسئولیت اجتماعی را به صورت عمومی و در وبسایت رسمی خود منتشر می کند.

این گزارش اکثراً شامل اطالعات تجمیعی میدکو از فعالیت در سراسر ایران است. اطالعات مالی بیان شده، از صورت حساب های 
تلفیقی میدکو استخراج شده است. با این حال، بعضی از اقدامات و ابتکارات شرکت ها و مجتمع های تولیدی میدکو در قالب عنوان 
»مســئولیت اجتماعی در میدکو« مورد توجه قرار گرفته است تا تصویری همه جانبه از فعالیت های مسئولیت اجتماعی میدکو در 

سطح ملی و محلی ارائه شود.

سعه تـــــــــــو
ســـــــــرمـــایه 
انــــــــــــسانی
و جــــــــــامعه

حــــــــــــــــــــفظ
و ارتــــــــــــــقاء 
محیـــــــــــــــط
یســــــــــــت ز

ارزش
ینی  فـــــــــــر آ
اقتصــــــادی

یــــــریت مد
مسئــولیت
ا جـــــــــتماعی

1. Global Reporting Initative   2. Sustanable Development Goals

ابتکار جهانی گزارش دهی اهداف توسعه پایدار سازمان ملل مدل مسئولیت اجتماعی مدیریت
مدیریت اجتماعی مسئولیت

گزارش سال 97 گزارش سال 98گزارش سال 96
سال مالی:  96
نحوه انتشار :   انتشار داخلی

انتشار به صورت چاپی

97 سال مالی:  
نحوه انتشار :  انتشار عمومی

98 سال مالی:  
نحوه انتشار :  انتشار عمومی
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خط	مشی	مسئولیت	اجتماعی	میدکو

2
با	رعایت:

احترام و درک متقابل، و مسئولیت پذیری در قبال روابط اجتماعی مان با جوامع میزبان است.
میدکو تالش خواهد کرد که:

• در هــر جایــی کــه کار می کند بــه ویــژه در مناطق کمتــر توســعه یافته، به بهتریــن نحو به 
فرهنگ های مختلف، سبک زندگی، میراث فرهنگی و سنن همسایگانش احترام گذاشته و 

فعالیت های خود را سازگار با آن ها به انجام برساند.

4
جهت ایجــاد امکانات جدیــد و توســعه امکانات موجود جهت دســتیابی هر چه بیشــتر به 
زندگی مولد در جوامع میزبان همکاری نموده تا مســیر توســعه پایدار و فراگیــر، آموزش، 

اشتغال منطقه ای، وایجاد فرصت های کسب وکارکوچک را هموار نماید.

3
با در نظر گرفتن نظرات مردم و پیامدهای ناشی از فعالیت هایش، 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 بخشد.

5
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 نماید.

1
هدف	ما:

ایجــاد روابــط پایدار، مشــارکت فعــال و تعهد بلند مــدت در 
توسعه پایدار و فراگیر جوامع میزبان

هلدینگ میدکو از طریق شناســایی فرصت های اجتماعی 
و اقتصــادی، همزمــان با توجــه و مراقبت از محیــط داخلی 
و خارجی بــه دنبال توســعه پایــدار و فراگیر می باشــد. 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 کســب ســود مناســب ناشی 
از ســرمایه گذاری برای ســهامداران و شــرکای تجــاری خود، 
فعالیت هــای کارخانه هــا و شــرکت های آن بــرای جوامــع 
میزبان نیز با خلق ارزش، ســودمند و ارزش آفرین باشــد و 

حتی فراتر از آن اقدام نماید.

میدکــو رویکــرد اخالق مدارانــه از جملــه رعایــت عدالــت، 
شفاف سازی در عملکردها، ســالمت مالی و اداری، احترام 
به باورها و رعایت اخالق مداری در تعامل با همه ذی نفعان، 

را سرلوحه کار خویش می داند.

میدکو تالش می کنــد اکثریت ذی نفعــان خصوصاً اکثریت 
جامعه میزبــان هر شــرکت یــا کارخانــه؛ فعالیت هایش را 
بپذیرند و بــه این طریــق، مقبولیت اجتماعی خــود را حفظ 
کنــد و افزایــش دهد. ایــن هلدینــگ در فعالیت هــای خود 
طوری عمل می کند که اعتماد جوامع میزبان نسبت به آن 
فعالیت ها جلــب شــده و در افکار عمومــی اکثریت جامعه 

میزبان برایند مثبتی ایجاد نماید.

اصـــــــــــــــــــول
مسئولیت پذیری
اجتماعی میــــدکو

1

3

2

4

اصل اول- توسعه پایدار و فراگیر

اصل سوم- ارزش آفرینی برای ذی نفعان

اصل دوم- عملکرد اخالق مدارانه

اصل چهارم- مقبولیت اجتماعی

توسعه	پایدار	و	فراگیر

ارزش	آفرینی
	برای	ذی	نفعان

عملکرد	
اخالق	مدارانه

مقبولیت	اجتماعی
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اعضای	کمیته	مسئولیت	اجتماعی	میدکو

سازمان ملل در سال 2015 اهداف توسعه پایدار را به 17 گروه 
تقسیم بندی کرد. این اهداف چارچوبی برای اقدامی مشترک 
با عنوان “برای مردم، زمین و شــکوفایی” تدوین شده است که 

باید توسط همه کشورها اجرایی شود.
 توجه میدکو به اهداف توســعه پایدار با توجه به اســتراتژی ها 
و منابــع در دســترس متفاوت بوده اســت. توجه به ســالمتی و 
رفاه اولین نقطه تمرکز میدکو و برقراری صلــح و عدالت در کار، 
محیط زیســت و توســعه صنعــت و نــوآوری به همراه توســعه 

پایدار و فراگیر شهرها و جوامع اولویت های اصلی فعالیت های 
میدکو بوده است. یکی از منابع برنامه ریزی میدکو در مسئولیت 
اجتماعی مطالعه تطبیقی اقدامات شــرکت در اهداف توسعه 
پایدار با شرکت های برتر جهانی از قبیل بی اچ بیلیتون، ریوتینتو، 
آرسلورمیتال و پوسکو می باشد. این مطالعه تطبیقی با مراجعه 
به گزارش های مسئولیت های اجتماعی این شرکت ها و احصا 
اقدامات انجام شده در هر کدام از اهداف توسعه پایدار انجام 

شده است. نتایج این مطالعه تطبیقی به شرح زیر است.

ارکان سیســتم مدیریــت مســئولیت اجتماعــی )CMS( میدکــو 
شامل سیستم مدیریت مسئولیت اجتماعی )CMS( هلدینگ، 
سیســتم مدیریــت مســئولیت اجتماعــی )CMS( شــرکت های 
 )CMS( اجتماعــی  مســئولیت  مدیریــت  سیســتم  و  تابعــه، 
مجتمع ها و طرح های توســعه و احــداث کارخانه هــا و معادن 

تابعه می باشد.
 بر اساس این ساختار، سیستم مدیریت مسئولیت اجتماعی 

)CMS( مجتمع هــا و طرح هــای توســعه و احــداث کارخانه هــا و 
معادن تابعه بایستی منطبق و هماهنگ با سیستم مدیریت 
مسئولیت اجتماعی )CMS( شــرکت تابعه مربوطه و خط مشی 
مســئولیت اجتماعــی آن، و سیســتم مدیریــت مســئولیت 
اجتماعی )CMS( شرکت های تابعه بایستی منطبق و هماهنگ 
با سیســتم مدیریت مســئولیت اجتماعــی )CMS( میدکو و خط 

مشی مسئولیت اجتماعی آن باشد.

محمدجعفر	اکرام	جعفری
رئیس کمیته

مسعود	فرحناک
دبیر کمیته

سید	مصطفی	سبزواری	
عضو کمیته

سعید	فیلسوفیان
عضو کمیته

ابراهیم	باقری
عضو کمیته

هوشنگ	پوررضا	قلی
عضو کمیته

سیستم	مدیریت		
CMS	هلدینگ

عه
ی تاب

سیستم مدیریت CMS شرکت ها

عه
تاب

دن 
معا

ها و 
انه 

ث کارخ
سیستم مدیریت CMS شرکت های تابعه مجتمع ها/ طرح های توسعه یا احدا

ساختار	مسئولیت	اجتماعی	میدکو

اهداف

کو
ید

ن م
 بی

دار
پای

عه 
وس

ف ت
هدا

ش ا
وش

ه پ
س

قای
م

نی
جها

تر 
 بر

ای
ت ه

شرک
ط 

وس
 مت

و

بدون فقر سالمتی
و رفاه

آموزش
با کیفیت

برابری 
جنسیتی

آب سالم 
آشامیدنی

دسترسی 
به انرژی 

پاک

رشد 
اقتصادی 
و مشاغل 
شایسته

صنعت، 
زیرساخت 
و نوآوری

کاهش 
نابرابری

شهرها 
و جوامع 

پایدار

تولید و 
مصرف 
مسئوالنه

اقدام برای 
اقلیم

زیستن 
پایدار در 
خشکی

مشارکت 
برای 

اجرای 
اهداف

1

2

3

4

5

متوسط میدکومتوسط شرکت های برتر جهانی

اهداف	توسعه	پایدار	در	میدکو
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هدف از تدوین آن تعیین شیوه تهیه گزارش مسئولیت اجتماعی )گزارش پایداری( شرکت های تابعه میدکو و شناسایی 
عوامل تأثیر گذار در فعالیت شرکت می باشد تا بر اساس نتایج حاصله برنامه های بهبود برای حفظ پایداری تهیه گردد، 
در این راستا مدیریت تأثیرات و تعامالت اجتماعی هلدینگ با جوامع میزبان، مدیریت برنامه ها و اقدامات در خصوص 
توســعه اجتماعی پایدار در جوامع میزبان و مدیریت هدفمنــد و بهینه کمک های مالی و پروژه های توســعه اجتماعی 
میدکو در جوامع میزبان، موجب کاهش خطرات منفی بالقوه متوجه هلدینگ میدکوشده و سبب ارتقاء قدرت عمل آن 

در توسعه و فعالیت های اقتصادی و صنعتی خود خواهد شد.

دستورالعمل	تهیه	گزارش	مسئولیت	اجتماعی
بر اساس این سند اهمیت جوامع میزبان برای میدکو بســیار زیاد است. فعالیت های میدکو با سازگاری جوامع محلی 
و تعهد به سطح مشــارکت فعاالنه باالیی در سطوح ملی، اســتانی، منطقه ای و محلی با در نظر گرفتن نظرات مردم و 
پیامدهای فعالیتش داشته باشد. همچنین با جوامع میزبان در راستای مسیر توسعه پایدار و فراگیر، آموزش، اشتغال 
منطقه ای، وایجاد فرصت های کســب وکارکوچک همکاری نماید و در همراهی با ســایر نهادها از فعالیت های توسعه 
اجتماعی جوامع میزبان نظیر توســعه ســالمت، آموزش و پرورش، برنامه های توسعه کشــاورزی و حفاظت از محیط 

زیست حمایت نماید.

میدکو با هدف اطمینان از توجه همه جانبه و فراگیر در تمامی بخش های مرتبط سازمانی به مسئولیتش در جامعه و ایجاد همسویی 
و هم افزایی ناشی از آن در سطح ستاد هلدینگ میدکو و واحدهای تابعه خود استقرار یک نظام مدیریتی یکپارچه در حوزه مسئولیت 
اجتماعی مطابق با اســنادی همچون ســند خط مشی، ســند الزامات مســئولیت های اجتماعی، ســند نظام نامه سیستم مدیریت 
مســئولیت های اجتماعی و دســتورالعمل تهیه گزارش مســئولیت اجتماعی اســتقرار داده که توســعه روابط و توجه به ذی نفعان، 

حمایت و عجین شدن با جامعه از اهداف اصلی آن می باشد.

اسناد مسئولیت
اجتماعی میــــدکو

سند	خط	مشی	مسئولیت	اجتماعی

سند	الزامات	مسئولیت	های	اجتماعی

سند	نظام	نامه	سیستم	مدیریت
مسئولیت	های	اجتماعی

دستورالعمل	تهیه	گزارش	مسئولیت	اجتماعی

1

2

3

4

سند	خط	مشی	مسئولیت	اجتماعی

این سند شامل تشریح اقداماتی برای مدیریت روابط با ذی نفعان سازمان، مدیریت برنامه ها و اقدامات در خصوص 
توســعه پایدار  و فراگیر کســب وکار ســازمان و توســعه توانمندی ســازمان برای تطبیق پذیری با تجارت بیــن الملل در 
زمینه هــای: رعایت اخالق تجاری و حقوق انســانی، جلب رضایت مشــتریان، حفاظت از محیط زیســت، بهبود ســطح 

سالمت و ایمنی کارکنان و پیمانکاران، یکپارچگی دارایی های سازمانی، توسعه و بهبود کیفیت زندگی جامعه می باشد.

سند	الزامات	مسئولیت	های	اجتماعی

1

2

4

اسناد	مسئولیت	اجتماعی	میدکو

هدف از تدوین نظامنامه سیستم مدیریت مسئولیت اجتماعی )CMS( میدکو، تشریح ساختار کالن سیستم مدیریت 
مسئولیت اجتماعی )CMS( میدکو و شرکتهای تابعه، تشریح مسئولیت ها و وظایف کالن سیستم مدیریت مسئولیت 
 )CMS( میدکو و شرکتهای تابعه، تشریح ارتباطات و تعامالت سیستم مدیریت مسئولیت اجتماعی )CMS( اجتماعی
 )CMS( میدکو و شرکتهای تابعه، تشریح فعالیت ها و اقدامات مربوط به اجرای سیستم مدیریت مسئولیت اجتماعی
میدکو و شــرکتهای تابعه بــر اســاس الزامات مســئولیت اجتماعــی میدکو اســت. این نظامنامــه توصیــه می نماید که 
شرکت های تحت پوشش میدکو، ضمن ایجاد ساختار اجرایی و مدیریتی الزم، مطابق با خط مشی مسئولیت اجتماعی 
میدکو، خط مشی و اهداف خود را تدوین نموده تا هر شرکت از طریق برقراری نظام مسئولیت اجتماعی با فرایندهای 
کسب و کار و یکپارچه سازی آن با سایر سیستم های مدیریتی در هر شرکت و مجتمع، توسعه پایدار شرکت و متعاقب 

آن توسعه پایدار هلدینگ میدکو را تضمین نماید.

سند	نظام	نامه	سیستم	مدیریت	مسئولیت	های	اجتماعی
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ما درک می کنیم که کسب و کار ما بر جوامع محلی دارای 
تأثیر بالقوه هایی می باشــد لذا تالش می کنیــم با ارتباط 
بــا ذی نفعــان محلــی بــه خصــوص آنهایی کــه بیشــتر از 
فعالیت های ما تأثیر می پذیرند از انتظارات و نگرانی های 
آنها آگاه شویم. بدین منظور کلیه شرکت های میدکو که 
دارای ارتباطات محلی هســتند ملزم به داشتن یک طرح 
ارتباطات اجتماعی بوده تا به صورت نهادینه به موارد فوق 

بپردازند. 
در طــرح برنامه هــا، فعالیت هــای اجتماعــی هر ســایت 
کاری تعریــف و بــرای ارتقــاء رفــاه و نشــاط مــردم محلی 
اقدامات الزم پیش بینی می گردد. بســیار مهم اســت که 
اجرای برنامه های اجتماعــی باید فارغ از هرگونه شــائبه 
سیاسی باشد. لذا همه سرمایه گذاری های اجتماعی باید 
با موافقت میدکو و پــس از طی مراحل ارزیابی و کســب 

موافقت رسمی به اجرا گذاشته شود.
افراد مســؤل اجرای طرح هــای ســرمایه گذاری اجتماعی 
بایــد در انتخاب همــکاران و عوامــل اجرائی دقــت الزم را 

مبذول دارنــد تا بــا درک صحیــح از انتظــارت، فعالیت ها 
صورت پذیرد ونظارت کافی نیز بر آنها اعمال شــود. افراد 
مسؤل باید متوجه حساسیت های فرهنگی محلی بوده 
و از رسوم و ســنت های آنها آگاهی کافی داشته باشند و 
باید دقت شود که شما مسؤالن میدکو به  عنوان سفیران 
محلی میدکو تلقی می شوید و رفتارتان در قضاوت مردم 

نسبت به میدکو بسیار مؤثر می باشد. 
توانائی میدکو برای برقراری رابطه شفاف با اقشاری که در 
آنجا فعالیت می کنیم برای موقعیت آتی ما دارای اهمیت 

کلیدی می باشد. 
هدف ما این اســت که در محیط و محلی که کار می کنیم 
مورد احترام اقشــار مختلف جامعه بــوده و به عنوان یک 
شرکت نمونه و ارزشمند شناخته شویم برای نیل به این 
هد ف، )میدکو( به صورت منظم، باز و صادقانه با مردمی 
که متأثر از فعالیت های ما می باشــند ارتباط برقرار کرده 
و نظرات و مالحظات آنهــا را در تصمیماتمان مدنظر قرار 

می دهیم.

مسئولیت	اجتماعی	در	حاکمیت	شرکتی	میدکو

همواره

به حقوق کارکنان، 
پیمانکاران، تأمین کنندگان 

و اقشار مختلف جامعه ایی که 
در آن فعالیت می کنید احترام 

گذاشته و آن را رعایت 
به فرهنگ ها و سنت های نمائید.

جوامع که در آن فعالیت 
می کنید احترام بگذارید.

از دغدغه ها 
و انتظارات ذی نفعان 
محلی آگاه بوده و در 

تصمیمات مورد توجه قرار 
دهید.

برنامه های سرمایه گذاری 
اجتماعی را همسو با اهداف 

میدکو اجرا نمائید.

برنامه های 
سرمایه گذاری 

اجتماعی را براساس خطوط 
راهنمای شفاف و اولویت نیازهای 

محلی مبتنی بر فرآیندهای 
تصمیم گیری منطق هایی 

اجرا نمائید.

اثربخشی 
برنامه های اجتماعی 

میدکو را به صورت مرتب 
نظارت و ارزیابی نمائید.

دغدغه ها و شکایات 
را بررسی و نتیجه آنها را به 

ذی نفعان اعالم نمائید.

برنامه هــای  اجــرای 
اجتماعی را مشــروط به 
دریافت امتیازات خاص 
محلــی یــا بــه نفــع فــرد 
ذینفع و محلــی حتی به 

نفع میدکو ننمائید.

کاندیــدای  هیــچ  از 
سیاســی برای انتخابات 
در کشــور تحــت عنــوان 
شرکت حمایت ننمائید.

بـــــــــرنامه های  اجـــــرای 
اجتماعــی نبایــد موجب 
شــدن  خــــــــــــدشه دار 
حاکمیت دولــــت در هر 

سطحی گردد.

از هیچ گــروه خــاص سیاســی 
یا قومــی حمایت ننمائیــد و در 
موارد خــاص ماننــد حمایت از 
یک گروه آسیب پذیر جامعه، 
کــه این اقــدام نیز بایــد قبالً به 

تأیید میدکو رسیده باشد.

هرگز

1234
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»توسعه	و	تعمیق	ساخت	داخل	در	راستای	جهش	تولید« میدکو کــه با هــدف یکپارچــه ســازی و مدیریــت دانــش و انتقال 1
تکنولوژی در چهار حوزه احداث کارخانجات، احداث سیســتم ها، ساخت 
ماشین آالت و تجهیزات و ساخت قطعات شــرکت زیرمجموعه ایمیکو را 

تأسیس کرده است.
 انتقــال تکنولــوژی در همــه ســطوح چهارگانــه در حــوزه معــدن و صنایع 
معدنی، جــذب و رســوب آن در ایمیکو و ســپس به کارگیــری آن در انجام 
پروژه های آتی از دیگر اهداف اصلی تأســیس این شــرکت است. ایمیکو 
مجموعه ای از مدیران، مهندسین و خبرگان جوان معدن و صنایع معدنی 
را گرد هم آورده اســت تا با دانش، مهارت، تجربــه و نیروی جوانی، گامی 

بزرگ در راستای پیشرفت ایران بردارد.

و	 معــادن	 »توســعه	 بــا	3 معدنــی	 صنایــع	
اجرای	نقشه	راه«

مهم تریــن اســتراتژی شــرکت 
میدکــو آغــاز توســعه زنجیــره 
تولید از معادن بوده اســت. در 
همیــن راســتا، شــرکت میدکــو 
امــروز باالترین حجــم عملیات 
در  ایــن حــوزه  در  معدنــکاری 
کشور را داراست و تنها مجموعه 
صنایع معدنی در کشــور است 
که توسعه را از محل اکتشافات 

شروع کرده است.

»توســعه	فنــاوری	و	 مــــــــحصــــــــــــــوالت	4
دانش	بنیان«

میدکو با شــکل دهی همکاری 
بــا مؤسســات و شــرکت های 
تحقیقاتی و فناورانــه داخلی و 
خارجــی در قالب شــرکت های 
پژوهش و نوآوری داخلی خود 
و تدوین فرآیندهــای مدیریت 
و توســعه دانش تــالش نموده 
است توســعه دانش و فناوری 
را در سطح فعالیت های خود به 

رویه های سازمانی تبدیل کند.

»مدیریت	بازار	و	ساماندهی	 لجستیک	تجاری«5
میدکو برای لجستیک در حوزه معدن 
و صنایع معدنی برنامه ریــزی ویژه ای 
انجــام داده اســت. شــرکت ســمنگان 
ترابــر خاورمیانــه یکــی از شــرکت های 
زیر مجموعه با هــدف مدیریت حمل 
و نقل محموالت معدنی بین سایتهای 
هلدینــگ میدکو تبدیل شــده اســت. 
شــرکت ســمنگان ترابــر ایرانیــان بــه 
عنوان یکی از شــرکتهای پویا  و پیشرو 
در زمینــه حمــل و نقــل جــاده ای در 

استان کرمان می باشد.

»مدیریت	واردات	و	توســعه	 صادرات	غیرنفتی«2
میدکو در تالش برای توســعه صادرات 
به تکمیل زنجیره ارزش محصوالت خود 

از معدن تا فوالد پرداخته است. 
یکی از وظایف شــرکت آفتاب درخشان 
محصــوالت  فــــــــــروش  خــــــاورمیانه 
شــرکت های زیــر مجموعــه بــا اولویــت 
صادرات و ایجاد برند در بازارهای داخلی 

و خارجی است.

نقش	آفرینی	میدکو
	در	توسعه	ملی

سیاست	های	کالن	وزارت	صنعت،	معدن	و	تجارت	در	سال	1399

»توسعه	فناوری	 و	مـحصـوالت	دانش	بنیان«4
»مدیریت	بازار	و	ساماندهی	 لجستیک	تجاری«5

»توسعه	و	تعمیق	ساخت	داخل در	راستای	جهش	تولید«1
»مدیریت	واردات	و	توسعه	 صادرات	غیرنفتی«2

»توسعه	معادن	و	صنایع	 معدنی	با	اجرای	نقشه	راه«3

																			اقدامات	میدکو
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در مبحث مدیریت ذی نفعان، پس از شناسایی و دسته بندی، 
می باشــد.  آن هــا  بــا  مؤثــر  تعامــل  برقــراری  اساســی  گام 
برنامه ریزی هــا و اقدامات موردنیاز جهت تعامــل با هر یک به 
منظور جلب مشارکت هر دسته از ذی نفعان کلیدی و استفاده 
از پیشــنهادها، ایده ها و نوآوری های ایشــان در راســتای خلق 
ارزش و بهبود محصوالت و خدمات می باشد. در این مسیر در 
وهله نخست شناسایی مسائل اساســی هر یک از ذی نفعان 
و تالش در جهت رفع این مســائل از برنامه هــای اصلی میدکو 
در موضــوع ارتبــاط بــا ذی نفعــان اســت. در کنــار آن توجــه به 
کانال های ارتباطی به منظور تعامل و پاسخگویی به آن ها حائز 

اهمیت می باشد.
میدکو به منظور تحقق  انتظارات ذی نفعان، اعم از تهدیدها و 
فرصت های مرتبط با آن ها نسبت به تعریف این انتظارات در 

قالب برنامه های یک ســاله اقدام نموده است. این برنامه های 
یک ســاله وضعیــت اهدافــی ماننــد EPS، ســود، تولیــد و ... را 
به تفصیــل و به صــورت زمان بندی شــده به تفکیک مشــخص 
می نماید کــه ایــن برنامه ها به وســیله انــواع گزارش هــا مانند 
گزارش های طرح ها، کنترل پروژه، هزینه، نقدینگی، وضعیت 
اعتبــاری، گزارش هــای نیازهــا و تعهــدات مالــی، گزارش های 
HSEC و منابع انســانی کنتــرل می شــود. رویکرد میدکــو برای 
تعامل اثربخش با ذی نفعان، تعیین مســئول برای هر ذینفع 
می باشد، در مجموع در میدکو تالش بر این است که از راه های 
گوناگــون پاســخ های الزم به ذی نفعــان داده شــده تا تصویری 
شــفاف و قابل اطمینــان از هلدینــگ در نگاه ذی نفعــان ایجاد 
شود. در شکل زیر ذی نفعان، انتظارات و مسائل اساسی آن و 

همچنین کانال های ارتباطی هر کدام آمده است.

ذی	نفعان	در	میدکو
با توجه به نگاه ویژه و ارزشــمند رهبران میدکو به خوشــنامی و 
تصویر بیرونی سازمان، پاسخگویی و شفافیت گزارش دهی به 
ذی نفعان مرتبط در هلدینگ میدکو از اهمیت ویژه ای برخوردار 
است. در راســتای این مسئولیت اجتماعی قانونی و حرفه ای از 
راه های گوناگون پاسخگویی های مورد نیاز به ذی نفعان مرتبط 

صورت می پذیرد.
 عالوه بر نظرســنجی های رســمی ســاالنه به صورت مستقیم، 

مدیریت میدکو در نشست های گوناگون و با حضور در سازمان 
ذی نفعان مربوطه، به صورت غیر رسمی نیز بازخوردهای ایشان 
را دریافت نموده و در همان لحظه موضوعات بازخور به صورت 
تلفنی و در حضــور ذینفع از همــکاران مرتبط پیگیــری نموده و 

پاسخ دهی مناسب انجام می شود.
کســب رتبــه اول توســط میدکــو در رتبه بنــدی کیفیــت افشــا و 

اطالع رسانی، موید این مهم است.

پاسخگویی	به	ذی	نفعان	در	میدکو

شناسایی	ذی	نفعان

سهامداران

سازمان بورس

سازمان
امور مالیاتی

ایمیدرو

وزارت خانه

دولت

مشتریان

جامعه

ارائــه گزارش های گوناگون )روزانه و هفتگــی(، هیات مدیره )دو هفته 
یکبار( و گزارش های تولید

گزارش عملکردی و پیشرفت طرح ها )دو هفته یکبار(، گزارشات فنی و 
تحلیلی )موردی(

نظرسنجی از مشــتریان، ایجاد کانال های ارتباطی بعه منظور بررسی 
انتقــادات و پیشــنهادات و برنامه ریــزی بــرای اجــرای آن هــا و تعامــل 

مستقیم مدیریت ارشد شرکت با مشتریان اصلی هلدینگ

گزارش های فنی مالی با نظارت و تأیید بورس

گزارش های مرتبط با اجرای طرح ها، بازدید از سایت ها و افتتاحیه ها و 
ارائه گزارش های گوناگون مرتبط با طرح ها و برنامه های توسعه

گزارش مســئولیت اجتماعــی، انــواع گزارش ها بــه نهادهــای نماینده 
جامعه مانند سازمان محیط زیست و ...

گزارش های درآمدی، عملکردی مالی و مالیاتی

ارائــه گــزارش از شــاخص های کالن و روند اجــرای طرح ها به ریاســت 
جمهوری، معاونت ریاســت جمهوری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، 
معاونین وزارت خانه ها و اســتاندار )از جمله در زمــان افتتاح طرح ها و 

بازدیدها(

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
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یکی از مهم ترین نقاط قوت در کانال های ارتباطی عصر جدید، بســتر تعاملی، دو طرفه، و مشــارکتی آن اســت. بر همین اســاس، 
هلدینگ میدکو تالش کرده اســت تا همگام با گســتردگی اســتفاده از شــبکه های اجتماعی و تحول روش های ارتباطی بســترهای 
ارتباطی جدیدی برای تعامل با ذی نفعان ایجاد کند. میدکو عالوه بر دارابودن پســت الکترونیکی رســمی، صفحه رســمی در شبکه 

اینستاگرام، و شبکه اجتماعی لینکدین، به تازگی سامانه ای به نام X-RM را برای ارتباط بهتر با ذی نفعان راه اندازی کرده است.

X-RM سامانه ای برای ارتباط با طیف وسیعی از ذی نفعان و ذی اثران سازمانی شامل مشتریان، سهامداران، همکاران، پیمانکاران، و 
دیگر ذی نفعان است. هر کدام از گروه های ذینفع می توانند به سادگی با ثبت اطالعات اولیه از موضوع و ایمیل، نظرات، پیشنهادها، 

و ایده های خود را ثبت کنند و با دریافت کد یکتا، نظرات ثبت شده را پیگیری کنند.
سامانه X-RM در اواخر سال 99 راه اندازی شده است و قرار است در آینده با استفاده از متدهای جمع سپاری به ابزاری تبدیل شود 

که از خرد جمعی ناشی از ایده ها، نوآوری ها، و پیشنهادهای افراد برای کمک به مدیریت میدکو بهره برداری کند.

 :XRM سامانه ارتباطی
پلی میان ذی نفعان و میدکو

X-RM

مشتریان

کاران
هم

کاران
مان

پی
داران

هام
س
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میــــدکو در یک نگاه

میدکــو از ســرمایه انســانی متخصص و 
جوانی برخوردار است.

18،446 نفر

4،300 هکتار فضای سبز

52% کاهش 22 میلیارد  تومان

میدکو دارای 14 سال سابقه سرمایه گذاری و 
تولید در صنایع معدنی و فوالدی است.

میدکو توانسته است به توسعه فضای سبز در مناطق پیرامونی تحت فعالیت خود کمک کند.

کاهش در شاخص تکرار-شدت حوادث: ایمنی 
اولویت محیط کاری میدکو است.

22 میلیارد تومان کمک به مسئولیت اجتماعی: 
میدکو کمک به توسعه جوامع محلی را یکی از 

سیاست های اصلی خود تعریف کرده است.

14 سال فعالیت

900 هزار اصله درخت

1

3

4

46 میلیارد تومان14.4 میلیون تن
14.4 میلیــون تــن تولیــد انــواع محصــوالت 
معدنی و  فوالدی: میدکو در سال 99، علی رغم 
شــیوع کرونا ســطح تولید و ســودآوری خود را 

حفظ کرده است.

هزینه ایمنی، بهداشت و محیط زیست

67

5

2
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Economic
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Creation
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R e p o r t

2 0 2 0

ارزش
ینی  فـــــــــــر آ
اقتصــــــادی

میدکو بر مبنای شعار استراتژیک خود، توسعه ی همه جانبه از طریق ارتقای ارزش سهام سهامداران و کسب رضایت ذی نفعان کلیدی را 
محور کسب وکار قرار داده است. در این مسیر، میدکو در سال 99 با مدیریت ریسک پویا و بهره مندی از تجارب مدیران، طرح های توسعه ای 
و پروژه های تولیدی را با موفقیت به سرانجام رساند و به افزایش سود خالص دست یابد. در سال 99، میدکو با دارا بودن 17 شرکت تابعه 

در مجموع 14.5 میلیون تن مواد معدنی و فوالدی تولید کرده و موفق شده است به سود خالص 21،941 میلیارد ریالی دست یابد. 

 بخش دوم: ارزش آفرینی اقتصادی

 ابعاد استراتژیک میدکو
- ارزش های سازمانی در میدکو

 ساختار مدیریتی میدکو
- اعضای هیئت مدیره میدکو

- سهامداران میدکو
- شرکت های تابعه میدکو

 پروژه های تولیدی میدکو در گستره ایران
  عملکرد تولیدی میدکو در سال 99

- عملکرد تولیدی محصوالت اصلی
- تولید در معادن میدکو

- میدکو در مسیر توسعه کشور
- عملکرد مالی میدکو در سال 99

 سنجش رضایت مشتریان در میدکو
 نظام مدیریت دانش در میدکو
 نظام مدیریت ریسک در میدکو

 افتخارات و جوایز میدکو در سال 99
 مسئولیت های اخالقی در کسب و کار میدکو

MIDRP :مسئولیت اجتماعی در عمل -

8. رشد اقتصادی و مشاغل شایسته 9. صنعت، زیرساخت و نوآوری

16. صلح و عدالت12. تولید و مصرف مسئوالنه



صداقت در رفتار و گفتار،
اعتماد متقابل، پاسخگویی و تعهد، 
رشد گروهی، همکاری جمعی و گزارش دهی

مشارکت در محیطی صمیمانه و برقراری 
ارتباطات مناسب مبتنی بر همدلی

و درک متقابل و احترام به یکدیگر

قانون مداری، حفظ 
محیط زیست، 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

به کارگیری نظام مند تجربیات،   نوآوری ها 
و سرمایه های فکری کارکنان و تمامی 
ذی نفعان و یادگیری از یکدیگر در تمامی 
فعالیت ها و فرایندها، توانایی کسب 
تجربه از موفقیت های دیگران و به کارگیری 
راهکارهای نوین، حمایت از ارائه ایده های 
نوآورانه، ترویج نگاه و تفکر خالقانه

اعمال مدیریت حرفه ای، انجام 
وظایف و مسئولیت های تعریف شده 
در هر شغل، به دوراز حواشی و 
عوامل محیطی و غیرحرفه ای، 
تصمیم گیری بر اساس اطالعات و 
خرد جمعی

شفافیت

یگانگی و کار گروهی

روحیه شهروندی

تعالی جویی

دانش محوری

رفتار حرفه ای

ارزش	های
سازمانی
در	میدکو

ابعاد استراتژیک میدکو

1

23

4

شعار	استراتژیک
»توسعه ما از معدن آغاز 

می شود«

مأموریت
 ایجاد ارزش پایدار و بلندمدت

 برای سهامداران از طریق طراحی، 
اجرا و توسعه معادن و صنایع معدنی

 گام برداشتن در مسیر توسعه پایدار 
در  معدن و صنایع معدنی کشور

 ارتقاء سطح مدیریت، فناوری و سهم 
در تولید ناخالص داخلی

چشم	انداز
»هلدينگ معدنی و 
صنايع معدنی برتر 
و پيشران با كالس 

جهانی«

هدف	اصلی
»ارتقاء ارزش سهام 
سهامداران، رضایت 

ذی نفعان کلیدی، ارتقاء 
رتبه جهانی«
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ســاختار مدیریتــی میدکــو بــا کمتریــن تعــداد الیــه مدیریتی، 
حیطه نظارت را کم کرده و شرکت چابکی به وجود آورده است. 
ســاختارهایی که در شــرکت های میدکو و مجتمع های تولیدی 

وجود دارد، مبتنی بر محصول است.
 ایــن ســاختار در این کارخانجــات کــه فناوری هــای آن پیچیده 
است، می تواند پاسخگوی نیازها باشــد. ویژگی اصلی ساختار 
ســازمانی شــرکت های میدکــو و کارخانجــات، فرآینــد  محــور 

بودن ساختار است. در بازنگری ســاختار سازمانی به تغییرات 
استراتژیک، تعارضات ســازمانی، آموزش فعالیت ها در جهت 

بهره وری باالتر و چابکی توجه شده است. 
 ICT بطوریکه در آخرین بازنگری، واحدهای توسعه مدیریت و
از هم تفکیک و مشابه این امر در واحد های اداری و پشتیبانی و 

روابط عمومی و امور بین الملل اتفاق افتاده است.

ســاختمانی،  خدمــات  ارائــه 
مهندسی، بازرگانی، حمل و نقل، 

توسعه و اکتشاف معادن

گروه خدمات

مدیریــت اجرای طرح هــای احداث 
کارخانجــات فــوالد، مــس، صنایع 
معدنی باالدستی و پایین دستی و 

بهرهبرداری از تولید

گروه صنایع معدنی

ســــــتاد
میــدکـو

کمیته ها

کنترل  استراتژیک

ل  
تر

کن
ک

ژی
رات

ست
ا

ری
گی

یم 
صم

ی ت
ها

یه 
ال

مدیران
مدیریت امور حوزه مدیرعامل

مدیریت امور دفتر کرمان

مدیریت امور دفتر اصفهان

مدیریت امور اداری و پشتیبانی

مدیریت امور روابط عمومی و بین الملل

مرکب از 5 عضو اضلی و 2 عضو علی البدلهیات مدیره
ایجاد حاکمیت کارآمد بر امور میدکو در راستای منافع سهامداران و تعادل

 در منافع سایر ذیفعان از جمله مشتریان، همکاران، سرمایه گذاران، و جوامع محلی

لی
ص

ا

کمیته برنامه ریزی

کمیته حسابداری

کمیته توسعه سازمان و مدیریت

کمیته ریسک

کمیته مالی

تدوین استراتژی، اهداف و برنامه های اقدام

بررسی تکالیف درباره حسابرسی داخلی و حسابرسی مستقل

سیاستگذاری و تعیین خط مشی، تصمیم درباره مسائل حوزه کارکنانکمیته توسعه سرمایه انسانی

تدوین، بازنگری، نظارت بر عملکرد سیستم ها و طرح های ICTکمیته فناوری اطالعات و ارتباطات

بررسی فنی طرح ها و مطالعات امکان پذیری ارائه شده، نظارت بر پیشرفت طرح هاکمیته طرح ها

مدیریت فعالیت های مرتبط با بازار سرمایهکمیته بورس و بورس فلزات لندن

برنامه ریزی خود ارزیابی، پروژه های بهبود، دوره های آموزشی و تدوین و بازنگری اظهارنامهکمیته تعالی سازمانی

سیاستگذاری و تعیین برنامه های رفاهی و فرهنگی و ورزشیکمیته فرهنگی، ورزشی و رفاهی

مدیریت برنامه های مسئولیت اجتماعی و مدیریت ذی نفعانکمیته مسئولیت اجتماعی

بررسی مسائل و اقدامات در برنامه های توسعه ای با تمرکز بر مدیریت دانشکمیته مدیریت دانش

:HSEC کمیته
سیاستگذاری و تعیین برنامه های HSEC میدکو، بررسی مسائل روز،

و تصمیم درباره به کارگیری برنامه های یکسان در سطح هلدینگ
کمیته مدیرت پیشگیری 

و مقابله با مخاطرات
پیشگیری از بحران ها و مدیریت اثربخش آن در زمان وقوع با همکاری ذی نفعان

 خارجی سازمان به صورت نظام یافته

سیاستگذاری، تعیین خط مشی، اتخاذ تصمیم درباره اداره میدکو و شرکت های 
تابعه، توسعه ساختارها، سیستم ها و روش ها، ICT، و سرمایه انسانی

شناسایی و پایش ریسک های بیرونی، عملیاتی، مالی، و پایداری سازمانی

مدیریت تأمین مالی، بررسی و تصویب بودجه ساالنه، توجیه پذیری طرح های 
سرمایه گذاری هلدینگ و شرکت های تابعه و تحقق سود تقسیمی و امور مجامع

ن(
عی

 )م
صی

ص
تخ

مدیریت امور سرمایه گذاری و تامین منابع مالی

صی
ص

 تخ
ان

یر
مد

مدیریت امور مالی

مدیریت امور برنامه ریزی، توسعه و تکنولوژی

مدیریت امور تولید

HSEC مدیریت امور

مدیریت امور توسعه مدیریت

مدیریت امور فناوری اطالعات و ارتباطات

مدیریت امور سرمایه انسانی و ارزیابی عملکرد مدیران

ساختار مدیریتی میدکو در راستای افزایش چابکی و بهره وری 
سازمانی طراحی و پیاده سازی شده است. این ساختار مبتنی 
بر ادهوکراســی، سبک تعاملی کنترل اســتراتژیک و ارتباطات 
باال می باشــد تا به میدکــو در دســتیابی به چشــم انداز و اجرای 
مأموریت خود کمک کند. این ساختار تا کنون در قالب دو پروژه 
»بازنگری ســاختار ســازمانی شــرکت های میدکــو« و »طراحی 
ســاختار ســازمانی کارخانه هایــی کــه بــه بهره بــرداری خواهند 

رسید« تعریف و پیاده سازی شده و در صورت نیاز در سال های 
آتی مورد بازنگری و طراحی مجدد قرار خواهد گرفت.

ســاختار مدیریتی میدکو از طریق اعمال نظارت بر فرایندهای 
تصمیم گیری و اجرای اقدامات مبتکرانه در سطح شرکت های 
تابعــه از پاییــن به بــاال، بــه شــرکت کمــک می کند به توســعه 
بلندمدت و پایدار دســت یابد و مســئولیت های اجتماعی را در 

فعالیت های مرتبط با کسب و کار به نحو موثری جاری کند.

ساختار	مدیریتی	میدکو
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شــرکت مادرتخصصی )هلدینگ(  توســعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه )ســهامی عام( 
با تکیه بــر دانش و تخصــص و نیز پشــتوانه های بانکــی، معدنی، صنعتــی و با بهره منــدی از 
کارآمدترین اشخاص حقیقی و حقوقی در سال 1386 با سرمایه اولیه یک هزار میلیارد ریال 
)1/000/000/000 ریال( در اداره کل ثبت شــرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رســیده 

است.
این شــرکت در نظر دارد تا با گام نهادن در راســتای سیاســت های دولت در ارتباط با بندهای 
الف، ب و ج اصل 44 قانون اساسی، با هدف توسعه بخش معدن و صنایع معدنی، تقویت 
بخش خصوصی، کاهش تصدی گری دولت، توسعه کارآفرینی صنعتی و معدنی و بالفعل 

ساختن ظرفیت های بالقوه کشور، تالشی پیگیر و مستمر داشته باشد.

دکتر	مجید	قاسمی
رئیس هیئت مدیره

دکتر	علی	اصغر	پورمند
مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره

مهندس	رضا	اشرف	سمنانی
عضو هیئت مدیره

مهندس	علی	پالیزدار
قائم مقام مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

دکتر	بهرام	سبحانی
عضو هیئت مدیره

سهامداران	
میدکو

%22

%15/18

%11/88

%10/11
%9/29 %5/49

%4/09
%3/7
%3/33

زیر %3

  سایر سهامداران حقوقی و حقیقی
 شرکت مبنای خاورمیانه )سهامی خاص(

 شرکت سرمایه گذاری پارس آریان )سهامی عام(
 شرکت راهبردسرمایه ایرانیان )سهامی خاص(
 شرکت ارزش آفرینان پاسارگاد )سهامی عام(

  شرکت تجارت پیشگان میهن نگرپارس )سهامی خاص(
 شرکت داناگسترکاسپین )سهامی خاص(

 شرکت اندیشه تجارت سروش سهند )سهامی خاص(
 شرکت پویااندیشان سرزمین ماد )سهامی خاص(

 شرکت های دارای زیر 3 درصد سهام

3.01شرکت ساختمان پوشش تامین آتیه )سهامی خاص(
2.49شرکت توسعه تجارت غرب ایرانیان )سهامی خاص(
2.37شرکت توسعه مدیریت پارس حافظ )سهامی خاص(

1.85شرکت نواندیش توسعه متین )سهامی خاص(
1.12شرکت پدیده تابان تجارت )سهامی خاص(
1.06شرکت نسیم تجارت فردا )سهامی خاص(

1.02شرکت بیمه پاسارگاد )سهامی عام(
1.01شرکت حافظ اندیشه ماد )سهامی خاص(

1.00شرکت ارمغان تجارت پایدار )سهامی خاص(

اعــضای	هیأت	مدیــــره	میــــدکو
سهامداران	میدکو
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شرکت	های	تابعه	میــــدکو

گروه شرکت های تولیدی
گروه	فوالدسازی

گروه	مس

گروه	زغال	سنگ

گروه	آهک	و	دولومیت

گروه	فروسیلیسم

1

گروه طراحی و مهندسی

و رصد فناوری و پژوهش

گروه
بازرگانی

گروه
حمل و نقل

روه
گ

نی
تما

ساخ

ف و
ه ا کتشا

گرو

هیز معادن
تج

گروه		شرکت	های	تابعه

شرکت ممرادکو

شرکت ممرادکو

شرکت ممرادکو

شرکت فروسیلیس
 غرب پارس

شرکت فراوران زغالسنگ 
پابدانا

شرکت بابک
 مس ایرانیان

شرکت فوالد شرکت فوالد زرند ایرانیان
سیرجان ایرانیان

شرکت فوالد 
بوتیای ایرانیان

گروه  خدمات مهندسی، فناوری، و پژوهش 2
شرکت پژوهش
و نوآوری فرتاک ایرانیان

شرکت مهندسی
 معیار صنعت خاورمیانه

گروه اکتشاف و تجهیز معادن 3
شرکت گسترش و نوسازی 
معادن خاورمیانه

شرکت مدیریت ساخت 
تجهیزات معادن و صنایع 
معدنی ایرانیان

گروه حمل و نقل 4
شرکت کاراوران صنعت 
خاورمیانه

شرکت حمل و نقل 
سمنگان ترابر ایرانیان

گروه بازرگانی 5
شرکت بازرگانی آفتاب 
درخشان خاورمیانه GMI شرکت WMI شرکت

گروه ساختمانی 6
شرکت ساختمانی گسترش و 
نوسازی صنایع ایرانیان- مانا

شرکت ساختمانی 
ماناساز
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کارخانه فرآوری زغال سنگ طبس- 550 هزار تن
معادن زغال سنگ طبس - 120 میلیون تن ذخیره

مجتمع مس چاه موسی- 500 تن
آماده سازی و استخراج معدن مس قله سوخته

کارخانه کنسانتره سنگ آهن سیرجان- 2 میلیون تن

کارخانه گندله سنگ آهن سیرجان- 2.5 میلیون تن
توسعه کارخانه کنسانتره سنگ آهن سیرجان- 2 میلیون تن

کارخانه احیاء مستقیم بردسیر- 1 میلیون تن
کارخانه فوالدسازی بردسیر- 1 میلیون تن

کارخانه کاتد مس شهر بابک- 50 هزار تن

آماده سازی و استخراج معدن مس چاه فیروز
کارخانه محصوالت لوله مسی شهر بابک- 12 هزار تن

 کارخانه فروسیلیس همدان- 12 هزار تن
کارخانه توسعه فروسیلیس همدان- 12 هزار تن

کارخانه کک سازی زرند 1- 400 هزار تن

کارخانه فوالدسازی زرند- 1.7 میلیون تن
کارخانه کک سازی زرند 2- 800 هزار تن

آماده سازی و استخراج معدن سنگ آهن جالل آباد

کارخانه گندله  سنگ آهن بوتیا- 2.5 میلیون تن

کارخانه فوالدسازی کرمان )بوتیا(- 1.5 میلیون تن
کارخانه احیاء مستقیم بوتیا- 2 میلیون تن

واحد برق بوتیای کرمان- 500 مگاوات

کارخانه فرآوری زغال سنگ پابدانا – 550 هزار تن

معدن زغال سنگ خمرود- 90 میلیون تن ذخیره

کارخانه کنسانتره سنگ آهن زرند- 2 میلیون تن

کارخانه گندله سنگ آهن زرند- 2.5 میلیون تن
آماده سازی و استخراج معادن سنگ آهن 2،4 و 6 گل گهر سیرجان

توسعه کارخانه کنسانتره سنگ آهن- 2 میلیون تن

کارخانه پخت سنگ آهک و دولومیت ممرادکو- 400 هزار تن

پروژه	های	تولیدی	میدکو	در	گستره	ایران

کارخانه فرآوری زغال سنگ طبس- 550 هزار تن
معادن زغال سنگ طبس - 120 میلیون تن ذخیره

مجتمع مس چاه موسی- 500 تن
آماده سازی و استخراج معدن مس قله سوخته

کارخانه کنسانتره سنگ آهن سیرجان- 2 میلیون تن

کارخانه گندله سنگ آهن سیرجان- 2.5 میلیون تن
توسعه کارخانه کنسانتره سنگ آهن سیرجان- 2 میلیون تن

کارخانه احیاء مستقیم بردسیر- 1 میلیون تن
کارخانه فوالدسازی بردسیر- 1 میلیون تن

کارخانه کاتد مس شهر بابک- 50 هزار تن

آماده سازی و استخراج معدن مس چاه فیروز
کارخانه محصوالت لوله مسی شهر بابک- 12 هزار تن

 کارخانه فروسیلیس همدان- 12 هزار تن
کارخانه توسعه فروسیلیس همدان- 12 هزار تن

کارخانه کک سازی زرند 1- 400 هزار تن

کارخانه فوالدسازی زرند- 1.7 میلیون تن
کارخانه کک سازی زرند 2- 800 هزار تن

آماده سازی و استخراج معدن سنگ آهن جالل آباد

کارخانه گندله  سنگ آهن بوتیا- 2.5 میلیون تن

کارخانه فوالدسازی کرمان )بوتیا(- 1.5 میلیون تن
کارخانه احیاء مستقیم بوتیا- 2 میلیون تن

واحد برق بوتیای کرمان- 500 مگاوات

کارخانه فرآوری زغال سنگ پابدانا – 550 هزار تن

معدن زغال سنگ خمرود- 90 میلیون تن ذخیره

کارخانه کنسانتره سنگ آهن زرند- 2 میلیون تن

کارخانه گندله سنگ آهن زرند- 2.5 میلیون تن
آماده سازی و استخراج معادن سنگ آهن 2،4 و 6 گل گهر سیرجان

توسعه کارخانه کنسانتره سنگ آهن- 2 میلیون تن

کارخانه پخت سنگ آهک و دولومیت ممرادکو- 400 هزار تن

پروژه	های	تولیدی	میدکو	در	گستره	ایران
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محصول:  کنسانتره سنگ آهن
عملکرد	تولید	)تن(:  6,107,710

محصول:  گندله سنگ آهن
عملکرد	تولید	)تن(:  6,220,802

محصول:  آهن اسفنجی
عملکرد	تولید	)تن(:  762,167

محصول:  شمش فوالدی
عملکرد	تولید	)تن(:  631,090

محصول:  کک متالورژی
عملکرد	تولید	)تن(:  243,652

محصول:  قطران
عملکرد	تولید	)تن(:  7,953

محصول:  زغال فرآوری شده
عملکرد	تولید	)تن(:  240,258

محصول:  فروسیلیس
عملکرد	تولید	)تن(:  22,386

محصول:  لوله مسی
عملکرد	تولید	)تن(:  2,466

محصول:  کاتد مسی
عملکرد	تولید	)تن(:  6,984

محصول:  آهک پخته
جمع کل: 14,408,747عملکرد	تولید	)تن(:  163,279

تولید	در	معادن	میدکو

عملکرد استخراج )تن(جمع کل
9,696,306

سنگ مس
مس چاه موسی

چاه فیروزه

عملکرد استخراج )تن(
118,004
137,178

زغال خام
زغالسنگ طبس 3

عملکرد استخراج )تن(
6,060

سنگ دولومیت
دولومیت ممرادکو

عملکرد استخراج )تن(
9,460

سنگ سیلیس
کوارتز روانسر  )کرمانشاه(

کوارتز نهاوند  )همدان(

عملکرد استخراج )تن(
43,500
7,000

سنگ آهن
گل گهر 4
گل گهر 2
جالل آباد

عملکرد استخراج )تن(
2,395,573
1,303,013
5,582,918

سنگ آهک
آهک ممرادکو

عملکرد استخراج )تن(
92,600

عملکرد	تولیدی	میدکو	در	سال	99 عملکرد	تولیدی	میدکو	در	سال	99
عملکرد	تولیدی	محصوالت	اصلی
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 مشتریان اصلی محصوالت میدکو، دولت )به عنوان مشتری 
باالدســت( و بخش خصوصی با توجه به نیازهای توســعه ای، 
تولید فلزات اساســی )فوالد و مــس(، منیزیــوم، صنایع فوالد 
در محصوالت باالدستی، صنایع نورد و همچنین صنایع پایین 
دســتی مس می باشــند. مشــتریان اصلــی خدمــات میدکو در 
ارتباط بــا خدمات ســاختمانی )شــرکت مانا(، بخــش عمومی، 

تخصصی، و صنعتی ساختمانی است.
عمدتــاٌ  صنعــت،  معیــار  مهندســی  شــرکت  بــا  ارتبــاط  در 
سرمایه گذاران برای احداث صنایع فوالد، مس و معادن مرتبط 
آنهــا و انتقــال فناوری هــا مرتبط، مشــتریان میدکو محســوب 
می شوند. میدکو با تکیه بر شــناخت نیازمندی های مشتریان 
و تمرکز بر رفع چالش های پیش روی آن ها، اقدامات متعددی 

را جهت شــکل دهی یک تعامل پایدار و مبتنی بر رضایتمندی 
با آن ها برنامه ریــزی و اجرا کرده اســت. یکی از ایــن اقدامات، 
ســنجش ســاالنه رضایت مشــتریان بر اســاس مدلی علمی و 
معتبر و بر مبنای داده های به دســت آمده از طیف وســیعی از 

مشتریان میدکو است.
 ســنجش رضایت مشــتریان به عنــوان یک فعالیــت هدفمند 
به دنبال بررســی نقــاط قابــل بهبــود در ارتبــاط با مشــتریان و 
ارتقــای پایــداری تعامــل بــا مشــتریان اســت. ایــن بررســی با 
 American Customer( تکیــه بــر شــاخص رضایــت مشــتری
Satisfaction Index( ACSI در ســطح میدکو انجام می شــود. 
نتایج شاخص های این مدل در سال 1399 در زیر تشریح شده 

است.

انتـــظارات
مشتریان

کیفیت 
درک شده

شکایت
مشتریان

وفاداری
مشتریان

ارزش
 درک شده

رضایت
مشتــری

پیش بینی مشتری 
درباره قابلیت 
تولیدکننده یا 

ارائه کننده خدمت در 
زمینه تأمین کیفیت 

کاال یا خدمت در آینده

ارزیابی کلی مشتری 
از کیفیت محصول یا 
خدمات ارائه شده ی 

سازمان در آخرین 
تجربه

اعالم شکایات 
مشتری به علت 

نارضایتی از 
محصوالت و 

خدمات

میزان وفاداری و 
اعتماد مشتری به 
سازمان یا شرکت

سطح درک شده از 
کیفیت محصول یا 
خدمت نسبت به 

قیمت پرداخت شده
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شاخص رضایتمندی مشتریان از میدکو )درصد(شاخص کیفیت درک شده از محصوالت میدکو )درصد(
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شاخص ذهنیت مشتریان میــدکو

شاخص کیفیت کلی میــدکو

شاخص شکایات مشتریان میــدکو

شاخص رضایت مشتریان میــدکو

سنجش	رضایت	مشتریان	در	میدکو
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فرآیند مدیریت دانش و رویکردهای به کار رفته

هلدینگ میدکــو از ابتدای تأســیس، مدیریت دانــش محور را 
با تعریف اســتراتژی »ســازمانی دانشــی، یادگیرنده، چابک و 
پیشرو« در ســند اســتراتژی خود پیش بینی نموده و در همین 
راســتا و بــرای تحقــق هرچه بهتــر این مهــم، پس از شــناخت 
وضعیــت موجود در حــوزه مدیریــت دانش و انجــام مطالعات 
میدانی گسترده و اخذ نظرات خبرگان مجموعه، از سال 1392 
اقدام به طراحی مــدل بومی مدیریت دانــش میدکو بر مبنای 
دو رویکــرد مدیریــت دانــش انســان محور و مدیریــت دانــش 

سیستم محور جهت نیل به اهداف دانشی خود کرده است.
هدف از اســتقرار مدل بومی مدیریت دانــش در میدکو، ورود 
رویکرد دانشــی به کلیه فرآیندهای ســازمان در جهت دانشی 
کــردن تعامــالت فرآینــدی، از ورودی  فرآینــد تــا خروجــی آن، 
اســت. در این میان منابع و دارایی های مشهود و نامشهود به 
عنوان ورودی سیســتم و رویکرد هایی نظیر ســامانه مدیریت 
دانش، مســتند ســازی تجارب خبرگان، انجمن هــای خبرگی، 
مدیریــت درس آموختــه پروژه هــا و ... بــه عنــوان تســهیل گر 
چرخه مدیریــت دانــش از شناســایی دانش تــا بکارگیــری آن 

نقش ایفا می کنند.
همچنیــن محرک هــای تشــویقی و اقدامــات فرهنگــی نظیــر 
گالــری برترین هــا، خبرنامــه، ویژه نامــه، آمــوزش، کانال های 
ارتباطی و ... محرک های فرآیند مدیریت دانش در نظر گرفته 

شــدند. در نهایت برای تکمیل چرخه ارزیابی و اصالح سیستم 
استفاده از سیستم های پایشی مانند نظارت کمیته بر استقرار 
سیستم ها، ارزیابی میدانی شــرکت های تابعه، جایزه انجمن 
مدیریت دانش، ارزیابی ایمیدرو، نتایج بازخورد ارزیابی تعالی 
سازمان، خودارزیابی ها و ممیزی های داخلی و خارجی موجب 
شناسایی نقاط قابل بهبود، تدوین برنامه های بهبود، اصالح و 
بروزرسانی سیستم می شود تا به میدکو در دستیابی به اهداف 
مدیریــت دانش کمــک کند. یکــی از اقدامــات مهــم میدکو در 
این زمینــه ایجاد مهــارت و توانمندی در نیروهــای داخلی برای 
آمــوزش و انتقال مفاهیم به ســایر همــکاران در شــرکت های 
تابعه می باشد بدین ترتیب که در سال مالی 99 تاکنون %100 
دوره های آموزشی که بیش از 1500 نفرساعت می باشد توسط 

نیرو های داخلی انجام شده است.
هلدینــگ میدکــو در راســتای فرهنگ ســازی و افزایــش انگیزه 
پرســنل به مشــارکت در فرآیندهای دانشی شــرکت، اقدامات 
متعــددی هماننــد راه انــدازی مرکــز اســناد و کتابخانه )ســالن 
مطالعــه و مدیریــت دانــش( در ســطح مجتمع هــا، برگــزاری 
نشســت های فصلــی و هم اندیشــی، توزیع پوســتر، اســتند، 
بروشور، ویژه نامه های دانشی تدوین محتوا و انتشار خالصه 
کتاب ها، گزیده ای از اخبار دانشی جهان و 52 شماره خبرنامه 

توسعه مدیریت با رویکرد دانشی انجام داده و می دهد.

 اجرای فرایند مستندسازی تجارب خبرگان
 اجرای پروژه مستندسازی تجارب پروژه 

احداث کارخانه کک سازی
 مطالعات الگوبرداری، مطالعه کتب مرجع

 تشکیل و راهبری جلسات 
حضوری انجمن های خبرگی 
سازمانی و فراسازمانی

 جلسات کمیته مدیریت
دانش

 تشکیل و راهبری جلسات 
حضوری انجمن های خبرگی

 برگزاری دوره های آموزشی 
تخصصی

 ایجاد کانال های ارتباطی در 
فضای مجازی

 تشکیل نشست های فصلی 
توسعه مدیریت

 انتشار خالصه کتب و گزارشات 
الگو برداری

 جلسات 
انجمن های خبرگی
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دستاوردهای	مدیریت	دانش
در	سال	99

مستندسازی	درس	آموخته	های	پروژه	ها:
 احداث کارخانه پخت و تولید آهک و دولومیت

 احداث کارخانه کنسانتره سنگ آهن سنگان
 خرید، انتقال، و مونتاژ ماشین االت شرکت کارآوران 

صنعت خاورمیانه

مستندسازی	تجارب	خبرگان:
 شرکت مهندسی معیار صنعت خاورمیانه )3 نفر(
 شرکت گسترش و نوسازی صنایع ایرانیان )3 نفر(

 شرکت فوالد زرند ایرانیان )2 نفر(
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نظام	مدیریت	دانش	در	میدکو
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با توجه به شرایط ناپایدار و متغیر اقتصادی کشور و پیش بینی 
بروز شرایط گوناگون و با توجه به اینکه متغیرهای مختلفی به 
مرور زمان نمایان می گردد، برای مقابله با اثرات منفی آنها باید 
ریســک ها شناســایی و درجهت رفعشــان برنامه ریزی و اقدام 

شود.
 در میدکو نیز در همین راستا و برای جلوگیری از اثرات نامطلوب 
تغییــر شــرایط و اوضــاع محیطــی، فرآینــد مدیریت ریســک در 

حوزه های گوناگون طراحی و پیاده سازی شده است.
در همیــن راســتا، کمیتــه ای به نام »کمیته ریســک« در ســتاد 
هلدینگ تشکیل شــده که ریاســت این کمیته برعهده مشاور 

مدیرعامــل و ریاســت کمیتــه برنامه ریــزی قــرار گرفته اســت. 
ریسک های گوناگون در هلدینگ، طبق مطالعات بهینه کاوی 
صــورت گرفتــه از شــرکت های BHP Biliton و Rio Tinto و 
همچنیــن براســاس تجربیــات مدیــران ارشــد بــه 4 گــروه 
ریسک های بیرونی، ریسک های عملیاتی، ریسک های مالی، 

ریسک های پایداری سازمانی تقسیم شده است. 
در ادامه این ریسک ها به صورت مستمر مورد پایش قرار گرفته 
و گزارش ها و پیشنهادهایی جهت مدیریت بهتر آنها از طریق 
کمیته عالی مدیریت ریسک در اختیار مدیرعامل هلدینگ قرار 

می گیرد.

  فرآینــد مدیریــت ریســک بــا دو رویکــرد مدیریــت ریســک
ISO 31000 و COSO ERM امکانپذیر است که این دو رویکرد 

نیز بایستی به طور همسو با یکدیگر انجام شود.
بــه همیــن منظــور و بــر اســاس قــرارداد شناســایی و ارزیابــی 
ریسک های مالی هلدینگ میدکو، با همکاری مشاور، اقدام به 
شناســایی و ارزیابی این ریسک ها با رویکرد ریسک های مالی 
نموده ایم. در این راســتا با اســتفاده از مــدل COSO ERM و با 
در نظر گرفتن نســبت های مالی به عنوان ابزاری بــرای ارزیابی 

ریسک های مالی، در این مدل از 5 رویکرد شناسایی و ارزیابی 
ریسک ساختار ترازنامه، ریسک ساختار ســود و زیان، ریسک 

نقدینگی، ریسک اعتباری و ریسک بازار استفاده شده است. 
جهت مدیریــت بهتر ریســک و آمادگــی هلدینــگ در مواجهه 
بــا خطــرات پیــش روی، ســناریوهای گوناگونــی طراحی شــده 
و راه کارهای مواجهه با هرکدام پیش بینی شــده تــا در صورت 
وقوع هر یک، هلدینگ با آمادگی کامل با آنها  مواجه شده و در 

عین حال، منافع ذی نفعان حفظ و تأمین گردد.

کمیته	عالی	ریسک	هلدینگ

مطالعات
محــــیطی

محــــورهای
ریـــــــــسک
هلــــــدینگ

بیرونی

علمیاتی

مالی

پایداری سازمانی

کمیته های کارشناسی 
ریسک هلدینگ

کمیته های ریسک شرکت های 
زیرمجموعه

ریسک های استراتژیک

انواع	ریسک	در	میدکو

 نوســان قیمت مــواد و 
محصوالت معدنی 

 افزایش قیمــت منابع 
ورودی

ارز،  نــرخ  تغییــرات   
ارزش پولی و تورم

و  قوانیــن  تغییــرات   
الزامات قانونی و دولتی

 افزایــش تقاضــا بــرای 
ذخایر معدنی مرتبط

 افزایــش هزینه هــا و 
زمان اجرای طرح ها 

و  عملیاتــی  حــوادث   
طبیعی غیر منتظره 

 عــدم تأمیــن نیــروی 
انسانی مورد نیاز

ذخایــر  محدودیــت   
معدنــی و تأمیــن مــواد 

اولیه

 کاهــش قابــل توجــه 
درآمد و جریان نقدینگی 
 عــدم امکان)توانایــی( 

بازگشت سرمایه 
اجــرای  امــکان  عــدم   

تعهدات مالی 

HSE ریسک های 
 ریســک های جامعــه 

)Community(
فرآیندهــای  نقــض   

حاکمیتِی شرکت

پایداری سازمانیمالیعلمیاتی بیرونی

در جدول ذیل برخی از راه کارهای مقابله با ریسک های شناسایی شده در مقاطع گوناگون زمانی آمده است:

برخی	از	راه	کارهای	مقابله	با	ریسک	های	شناسایی	شده	در	میدکونوع	ریسک

لی
 ما

ک
س

ری

تأمین مالی از سهام داران که به تدریج با نیازطرح ها افزایش یافته و دراختیار قرار می گیرد و کمیته مالی نظارت 
و هدایت آن را عهده دار شده است.

باپیمانکاران طرح ها از ابتدا مذاکره و برخی ازمنابع به صورت فاینانس و یوزانس و تسهیالت ارزی خارجی 
تأمین شده است.

طرح هایی ازمنابع طرح آمایش وزارت صنایع و معادن باتوجه به تصویب طرح مربوطه تأمین شده است.
با یک فاصله زمانی، نسبت به صدور اوراق مشارکت اقدام شد. 

اولویت به اجرای بخشــی از خط تولید داده شــد که می توانست زودتر به بهره برداری برســد، تا درحین اجرای 
طرح های دیگر و خط کامل تولید، این بخش به تولید رسیده و ایجاد منابع مالی قابل توجه  نماید. در همین 
راستا ســه طرح فرآوری ذغال و کک سازی و تولید فروسیلیس که دارای بازار مناسبی است، متعاقب 4 طرح 
کنسانتره به بهره برداری رسید. سپس کارخانه احیاء مستقیم و دو کارخانه کنسانتره سنگ آهن دیگر به تولید 

رسید و کارخانه لوله مسی و سه طرح گندله سازی و فوالد بردسیر نیز به تولید رسیده است.
ملزم نمودن شرکتها به بهره گیری از مشاوران مجرب و ایجاد واحد حقوقی
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در این ارتباط می توان به تکنولوژی تولید فوالد با کوره بلند که مصرف الکتریکی کمی دارد و تولید برق می کند، 
احداث طرح ها به صورت هم جوار با معادن برای کاهش هزینه باالی حمل و نقل میلیون ها تن مواد اولیه، به 
کار گیری تکنولوژی CDQ در فوالد با حذف آب برای خنک کردن کک و اثرات مثبت زیســت محیطی آن، تولید 
انرژی الکتریکی درکوره بلند و تکنولوژی شارژ داغ)Hot Charge( در کوره های گازی با کاهش 30% مصرف برق 

اشاره کرد.
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در این رابطه قراردادبلندمدت 25 ساله با سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( برای تأمین 
خوراک تمامی طرح های در دست اجرا، بسته شده است. با این حال تأمین سنگ آهن و مس از معادن دیگر 
داخلی و خارجی هم برنامه ریزی شــده اســت که با این ترتیب شــرکت در شــرایط مناســب تری قرارمی گیرد. 
اخذ قرارداد برای اســتخراج معدن ســنگ آهن جالل آباد، مشــارکت در معدن ســنگ آهن گل گهر 2 و 4 و 6 
معدن مس چاه فیروزه و معدن آهک و دولومیت، تجهیز معادن سیلیسیوم و معادن ذغالسنگ از اقدامات 
اســتراتژیک هلدینــگ برای کاهــش این ریســک بوده اســت. همچنیــن ســرمایه گذاری در یکــی از بزرگترین 
کشورهای معدنی دنیا)در دســت بررسی( است. مشــارکت در معدن ســنگ آهن 6 گل گهر و معدن خمرود 
)ذغــال( و طبس از طریــق برنده شــدن در مناقصات از این جمله می باشــد. ضمن آنکه پروژه های اکتشــافی 

میدکو نیز در دست اقدام می باشد.
ریسک 
توجه ویژه در شرکتها به موضوع فروش های صادراتی در جهت مقابله با اثر افزایش نرخ ارزبیرونی

نظام	مدیریت	ریسک	در	میدکو
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  تندیس برنزین مسئولیت اجتماعی مدیریت
شرکت های تابعه میدکو

پیاده سازی مدل تعالی سازمانی )EFQM( در میدکو و شرکت های تابعه

 تندیس سیمین جایزه ملی تعالی سازمانی در سال 1399   تقدیرنامه 4 ستاره تعالی توسط شرکت فوالدسیرجان ایرانیان
 تقدیرنامه 4 ستاره تعالی توسط شرکت فراوران زغالسنگ پابدانا  تقدیرنامه 2 ستاره تعالی توسط شرکت فروسیلیس غرب پارس

 قرار گرفتن در بین 100 شــرکت برتر ایران در سیســتم 
IMI100 با کسب رتبه 43

 کسب بیشترین ارتقا در رتبه صادرات
حضــور میدکــو و شــرکت های تابعــه در پنجمیــن مــدل 

مسئولیت اجتماعی انجمن مدیریت ایران
 تندیس سیمین توسط میدکو 

 تندیس برنزین توسط شرکت فوالد بوتیای ایرانیان
 تندیس برنزین توسط شرکت فوالد سیرجان ایرانیان 

 تندیس برنزین توسط شرکت فوالد زرند ایرانیان

 اخذ جوایز مدیریت دانش با رویکرد توسعه سیستم های مدیریتی )نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش(
 تندیس سیمین توسط شرکت فوالد بوتیای ایرانیان   تندیس سیمین توسط شرکت فوالد سیرجان ایرانیان
 تندیس سیمین توسط شرکت فوالد زرند ایرانیان  تندیس برنزین توسط شرکت مهندسی معیار صنعت خاورمیانه
 تندیس برنزین توسط شرکت فروسیلیس غرب پارس  تندیس برنزین توسط شرکت فرآوران زغال سنگ پابدانا
 تندیس برنزین توسط شرکت ساختمانی گسترش و نوسازی صنایع ایرانیان  تندیس برنزین توسط شرکت بابک مس ایرانیان

 تندیس برنزین توسط شرکت گسترش و نوسازی معادن خاورمیانه

دریافت گواهینامه های )از شرکت IMQ ایتالیا(

حضور در جشنواره نشان ایمنی و کسب »نشان ایمنی« توسط مدیر HSEC ستاد میدکو 
از اولیــن دوره اعطای نشــان ایمنــی اداره کل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی اســتان کرمان

  شرکت برتر صادرات گرا
 سال 1399

  تندیس سیمین مسئولیت اجتماعی مدیریت
سال 1399

ISO 9001:2015 ISO14001:2015 ISO45001:2018 

تندیس سیمین جایزه بهره وری 
معادن و صنایع معدنی )ایمیدرو(

افتخارات	و	جوایز	میدکو	در	سال	1399
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 رابطه منظم، باز و صادقانه با مردم متأثر از فعالیت های میدکو
 مد نظر قرار دادن نظرات و مالحظات مردم در تصمیم گیری در میدکو

  مسئولیت کلیه کارکنان میدکو نسبت به حفظ، حراست 
و استفاده صحیح از سرمایه های میدکـو

 جمع آوری و نگهداری اطالعات 
در راستای امور تجاری و مبتنی بر قوانین کشوری

  تعامل با تأمین کنندگان و تشویق آن ها 
در به کارگیری روش ها و استانداردهای مورد تأیید میدکو

 داشتن روابط صادقانه با دولت و نمایندگان آن
  استفاده مسئوالنه از سخت افزارها، نرم افزارها و کلیه اطالعات روی 

سیستم های اطالعاتی میدکو و همچنین اطالعات میدکو روی سیستم های 
دیجیتال و غیر دیجیتال شخصی افراد

 برخورد مناسب و همراه با احترام با هر کارمند
 واقف بودن هر کارمند به نقش خود در پیشرفت و موفقیت تجارت

  مراقبت از عدم تأثیرگذاری ناصحیح هدیه 
و مهمان نوازی بر تصمیم سازی تجاری

 عدم حمایت سیاسی به صورت مالی یا شبیه آن
 از احزاب و گروه های سیاسی
 عدم مشارکت مستقیم یا غیرمستقیم
 در فعالیت سیاسی احزاب و گروه ها

  حفاظت از دارایی های فکری میدکو
 در مقابل طرف های بیرونی

 ایجاد و حفظ روحیه تعالی جویی )تـالش برای بهترین 
 بودن، ترویج و حمایت از خالقیت و نوآوری و بهبود مستمر(
 دستیابی به استانداردهای بین المللی و ارتقای سازمانی با 
استفاده از تجربیات سازمان های برتر و سرآمد

   ارائه به موقع، دقیق و کامل اطالعات الزم
 به سرمایه گذاران و سهامداران

 تعهد جدی نسبت به حداقل رساندن شرایط خطر و 
خسارت برای همکاران در میدکو در زمینه ایمنی و بهداشت
 حفاظت از جامعه ای که میدکو در آن پروژه اجرا می کند

  تولید و نگهداری اطالعات واقعی 
و عدم تحریف، پنهان کاری، از بین بردن یا تهیه 

گزارش های تحریف شده

 دستیابی به موفقیت بلندمدت از مسیر همدلی، حمایت، 
یکپارچگی و کار جمعی و یادگیری از یکدیگر در کنار سالمت، 
دقت، سرعت و نظم

  عدم بهره برداری از اطالعات درون سازمانی 
درراستای منافع مالی شخصی و یا انتقال آن به 

دیگران

اعتقاد رهبران هلدینگ میدکو بر این اســت که دستیابی به چشــم انداز و اهداف، از طریق پیاده سازی اســتراتژی ها و برنامه ها در 
چارچوب ارزش ها و فرهنگ کاری ویژه ای قابل انجام است. در همین راستا، از بدو تأسیس هلدینگ، ارزش های سازمانی میدکو با 
استفاده از تجربه مدیران و مشاوران و مطالعات تطبیقی با شرکت  های برتر جهانی مانند BHP استرالیا )بزرگ ترین شرکت معدنی 

جهان( در قالب سند »دستورالعمل رفتاری کسب و کار میدکو« تدوین و منتشر شده است. مسئولیت های اخالقی در میدکو 
بر مبنای مسئولیت های اجتماعی این شرکت در مدیریت کسب و کار و عمل به اصولی است که منجر به شفافیت، مبارزه با 

فساد، و پرهیز ار تبعیض می شود. این دستورالعمل مبتنی بر ارزش های سازمانی میدکو در 16 محور تدوین شده است.

ری
فتا

ل	ر
عم

رال
ستو

د
کو

ید
ر	م

	کا
ب	و

س
	ک

 M
ID

HC
O 

Bu
sin

es
s

Be
ha

vio
ra

l G
ui

de
lin

e

مسئولیت	های	اخالقی	در	کسب	و	کار	میدکو
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هلدینــگ میدکــو در راســتای تحــول در تصمیم گیری شــفاف، 
چابک، سریع، و دقیق و همچنین، کسب آمادگی برای کسب 
مزیت رقابتی و قرار گرفتن در کالس جهانی پیاده سازی پروژه 
»راهــکار جامع یکپارچــه اطالعاتــی میدکــو« )MIDRP( را آغاز 

کرده است.
 با اجرای این پروژه در شرکت های تولیدی، کارخانجات، و ستاد 
میدکو، سیستم اطالعاتی میدکو در گستره جغرافیایی ایران به 
شــکلی یکپارچه و در قالب یک پیکره ی واحــد مدیریت خواهد 

شد.
این پروژه شــامل 13 گروه محصول، 36 محصــول نرم افزاری، 
205 فرایند برپایه زیرســاختی مبتنی بر 9 مرکز داده است. در 
قالب این پروژه، معماری فرایندی هلدینــگ میدکو به صورت 

کامل و با نــگاه به وضعیت مطلــوب و موفق جهانــی طراحی و 
مدل سازی می شود تا بتوان به حداکثر شفافیت و حداقل خطا 
در تصمیم گیری بر اســاس داده هــای واقعی به دســت آمده از 

سطوح مختلف عملکردی دست یافت.
پروژه MIDRP در ســه فــاز یکپارچه ســازی و استانداردســازی، 
توسعه، و هوشمندســازی در حال پیاده سازی اســت. تا پایان 
دیماه 99، اســتقرار فاز اول در شرکت های زغال سنگ پابدانا، 
فوالد زرند، فوالد ســیرجان، فــوالد بوتیا، و فروســیلیس غرب 
پارس به همراه مجتمع ها و کارخانه هــای تولیدی تابعه آن ها 
انجام پذیرفته است و در حال حاضر، به صورت کامل عملیات 
شرکت ها و بستن دوره های مالی و محاسبه بهای تمام شده در 

قالب این سیستم انجام می شود.

الزم به ذکر است که فاز اول پروژه، بیش از 68 درصد قابلیت های راهکار مطلوب و به طور کامل تمام سیستمهای وضعیت موجود 
و نیازمندی هــای جاری هلدینگ میدکو را پوشــش خواهــد داد. تا پایــان ســال 99، در این پروژه بیش از 57 هزار ســاعت جلســات 

کارشناسی، بیش از 1280 سند رسمی، و 10 هزار مکاتبه رسمی انجام شده است.

مسئولیت اجتماعی در میدکو:
MIDRP شفافیت در تصمیم گیری از طریق

یکپارچه سازی و استانداردسازی

توسعه

هوشمندسازی

MIDRP 1.0

MIDRP 2.0

MIDRP 3.0
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میدکو به جایگاه محیط زیست در مدیریت فعالیت های خود همواره توجه ویژه ای داشته است. کاهش آثار فعالیت های صنعتی میدکو بر 
محیط زیست یکی از ارکان کلیدی مورد توجه در مسئولیت اجتماعی میدکو است. این شرکت پا را فراتر از حفظ محیط زیست گذاشته و با 
فعالیت های بازسازی تالش می کند عالوه بر پیشگیری از تخریب محیط زیست به ارتقاء آن در جوامع محلی نیز بپردازد. این کار با تکیه بر 
استانداردها و دستورالعمل های ویژه ای مدیریت می شود که توجه خود را به نگهدای، ذخیره سازی و مدیریت پسماند، پایش و اندازه گیری 
آالینده های محیطی و فاضالب های صنعتی و تصفیه خانه های صنعتی مجتمع ها معطوف کرده اند. از اقدامات میدکو برای ارتقای محیط 
زیست، می توان به توسعه فضای سبز در مناطق تحت فعالیت، به کارگیری فناوری های دوستدار محیط زیست در فرایندهای تولیدی به 
منظور کاهش مصرف انرژی و تولید گازهای گلخانه ای، کاهش انتشــار آالینده ها در هوا، و پیاده ســازی پروژه تصفیه فاضالب در راستای 

حفظ منابع آب زیرزمینی اشاره کرد.

 بخش سوم: حفظ و ارتقاء محیط زیست

 مسئولیت های محیط زیستی میدکو
- چشم انداز ایمنی و بهداشت و محیط زیست میدکو
- ماموریت ایمنی، بهداشت، و محیط زیست میدکو
- خط مشی ایمنی، بهداشت و محیط زیست میدکو

- اسناد محیط زیستی در میدکو
فناوری های دوستدار محیط زیست

- مسئولیت اجتماعی در میدکو: سیستم غبارگیر کوره
- مسئولیت اجتماعی در میدکو: فناوری تانک بیولیچینگ

حفاظت از منابع آبی
- مســئولیت اجتماعی در میدکو: جمــع آوری و انتقــال فاضالب 

شهر زرند
- مصرف آب در میدکو در سال 99

- مســئولیت اجتماعــی در میدکــو: واحــد آبگیــری از باطلــه 
)دیواترینگ(

- مسئولیت اجتماعی در میدکو: ایجاد پوشش ژئوممبران
- مسئولیت اجتماعی در میدکو: انتقال و تصفیه فاضالب شهر 

کرمان
 بهینه سازی مصرف انرژی

CDQ :مسئولیت اجتماعی در میدکو -
- مصرف انرژی در سال 99

توسعه فضای سبز
- فضای سبز مجتمع های معدنی و تولیدی میدکو

- مسئولیت اجتماعی در میدکو: توسعه زیرساخت های فضای سبز

3. ســالمتــــی و رفاه

12. تولید و مصرف مسئوالنه

6. آب سالم و بهداشتی 7. دسترسی به انرژی پاک

13. اقدام برای اقلیم 15. زیستن پایدار در خشکی



هلدینــگ میدکــو بــه جایــگاه محیــط زیســت در مدیریــت 
فعالیت هــای خــود همــواره توجــه داشــته و کاهــش آثــار 
فعالیت های صنعتی بر محیط زیســت را یکی از ارکان کلیدی 
مورد توجه در مســئولیت های اجتماعی خود قرار داده اســت. 
در مســئولیت های محیط زیســتی میدکو، عالوه بر پیشگیری 
از تخریــب محیــط زیســت، رویکــرد بازســازی و جبــران آثــار 
فعالیت هــا نیــز اهمیــت ویــژه ای دارد. ایــن رویکرد بــا تکیه بر 
استانداردها و دستورالعمل های ویژه ای مدیریت می شود که 
توجه خود را به سنجش آثار محیط زیستی طرح ها و پروژه ها 

صنعتی، نگهــداری، ذخیره ســازی و مدیریت پســماند، پایش 
و اندازه گیــری آالینده های محیطــی و فاضالب های صنعتی و 

تصفیه خانه های صنعتی مجتمع ها معطوف کرده اند.
در چهارچــوب مدیریــت ایمنــی، بهداشــت، و محیــط زیســت 
میدکــو کــه تــالش می شــود در تمامــی ارکان ســازمان جــاری 
گــردد، موضــوع محیــط زیســت جایگاهــی محــوری دارد و در 
اســناد باالدســتی چــون خــط مشــی و ســند راهبــرد مباحــث 
مســئولیت های ایمنــی، بهداشــت و محیــط زیســت از توجــه 

ویژه ای برخوردار است.

مسئولیت	های	محیط	زیستی	میدکو

ایمنی، بهداشت و محیط زیست به عنوان یک اولویت و ارزش کلیدی در هلدینگ میدکو در راستای توسعه پایدار و فراگیر، صیانت 
از سرمایه های انسانی و سایر ذی نفعان )پیمانکاران، مشاوران، مشتریان، همسایگان و ...(، و تبدیل شدن به یک الگوی پیشرو و 

دانش بنیان در معادن و صنایع معدنی کشور و خاورمیانه و هم تراز با کالس جهانی، می باشد.

شــرکت هلدینگ توســعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه متعهد اســت که با مدیریت موارد مرتبط با  ایمنی، بهداشت شغلی و 
محیط زیست به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از زنجیره فعالیتی هلدینگ خود،  یک محیط کار ایمن و سالم برای کلیه کارکنان و سایر 

ذی نفعان خویش فراهم آورده و در زنجیره فعالیت خود تعامل مثبت با محیط زیست داشته باشد.

چشم	انداز	ایمنی،	بهداشت	و	محیط	زیست	میــدکو

مأموریت	ایمنی،	بهداشت	و	محیط	زیست	میدکو

هلدینگ میدکو تعالی در حفاظت از محیط زیست، ایمنی و بهداشــت کارکنان را بخشی جدایی ناپذیر از فرهنگ سازمانی پذیرفته 
شــده خویش قرارداده، و توجه به حفاظت و پاســداری از محیط زیست، اهتمام به ارتقا سطح ایمنی و بهداشــت کارکنان را رویکرد 

اصلی خویش می داند.
در این راســتا با اعتقاد راسخ به اینکه اگر کار به درستی برنامه ریزی و اجرا شــود، تمام حوادث قابل پیشگیری هستند، بر آنیم تا به 
عنوان هلدینگ صنعتی و معدنی برتر در ســطح کشــور و خاورمیانــه، با عملکردی منطبق با اســتانداردهای جهانی، اهــداف ذیل را 

سرلوحه فعالیت های سیستم مدیریت HSE، قرار دهیم:

خط	مشی	ایمنی،	بهداشت	و	محیط	زیست	میدکو

اسناد	محیط	زیستی	میدکو	

HSE و دستیابی به رویکرد فعال به HSE توسعه فرهنگ 

 مشارکت دادن همه ذی نفعان اعم از کارکنان، مشتریان، پیمانکاران و غیره 
در جهت بهبود مداوم سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست

 ایجاد یک محیط 
کار عاری از اعتیاد

 ایجــاد تناســب بیــن 
کارکنان و کار محوله

 پیشگیری از آسیب ها و بیماری ها، کاهش حوادث، 
مدیریت و کنترل ریسک و عوامل زیان آور محیط کار

 آشــنا بودن کامل هر یک از کارکنان با کار، و شرح وظایفشان در زمینه 
ایمنی، بهداشت، و محیط زیست و داشتن آمادگی مناسب برای انجام کار

یــک  ایجــاد   
محیط کار سالم

 انطباق کامل با همه مقررات، قوانین و مقررات و الزامات بهداشت، 
ایمنی، و محیط زیست )HSE( ملی و بین المللی و حتی فراتر از آنها

 عدم پذیرش عملکردهای غیر 
از سطح آسیب صفر

 حفظ محیط زیســت و اســتفاده بهینــه از منابع و انــرژی، و تــالش در جهت کاهــش مداوم 
آلودگی محیط زیست ناشی از فعالیت ها و حرکت به سوی پیشگیری از هر گونه آلودگی

 بهبود مداوم عملکرد ایمنی، 
بهداشتی  و   زیست  محیطی

انطباق
میدکو با تمامی قوانین، مقررات و استانداردهای قابل کاربرد تطابق خواهد داشــت و برای اطمینان از تطابق با آن ها 
روش ها و برنامه های اجرایی الزم را ایجاد و اجرا می نماید. و تطابق با استانداردهای محیط زیستی رویکردی کلیدی در 

آموزش، طرح ریزی اهداف و برنامه ریزی، ارزیابی عملکردها و برنامه های انگیزش کارکنان است.

	پیشگیری
میدکو سیستم های مدیریت ایمنی، بهداشت، و محیط زیست را جهت پیشــگیری از اقدامات یا شرایطی که تهدیدی 
برای سالمتی و ایمنی انسان ها و محیط زیست باشد، طراحی و ایجاد می کند.و به حداقل رساندن خطرات و حفاظت 
از کارکنان و ســایر ذی نفعان و پیشــگیری از مصرف بیهوده منابع و آلودگی هوا، زمین و آب، با به کارگیری فناوری ها و 

روش های عملیاتی مناسب، تالشی پیوسته در میدکو است.

تعهد	به	مشارکت
میدکو تعهد خود به ایمنی، بهداشت، و محیط زیست را به همه کارکنان، تامین کنندگان، مشتریان و سایر ذی نفعان 
اعالم و منتقل می نماید و مشارکتشــان را در جلســات مرتبط و طرح ریزی اهداف و برنامه ها خواهان اســت. تعهد به 

اصول محیط زیستی نقش اساسی در انتخاب کارکنان و پیمانکاران دارد.

بهبود	مداوم
میدکو شناسایی فرصت های بهینه ســازی مداوم در کارایی و اثربخشی سیســتم مدیریت HSE، بهینه سازی مصرف 

منابع و تبعیت از اصول این بیانیه را پیوسته دنبال می نماید.

راهنمای ساختار فرایندی پایه سالمت، 
)HSE( ایمنی و محیط زیست

راهنمای پایش و اندازه گیری آالینده های 
هوا

 دستورالعمل عملیاتی نگهداری و 
ذخیره سازی پسماندهای ویژه 

راهنمای مدیریت ریسک در سیستم 
HSE مدیریت

دستورالعمل مدیریت شناسایی راهنمای مدیریت پسماند 
HSE قوانین و مقررات

 راهنمای پایش و اندازه گیری
 آالینده های زیست محیطی

راهنمای عملیاتی پایش و بازرسی های 
HSE در سایت های عملیاتی

دستورالعمل عملیاتی ثبتراهنمای پایش فاضالب های صنعتی
و گزارش دهی رویدادها
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بایولیچینگ شــاخه ای از علــم بیوتکنولوژی اســت که به دلیل 
مزایــای آن امروزه مورد توجه بســیار قرار گرفته اســت. در این 
عنصر مس در اثر فعالیت های نوع خاصی از باکتری که تحت 
شرایط کنترل کشــت می شــود، از کانی مس جدا شده و پس 
از طــی مراحل تصفیه بــا حالل آلــی و الکترولیز، مــس کاتدی 
بعنوان محصــول نهایی و با خلــوص بیــش از 99/997 درصد 
تولید می گردد. در گذشــته و پیــش از ابداع ایــن روش، تولید 
مس بصــورت انبــوه، تنهــا مبتنی بــر تصفیــه حرارتــی و ذوب 
کنسانتره مس بود که عالوه بر هزینه های باالی سرمایه گذاری 
و مصرف انرژی بسیار باال، مخاطرات زیست محیطی فراوانی 

را بهمــراه داشــت. در چنیــن شــرایطی بــا توســعه فنــاوری 
بایولیچینگ امکان تولید مس با هزینه کمتر و دوستدار محیط 

زیست فراهم شده است.
نوع خاصی از این روش که در آن مس با استفاده از تانک های 
مجهز به همزن و در حضــور نوع خاصی از باکتری اســتحصال 
می شــود »تانــک بایولیچینــگ« نــام دارد کــه بــرای نخســتین 
بــار در ســطح جهــان توســط شــرکت بابــک مــس ایرانیــان از 
زیرمجموعه هــای هلدینگ توســعه معــادن و صنایــع معدنی 
خاورمیانه )میدکو( استفاده شده و پتنت آن به نام این شرکت 

می باشد.

مسئولیت اجتماعی در میدکو: 
فناوری تانک بایولیچینگ در تولید مس

مسئولیت اجتماعی در میدکو:
کاهش آلودگی هوا از طریق سیستم 

غبارگیر کوره

شرکت	بابک	مس	ایرانیان

مجتمع	فوالدسازی	بردسیر

مهم ترین مزایای محیط زیستی این روش به شرح زیر است:
 هزینه سرمایه گذاری پایین و اقتصادی ترین روش برای استحصال مس

 امکان استفاده از کنسانتره های آلوده )کنسانتره های حاوی بیش از حد مجاز از عناصر آرسنیک، آنتیموان، بیسموت و سرب(

 راندمان باالتر

 مصرف انرژی و آب بسیار پایین در مقایسه با روش های تصفیه حرارتی

 عدم انتشار گاز دی اکسید گوگرد و عدم نیاز به احداث کارخانه اسید برای کنترل آالیندگی

 امکان بازیابی طال و نقره از پسماند فرآیند

 پتانســیل ارزآوری مجتمع تولید مس کاتدی بابک مس ایرانیان بیش از 400 میلیون یورو در ســال برآورد می گردد و با افتتاح آن 
اشتغال پایدار برای 400 نفر بصورت مستقیم و 8،000 نفر بصورت غیر مستقیم فراهم شده است. 

یکی از مهم ترین موضوعــات اســتراتژیک در هلدینگ میدکو، 
مد نظر قراردادن شــاخص های جهانــی و میعارهای ســازگاری 
با استانداردهای محیط زیستی و شرایط اقلیمی، مانند کمبود 
آب در کرمان، در انتخاب فناوری های مورد اســتفاده در زنجیره 
تولید محصوالت است. به لحاظ نظام مندی، کمیته برنامه ریزی 
در هلدینگ با عضویت مدیران ارشد به منظور سیاست گذاری 
و تعیین راهبردهای زیســت محیطی تشکیل شــده است تا بر 
مباحث مربوط به محیط زیســت از طراحی های اولیه و تطبیق 
شــرایط با اســتانداردهای زیســت محیطی تــا اجــرای طرح ها و 
پروژه هــا نظــارت و تصمیم گیری داشــته باشــد. عالوه بــر این، 
 Environmental Impact( انجام ارزیابی اثرات محیط زیستی
Assessment( بــر روی آب، هــوا، خــاک، صــدا و نیــز میــزان 

مصارف انرژی برای تمام قراردادها توسط سازندگان و طراحان، 
عدم تاثیرات منفــی را تضمین می کنــد. اتخاذ رویکــرد ارزیابی 
اثرات محیط زیستی )EIA( در میدکو سبب شده تا فناوری های 
انتخابــی، دارای باالترین ســطح اســتانداردهای جهانــی از نظر 
تولیــد گازهــای آالینــده،  مصــرف آب ، و خروجــی پســماندها و 
مصرف انرژی و کاهش قیمت حمل و نقل باشند. از سوی دیگر، 
به کارگیری این فناوری ها ســبب کاهش هزینه هــای احداث و 
بهره برداری، افزایش کیفیــت، و رقابتی شــدن قیمت تولیدات 
می شوند که خود نقش به سزایی در بهبود انعطاف پذیری میدکو 
بــرای انطباق با نیازهــای بازار و مشــتریان دارنــد و همچنین، با 
بهبود زمان چرخه تولید، کوتاه شدن فرآیند تولید، بهبود چابکی 

فرایندی و سازمانی میدکو را به همراه داشته است.

در مجتمع فوالدسازی بردســیر برای تولید فوالد از کوره قوس 
الکتریکی، که همراه با تولیــد حجم زیادی دود در هوا اســت، 
اســتفاده می شــود. در ایــن مجتمــع، بــه منظــور جلوگیــری از 
رهاســازی دود و کاهش آالیندگی هوا، از سیســتم جمع آوری 
اســتفاده   )Fume Collecting Sysytem( غبــار  و  گــرد 
شــده اســت. سیســتم جمــع آوری گــرد و غبــار )FTP( یکــی از 
پیشــرفته ترین سیســتم های غبارگیــر در صنعت فوالد اســت 
که به منظور حــذف ناخالصی های ایجادشــده در فرایند تولید 
و جلوگیــری از انتشــار آن هــا در هــوا، در بخش هــای مختلف 
کارخانــه، مخصوصاً کــوره قــوس الکتریکی و پاتیلــی و خطوط 

انتقال مواد، به کار می رود.
در این سیســتم، دود خروجی از کوره ضمن عبور از داکت های 
خنک شــونده بــا آب و همچنیــن، ترکیــب با هــوا باعــث خنک 

شــدن دود خروجی ازکوره می شــود تــا دمای آن کاهــش یابد. 
دود پس از عبــور ازداکت های متحرک بــه داکت ثابت هدایت 
شــده و طی این مرحله دمای آن باز هم کمتر می شود و نهایتاً 
 بــا دمــای 130 درجــه ســانتی گراد وارد محوطــه بــگ هوس هــا 
)Bag house( می شــود. بــگ هوس ها از طریــق دمش هوای 
معکــوس تمیزشــده و ضایعــات حاصل شــده را در تانک هــای 

مخصوص جمع آوری می کنند.
گازهای خروجی از سیســتم غبارگیــر عاری از آلودگــی. غبارات 
مضر برای محیط زیست هستند. غبارات جمع شده دارای 35-
 SiO2 8-13 درصد ،CaO 50 درصد اکســید آهن، 10-15 درصد
و باقــی ترکیبــی از MgO، ZnO، PbO و دیگــر ترکیبــات اســت. 
این غبارات به دلیل وجود فلزات ارزشــمند برای بازیافت مورد 

استفاده قرار می گیرند.

فناوری	های	دوستدار	محیط	زیست
%100
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در هلدینــگ میدکــو حفاظــت از منابع آبــی، با توجه بــه اقلیم 
خشــک در کرمــان و تأمیــن پایــدار منابــع مصرفــی یکــی از 
سیاســت های اصلــی توســعه بــه حســاب می آیــد. بــر همین 
اســاس، بــرای دســتیابی بــه اســتانداردهای جهانــی در زمینه 
حفاظــت از منابع آبــی، هــر یــک از واحدهای تابعــه هلدینگ 
بایــد فرآینــد مدیریت پســماند را با هــدف کاهش یا حــذف در 
مبــداء )Source reduction( و یــا تحت کنترل قــراردادن آثار و 
جنبه های منفی زیســت محیطی پســماندها شــامل بازیافت 

 )Treatment( تصفیه ,)Reuse( و استفاده مجدد )Recycling(
و دفــن کــردن )Disposal( تدوین و بــه اجراء بگذارنــد. تا پایان 
ســال 99، در ســطح مجتمع های میدکــو 9 واحــد تصفیه خانه 
بهداشتی برای پیشگیری از آلودگی آب های زیرزمینی ایجاد و 
راه اندازی شده است. همچنین در ساختمان ها و محوطه های 
مجتمع ها، خطوط جمع آوری آب های سطحی و مخازن ذخیره 
نزوالت آسمانی نصب شده است تا از این منابع برای نگهداری 

فضای سبز مجتمع ها استفاده شود.

حفاظت	از	منابع	آبی

پــروژه جمــع آوری و تصفیــه فاضالب شــهر زرنــد از آبان ســال 
98 با مشــارکت و ســرمایه گذاری شــرکت فوالد زرند ایرانیان و 
پیمانکاری شرکت ســاختمانی مانا آغاز شده اســت. کل متراژ 
مشخص شــده در این پروژه، برای شبکه جمع آوری، پساب، و 
خط انتقال جهت اجرا 340 کیلومتر است که در آن، تعداد 22 

هزار انشعاب و 5340 منهول پیش بینی شده است.
تا پایان ســال 1399، 121 کیلومتر از شبکه جمع آوری و پساب 
این پروژه و تعداد 1512 منهول از آن اجرایی شده است. درصد 
پیشــرفت کل این پروژه بدون احتســاب تصفیه خانه تــا پایان 

سال 99، 31.1 درصد بوده است.

مهم ترین مزیت های اجرای این پروژه عبارت است از:
1- رفع مشکالت چاه های جذبی برای خانوارهای شهری از قبیل

 جلوگیری از نفوذ آب به پی ساختمان، که مانع نشست زمین 

و ساختمان می گردد.
 جلوگیری از سقوط افراد به داخل چاه

 جلوگیــری از انفجــار چــاه جذبــی بــه دلیــل تجمــع گازهــای 
خطرناک

 جلوگیری از تجمع حشرات و جانداران موذی
2- جلوگیری از نفوذ آب های آلوده به منابع آب های زیر زمینی

3- جلوگیــری از انتقال این آلودگی به منابع گیاهــی، آبزیان و 
حیوانات

4- صرفــه جویی در اســتفاده از منابــع آب و کودهای شــیمایی 
جهت کشاورزی

5- اســتفاده از آب فاضــالب جهــت تأمیــن آب صنایــع و عــدم 
استفاده از منابع آبی زیرزمینی

6- اشتغال زایی جوانان در مسیر اجرا و نگهداری شبکه فاضالب 
و تصفیه خانه

مسئولیت اجتماعی در میدکو: 
جمع آوری و انتقال فاضالب شهر زرند

مصرف	منابع	آبی	در	میدکو	در	سال	99

ن(
ر ت

ب ب
کع

رم
مت

ب )
ف آ

صر
م

1395 1396 1397 1398 1399

10

20

30

40

50

60

70

80

کک  کاتد مس                                     لوله مسی                                      

سال

شرکت	فوالدسازی	زرند	ایرانیان

%37

2/5

0/5

1

1/5

2

1395 1396 1397 1398 سال1399

ن(
ر ت

ب ب
کع

رم
مت

ب )
ف آ

صر
م

کنسانتره آهن  آهن اسفنجی                       فوالد                      

ن(
ر ت

ب ب
کع

رم
مت

ب )
ف آ

صر
م

1395 1396 1397 1398 1399
گندله  فروسیلیس                       کنسانتره زغال سنگ                      

0/05

0/10

0/15

0/2

0/25

0/3

سال

		پیشرفت		پروژه

5455

هلدینگ توسعه معادن
و صنایع معدنی خاورمیانه )میدکو(

http://www.midhco.com
http://www.midhco.com


مسئولیت اجتماعی در میدکو: 
واحد آبگیری از باطله )دیواترینگ(

شرکت	فوالد	سیرجان	ایرانیان

شــرکت فــوالد ســیرجان ایرانیــان بــه منظــور صرفه جویــی در 
مصرف آب و بازگرداندن بخش قابل توجهی از آب مصرفی در 
فرآیند تولید کنسانتره، از ســال 98 اقدام به احداث یک واحد 

آبگیری از باطله )Dewatering( کرده است.
طبق طراحی صورت گرفتــه از هر یک تن باطلــه 700 لیتر آب 
اســتحصال و حدود 70 درصد آب ورودی به کارخانه کنسانتره 
بازیافــت می شــود. بــه طــور متوســط در هــر ســاعت فعالیت 

کارخانه دیواترینگ 160 مترمکعب آب اســتحصال و برگشــت 
داده می شــود. با احداث این کارخانه، آب مصرفی به ازای هر 
تن کنسانتره از 1.2 مترمکعب به 0.6 مترمکعب کاهش یافته 
اســت که باعث صرفه جویی ریالی 150 میلیــارد ریال و صرفه 
جویــی 1.5 میلیــون مترمکعــب آب در ســال می شــود. پــروژه 
احداث واحد دیواترینگ در شــرکت فوالد سیرجان ایرانیان، تا 

پایان سال 99 به بهره برداری رسیده است.

همچنین، شــرکت فوالد ســیرجان ایرانیان قصد دارد به منظور صرفه جویی در مصرف آب و بازگرداندن بخش قابل توجهی از آب 
مصرفی در فرآیند تولید کنسانتره، نسبت به احداث واحد دوم آبگیری از باطله اقدام نماید. انجام مهندسی مفهومی، طراحی اولیه 

و تهیه اسناد و برگزاری مناقصه جهت انتخاب پیمانکار برای احداث این واحد انجام شده است.

یکــی از سیاســت های اصلــی میدکو در توســعه، تأمیــن پایدار 
منابع طبیعی از جمله آب در تولید محصوالت است. در زنجیره 
تولید فوالد نیاز به آب است و به دلیل محدودیت منابع آب در 
اســتان کرمان و لزوم صیانت از ذخایر ارزشمند زیرزمینی آب، 
میدکو بــرای تأمین آب مصرفــی مجتمع های تولیــدی مبادرت 
به ســرمایه گذاری و اجرای شبکه فاضالب شــهری کرمان کرده 
است. با اجرای شبکه جمع آوری، خط انتقال و تصفیه خانه های 
فاضالب شهر کرمان، آب موردنیاز مجتمع فوالد بوتیا و مجتمع 
فوالد زرند ایرانیان از فاضالب شــهر کرمان تأمین خواهد شــد. 
در این پروژه، یکی از پیشــرفته ترین و مجهزترین کارخانه های 
تصفیه فاضــالب به روش اســمز معکوس آب و کنترل پســاب 

فاضالب در جهت مصارف کشاورزی و صنعتی احداث می شود.
 این پروژه بـــه لحــاظ حجمی و ریالــی یکی از پروژه های بســیار 
مهم در ســطح استان و کشــور اســت که با عملیاتی شــدن آن 
در شـــهر کرمـــان 1450 کیلومتر شبکه جمع آوری، 12 کیلومتر 
خــط انتقــال فاضــالب، ســه مــدول تصفیه خانــه فاضــالب بــا 
ظرفیت کل 90 هزار مترمکعب در شبانه روز و 135 هزار فقـره 
انشعاب فاضالب ظـرف مـــدت پنج سال اجرا می شود. به ازای 
ســرمایه گذاری 3 هــزار میلیــارد تومانی شــرکت فــوالد بوتیای 
ایرانیــان در اجــرای این پــروژه 750 میلیون مترمکعب پســاب 
فاضــالب تصفیه شــده در یک بــازه زمانــی 28 ســاله در اختیار 

هلدینگ میدکو قرار خواهد گرفت.

مسئولیت اجتماعی در میدکو: پروژه 
تصفیه و انتقال فاضالب شهر کرمان

مسئولیت اجتماعی در میدکو: ایجاد 
پوشش ژئوممبران در محل انباشت آب

شرکت	فوالد	سیرجان	ایرانیان

گندله ســازی  و  کنســانتره  مجتمــع 
رعایــت  راســتای  در  ســیرجان 
مسئولیت های محیط زیستی، در سال 
1399، اقدام به اجرای پوشش داخلی 
محــل انباشــت شــماره یــک مجتمــع 
ســیرجان بــه گنجایــش یــک میلیــون 
مترمکعب کرده اســت. این اقدام برای 
جلوگیــری از نفــوذ پســاب بــه خــارج از 
محدوده محل انباشت محصول میانی 
زیســت  تخریب هــای  از  و جلوگیــری 
محیطی این محل انباشت و همچنین، 
رعایت و باال بردن سطح ایمنی آن بوده 
است. به این منظور، برای آماده سازی 
بســتر الیه هــای ژئوممبــران، عملیــات 
و  کــف  روی  بــر  کوبــش  و  تســطیح 
دیواره هــای مخزن انجام شــده اســت. 

ســپس، ســطح داخلی محل انباشــت 
توســط پوشــش های متراکــم و ضخیم 
ژئوممبــران )ضخامــت 1 و 1.5 میلــی 
متــر(، ژئوتکســتایل )بــا چگالــی 400( 
و ژئــو گریــد بــه متــراژ نهایــی 150،000 

مترمربع پوشانده شده است. 

در این پروژه، اجرای پوشش ژئوتکستایل، 
برای جلوگیری از تخریب الیه اصلی و باال 
بردن سطح ایمنی محل انباشت و اجرای 
زیرالیه سوم )ژئوگرید( جهت جلوگیری 
از انقباض و انبساط های الیه ژئوممبران 

انجام شده است.

شرکت	فوالد	بوتیای	ایرانیان
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راهکارهای زیــادی به منظور کاهش مصرف انــرژی و درنتیجه 
هزینــه تولیــد در صنعــت وجــود دارد. احــداث کارخانه هــای 
تولیدی در مکان مناسب، استفاده از جدیدترین فناوری ها به 
منظور تولید محصوالت کیفی و رقابتی بــا مصرف انرژی کمتر 
و همچنیــن، مدیریت مصــرف انــرژی در این واحدهــا ازجمله 
عواملی است که می تواند منجر به کاهش مصرف انرژی شود.

در میدکــو در طراحی هــای پروژه هــا و طرح هــا باالتریــن و 
جدیدترین اســتانداردهای جهانی در مصرف انرژی در راستای 
حفظ محیط زیســت با بهره گیری از فناوری هــای جدیدرعایت 

می شــود. عالوه بر ایــن، در دوره ســاخت کلیــه الزامات محیط 
زیســتی با نظارت فنــی و کیفی همراه اســت تا مصــرف انرژی 
به حداقل ممکن برســد. هر طرح پس از تصویــب، باید از نظر 
اثــرات محیط زیســتی ارزیابی شــود و ارقــام مرتبط بــا مصارف 
انــرژی و انــواع آالینده هــا به صــورت Guarantee Figure در 
قراردادهــا درج شــود. این تهمیــدات به منظور کنتــرل مصرف 
انــرژی در واحدهای تولیــدی میدکــو و برنامه ریزی در راســتای 
مدیریت مصرف انرژی در زنجیره تولید میدکو از اهمیت ویژه ای 

برخوردار است.

مسئولیت اجتماعی در میدکو: سامانه 
)CDQ( خنک  سازی کک به روش خشک

شرکت	فوالدسازی	زرند	ایرانیان

در میدکو ظرفیت تولید 1/2 میلیون تن در سال کک متالورژی 
ایجــاد شده اســت. در فراینــد تولید کک، زغال ســنگ تــا دمای 
1300 درجه سانتیگراد حرارت داده می شود و پس از جدا شدن 
مواد فرّار، جامد باقیمانده که کک نام دارد تولید می شــود. در 
هنگام تخلیه کک برای پایین آوردن دمای آن بطور معمول در 
ســطح کشــور و حتی جهان از آب استفاده می شــود که ضمن 
هدر رفت مقادیر بســیار زیاد آب، موجــب آالیندگی گرمایی و 

محیط زیستی می شود.
 Coal Dry( در ســامانه خنک ســازی کک بــه روش خشــک
Quenching(، بجــای اســتفاده از آب، کک گداخته در فضایی 
محصور و کنترل شــده توســط گاز خنثی ازت )نیتروژن( خنک 
می شــود. در جریان تمــاس گاز نیتــروژن با کک، حــرارت کک 
به این گاز منتقل می شــود که در ادامه با بازیابی این حرارت، 

انرژی برق تولید خواهد شد.
در شــرکت فــوالد زرنــد ایرانیــان، کک متالــورژی، توســط ایــن 
سامانه خنک شده و ساالنه در مصرف 1/4 میلیون مترمکعب 
آب صرفه جویی خواهد شــد. همچنیــن نیروگاهی به ظرفیت 
14 مگاوات احداث شده که صرفاً از حرارت بازیافتی برای تولید 
برق اســتفاده خواهد نمود. ایــن مجتمع در شهرســتان زرند و 
در مجاورت کارخانجات کک ســازی زرند احداث شده و مراحل 
اجرایی احداث آن با ســرمایه گذاری بیــش از 40 میلیون یورو 
از اردیبهشــت ماه ســال 1394 آغاز شــده اســت. این پروژه در 
پایان ســال 98 به طــور آزمایشــی، بــرای اولیــن بــار در ایران، 
بــه بهره برداری رســیده اســت. با آغــار بهره بــرداری از ســامانه 
خنک ســازی کک به روش CDQ، ضمن پاسداشــت و کمک به 
اقلیم خشــک منطقــه، زمینه اشــتغال پایدار 50 نفــر بصورت 
مســتقیم و بیــش از 1،000 نفر بصــورت غیر مســتقیم فراهم 

شده است.

مهم ترین مزایای زیست محیطی این پروژه عبارت است از:
 بازیابی انرژی حرارتی موجود در کک داغ و تولید انرژی الکتریکی

 تولیــد 14 مــگاوات بر ســاعت بــرق در حالی کــه کل مصرف 
مجتمع کک ســازی در بیشــترین حالت حــدود 6 تــا 7 مگاوات 
بر ساعت می باشد. در نتیجه عالوه بر تأمین انرژی الکتریکی 
مورد نیاز مجتمع، امکان صدور چیزی در حدود نیمی از انرژی 

الکتریکی تولید شده به خارج از مجتمع نیز وجود دارد.
 کاهش انتشار گازهای گلخانه ای ناشی از فرایند تولید کک

 کاهش انتشار ترکیبات مختلف آالینده هوا
 کاهش میزان مصرف آب

 بهبود کیفیت محصول )کاهش رطوبت و ...(

مصرف	انرژی	در	میدکو	در	سال	99 بهینه	سازی	مصرف	انرژی

%96/6
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میدکو از ابتدای تأسیس بنا بر تعهدات قانونی و مسئولیت های اجتماعی، توسعه فضای سبز را یکی از اهداف اصلی محیط زیستی 
قرار داده است. بر همین اساس، تا پایان سال 1399، در مجموعه هلدینگ میدکو 4300 هکتارفضای سبز شامل 900 هزار اصله 
درخت ایجاد شــده اســت. از مجموع این فضای ســبز، 1135 هکتار بر اســاس تعهــدات قانونی میدکــو و 3165 هکتار آن ناشــی از 

برنامه های مسئولیت اجتماعی بوده است.
در کنار ایجاد فضای سبز، توسعه شبکه آبیاری قطره ای برای مدیریت مصرف آب در نگهداشت فضای سبز هم در دستور کار میدکو 
بوده است. در سال 99، با افزایش 52 درصدی شبکه آبیاری قطره ای نسبت به سال 98، توسعه این شبکه به 518 کیلومتر رسید. 
همچنین، در بسیاری از مجتمع های میدکو مانند کک سازی زرند، کنسانتره و گندله سازی سیرجان، مجتمع فوالد بردسیر، فرآوری 

زغالسنگ پابدانا، و بابک مس با ایجاد سیستم تصفیه خانه فاضالب از آب خروجی برای آبیاری فضای سبز استفاده می شود.

توسعه کاشت درختان در فضای سبز مجموعه هلدینگ میدکو

فضای سبز مجتمع های معدنی و تولیدی میدکو تا پایان سال 1399

1396
1397

1398
1399

380	هزار	اصله
400	هزار	اصله

700	هزار	اصله 900	هزار	اصله

فضای	سبز	مبتنی	بر	عنوان	مجموعهردیف
تعهدات	قانونی	)هکتار(

فضای	سبز	مبتنی	بر	مسئولیت	
اجتماعی	)هکتار(

تعداد	درختان
)اصله(

26.640017500مجتمع کنسانتره و گندله جالل آباد زرند1

مجتمع های کک سازی پاالیشگاه زرند 2
2100153500)1 و 2( و فوالد زرند ایرانیان

1201406225000مجتمع فوالد بوتیا3

مجتمع کنسانتره و گندله4
6.207500 سنگ آهن سیرجان

26024000مجتمع احیاء و فوالد بردسیر5

مجتمع تولیدکاتد و لوله مسی 6
2227843000شهربابک

6.304800کارخانه فراوری زغال سنگ پابدانا7
404000کارخانه فروسیلیس غرب پارس8
201600مجتمع مس چاه موسی9
202000کارخانه فراوری زغال سنگ طبس10
0.10100کارخانه آهک و دولومیت11
7101100403000معدن مس چاه فیروزه12

1135.23184886000مجموع

فضای	سبز	مجتمع	های	معدنی	و	تولید	میدکو	تا	پایان	سال	1399
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مجتمع فوالد بوتیا در ســال های گذشــته، طــرح جامعی برای 
توسعه فضای سبز در داخل و پیرامون مجتمع تولیدی داشته 

است. 
در این طــرح، با کمــک مؤسســات تحقیقاتی و دانشــگاه های 
کشور و با پشتیبانی اداره  کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان 
کرمان، گونه های گیاهی ســازگار با اقلیم منطقــه مانند بادام 
تلــخ، اوکالیپتــوس، کاج، بــادام کوهــی، و زبــان گنجشــک در 
اراضی تحت اختیار مجتمع کاشته شده است. در سال 99 این 

مجتمع موفق به توســعه فضای ســبز به 1526 هکتار شــامل 
225 هزار اصله درخت شد. 

ایــن میزان فضــای ســبز، در اردیبهشــت مــاه 1399 بــا حضور 
مدیران ارشد استانی و جناب آقای پورمند، مدیر عامل محترم 

میدکو، به بهره برداری رسید.  
از دیگر اجزای سیســتم نگهداشت و توســعه فضای سبز بوتیا 
می توان مزرعه زراعت چوب، گلخانه گیاهان دارویی و زینتی، 

شبکه آبیاری قطره ای، و سیستم های جامع سمپاد را نام برد.

این مزرعه به مســاحت 100 هکتار و با برنامه ریزی کاشــت 50 هزار اصله درخت اوکالیپتوس در اســفند ســال 99 آغاز شد. اهداف 
اقتصادی این طرح از جمله مشارکت در رفع نیاز داخلی چوب با توجه به محدودیت بهره برداری از منابع جنگلی و نیاز روز افزون به 
این منابع، تأمین چوب با کیفیت نیاز استان کرمان و بهره وری مناسب از منابع آبی است. همچنین، با توسعه این مزرعه، از طریق 
توسعه کشت جنگل در اطراف کرمان کویری و ترویج استفاده از منابع آب و خاک در راستای توسعه پایدار و فراگیر، اکوتوریسم و به 
تبع آن اشتغال مستقیم و غیر مستقیم در استان کرمان ایجاد می شود. بر اساس مطالعات اولیه، نهال ها در طی 3 سال به اندازه 

کافی رشد خواهند کرد و در سال چهارم می توان چوب مورد نیاز آن ها را برداشت کرد.

مجتمع بوتیا دارای گلخانه ای به وسعت 650 متر مربع و باغ گیاه شناسی به وسعت 1 هکتار برای کاشت گیاهان تزیینی و دارویی 
است. 13 نوع گیاه در این گلخانه و باغ به وسعت 30 هزار مترمربع کاشته شده است که شامل گونه های اوکالیپتوس، گل رز، پیچ 

امین الدوله، طاووسی، گل کاغذی، زرشک، به لیمو، گز و خرزهره است.

در مجمــوع فضــای ســبز بوتیــا، نزدیک به 
1000 هکتــار از طریــق تانکــر و بــه صــورت 
دیمی )بارش های فصلی( آبیاری و نزدیک 
بــه 560 هکتار بــه روش آبیــاری قطرهای 
آبرســانی می شــود. از ایــن مســاحت، 90 
هکتار داخل مجتمع و 470 هکتار پیرامون 

مجتمع قرار گرفته است. 
شــبکه آبیاری قطره ای متصل به 4 مخزن 
بــه ظرفیــت 600 متر مکعــب اســت و آب 
مــورد نیــاز آن از تصفیــه فاضــالب کرمــان 

تأمین می شود.

سیســتم ســمپاد، ســامانه ای برای مدیریت هوشــمند فضای ســبز در بوتیا 
است. این سیســتم در ســه فاز شــامل مدیریت و پایش اطالعات درختان، 
بهینه سازی مصارف آبیاری، و هوشمندسازی عملیات زراعی تعریف شده 

است. 
در ســال 99، فــاز اول به طــور کامل پیاده شــده اســت و فــاز دوم در مرحله 
طراحی تفصیلی و فاز سوم در مرحله طراحی مفهومی قرار دارد. با طراحی 
و استقرار ســامانه ســمپاد این قابلیت فراهم شــده تا با کمک فناوری های 
ماننــد بارکــد و RFID و الگوریتم های تحلیــل داده، کلیه درختــان به صورت 
مکانیزه شناسنامه دار شوند و اطالعات مورد نیاز به صورت نرم افزاری تجزیه 
و تحلیل شــود. به این ترتیب نگهداشت فضای سبز با دسترسی به آمارهای 

به روز و با بیشترین دقت انجام می شود.

مسئولیت اجتماعی در میدکو:
توسعه زیرساخت های فضاهای سبز

مزرعه	زراعت	چوب

گلخانه	و	گیاهان	دارویی	و	تزیینی

سیستم	جامع	سمپادشبکه	آبیاری	قطره	ای

یا 
بوت

ی 
یین

ه تز
خان

گل

آین بهره برداری بیش از 1500 هکتار فضای سبز مجتمع فوالد بوتیای ایرانیان، اردیبهشت 1399

شرکت	فوالد	بوتیای	ایرانیان
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Human capital 
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Development

M I D H C O
S o c i a l
Responsibility
R e p o r t

2 0 2 0

سعه تـــــــــــو
ســـــــــرمـــایه 
انــــــــــــسانی
و جــــــــــامعه

میدکو با تعریف استراتژی سرمایه انسانی و بازبینی مستمر آن به دنبال توسعه سرمایه انسانی با هدف در اختیار داشتن بهترین نیروی 
انسانی و جهانی شدن در توسعه کســب و کار است. میدکو با تمرکز بر آموزش نیروی انسانی، افزایش ســطح رفاه، توجه به خانواده های 

کارکنان و ارتقای سطح ایمنی و بهداشت در شرکت های تابعه تالش کرده به اهداف استراتژیک بلندمدت خود دست یابد.
همچنین، در میدکو برقراری رابطه شفاف با جوامع محلی برای توسعه همه جانبه بســیار مهم است. هدف میدکو این است که در محیط 
و محلی که کار می کند، مورد احترام اقشــار مختلف جامعه باشــد و به عنوان یک شرکت نمونه و ارزشمند شناخته شــود. برای نیل به این 
هدف، به صورت منظم، باز و صادقانه با مردمی که متأثر از فعالیت های صنعتی هستند ارتباط برقرار کرده و نظرات و مالحظات آن ها را در 
تصمیماتمان مدنظر قرار می دهد. توسعه عدالت آموزشی، حمایت از موسسات مردم نهاد و خیریه، حمایت از تامین کنندگان محلی، کمک 
به زیرســاخت های توســعه محلی و حمایت از فعالیت های فرهنگی از جمله رویکردهای اصلی میدکو در کمک به توسعه جوامع محلی و 

اقدام در راستای مسئولیت های اجتماعی است. 

 بخش چهارم: توسعه انسانی

 رویکردهای مسئولیت اجتماعی در منابع انسانی میدکو 
- ارتقا دانش و مهارت و توسعه شایستگی ها

- توازن بین کار و زندگی در میدکو 
- توسعه و ترویج فرصت های برابر

- تامین امکانات رفاهی کارکنان و خانواده ها
- ارتقای سطح مشارکت و ارتباطات سرمایه انسانی

- افزایش ایمنی و سالمت کارکنان
 مهار شیوع بیماری کووید 19

- اقدامات میدکو در مقابله با کرونا در سال 99
- آمار میدکو در مقابله با کرونا در سال 99

- مســئولیت اجتماعــی در میدکــو: راهانــدازی خــط تولیــد 
ماسک های بهداشتی

 سرمایه انسانی میدکو در یک نگاه
 سنجش رضایت شغلی

 توسعه جامعه محلی
- اصول توسعه جامعه محلی در میدکو

- رویکردهای مسئولیت اجتماعی میدکو در جامعه محلی
- اقدامات میدکو در توسعه جامعه محلی در سال 99

1. بــدون فــقــر 3. ســالمتــــی و رفاه 4. آموزش با کیفیت 8. رشد اقتصادی و مشاغل شایسته

10. کاهش نابرابری 11. شهرها و جوامع پایدار 16. صلح و عدالت 17. مشارکت برای اجــرای اهداف



 از ابتدای تاســیس هلدینــگ میدکو و گســترش فعالیت های 
آن و شناســایی اهداف اصلی، تمامی برنامه ریزی های انجام 
شــده در حوزه سرمایه انســانی با توجه به اســناد باال دستی و 
دیدگاه مدیران ارشد در جهت پشــتیبانی از فرآیندهای اصلی 
شــرکت و در عین حال هم راستایی مســئولیت های اجتماعی 
شرکت در قبال کارکنان صورت گرفته اســت. اسنادی از قبیل 
سند اســتراتژی ســرمایه انســانی میدکو، ســند تدوین الگوی 
کنترلی مدیریت سرمایه انسانی در میدکو، سند دستورالعمل 

جذب، نظامنامه آموزش سرمایه های انسانی شرکت میدکو، 
سند برنامه 5 ساله سرمایه انســانی، آیین نامه استخدامی و 
نظام پرداخت میدکــو را می توان سیاســتها و برنامه های کالن 
میدکو در ایــن جهت نام برد. در این سیاســت ها توجه ویژه ای 
به نیاز های کارکنــان به عنوان ســرمایه های انســانی و ارتقای 
سطح کیفی زندگی کاری آنان در هلدینگ میدکو شده است. 
رویکردهــای مســئولیت اجتماعی میدکــو و شــواهدی از آن را 

می توان در شکل زیر مشاهده کرد.

آمــوزش  نظام نامــه  اجــرای   
انســانی شــرکت  ســرمایه های 
میدکــو و جــذب بهترین هــا بــا 

اجرای دستورالعمل جذب
در  کارشناســان  عضویــت   
کارگــــــــروه های  و  کمیته هـــــــا 

تخصصی
برگــزاری دوره هــای MBA و   

DBA برای مدیران و کارکنان

ارتقاء	دانش	و	مهارت	کارکنان
و	توسعه	شایستگی	ها

 دســتورالعمل ایجــاد محیــط 
کاری سالم

 کاهــش ســاعات کاری و عدم 
حضــور به عنوان اضافــه کاری با 

جبران خدمت کافی
 برگــزاری برنامه هــای جمعــی 

خانوادگی
 سنجش رضایتمندی کارکنان 

و مدیران

برقراری	توازن	بین	کار	و	زندگی

 توجــه بــه مســائل معیشــتی 
کارکنان

 ارائه مزایای نقدی و غیر نقدی
تکمیلــی  و  ســالمت  بیمــه   

کارکنان و خانواده ها
 تأمین غذای روزانه و سرویس 

رفت و آمد
 آموزش به خانواده کارکنان

 تـــــامین امکانــات ورزشــی و 
گردشگری

تامین	امکانات	رفاهی	کارکنان
	و	خانواده	ها

 تدوین آیین نامه استخدامی و 
نظام پرداخت هماهنگ میدکو

 دستـــــــــورالعمل های جــذب 
یکسان

 تاکیــد بــر رفتــار منصفانــه در 
دستورالعمل رفتاری میدکو

رهبــران  و  مدیــران  نظــارت   
میدکو

توسعه	و	ایجاد	فرصت	های	برابر

 استقرار سیستم پیشنهادات
 برگزاری جلسات هم اندیشی 

کارکنان
  برقراری کانال های ارتباطی

 نظــام مشــارکت کارکنــان و 
بازدیدهای دوره ای از پروژه های 

شرکت
 جاری ســازی مدیریــت دانش 

در سطح شرکت های میدکو

ارتقای	سطح	مشارکت	و	
ارتباطات	سرمایه	انسانی

 تدوین و ابالغ دستورالعمل های 
ایمنی و بهداشت

 نظــارت بر اجــرا و پیاده ســازی 
فرایندهــای HSE در ســـــــــطح 

شرکت های گروه
و  تاییــــــــــــــدیه ها  اخــــــــــــذ   
استانداردهای ایمنی و بهداشت

افزایش	ایمنی
و	سالمت	کارکنان

رویکردهای	مسئولیت	اجتماعی	منابع	انسانی

رویکردهای	مسئولیت	اجتماعی	در	منابع	انسانی	میدکو
افزاش مهارت و توســعه شایستگی ها یکی از راهبردهای اصلی میدکو برای دستیابی به توســعه در سطح جهانی است و بر همین 
اســاس، نگاه به آن نوعی ســرمایه گذاری مفید و یک عامل کلیدی در توســعه شــرکت اســت. نظام جامع آموزش کارکنان میدکو، 
مجموعه ای به هم پیوسته از اجزاء متشکله و زیر سیستم هایی است که بر اثر تعامل مداوم، هدف های از پیش تعیین شده برای 
ارتقای کارایی نیروی انسانی و اثربخشی سازمانی را محقق می سازد. تغییر رفتار، رسیدن به استاندارد قابل قبول در مهارت ها، بهبود 

بینش و نگرش و بهبود عملکرد کارکنان، از آثار هدف گذاری شده این نظام می باشد.

 عالوه بر سیاســت های کلی فوق، دوره های آموزشــی تخصصی و دوره هــای MBA و DBA و Mini MBA که عــالوه بر مدیران عامل، 
در سطح مدیران و کارشناسان نیز طراحی و پیاده سازی شده، زمینه ارتقاء و جانشین پروروی مدیران را همراه با گسترش هلدینگ 

میدکو فراهم خواهد کرد.

ســـــیاست	های	
اصلـــــی	آموزشی	

در	میدکــو	 تمرکز بر آموزش های 
حرفه ای، تخصصی

و مدیریتی

عدالت آموزشی و ایجاد 
فرصت برابر برای بهره مندی 

کلیه کارکنان از آموزش

تغییر جهت گیری آموزش ها 
از »آوردن یادگیری به فضای 

کار« به »آوردن کارکنان
به فضای آموزش«

آموزش های اختصاصی 
برای هر فرد، آمیخته با کار، 
همراه با مشارکت فراگیر، 
یکپارچه و به هم پیوسته

استفاده از متدلوژی های متنوع 
آموزشی از قبیل سمینار، کارگاه، 
اردو، مأموریت آموزشی، خود 

توسعه ای،  مجازی

ارتقاء	دانش	و	مهارت	و	توسعه	شایستگی	ها
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عملکرد	جامع	آموزشی	میدکو	و	شرکت	های	تابعه	در	سال	99

Mini MBA و MBA، DBA وضعیت دوره های

روند تعداد شرکت کنندگان در دوره های آموزشی

جمع	نفر	ساعتجمع	ساعات	آموزش	برای	هر	نفرتعداد	شرکت	کنندهتعداد	دورهعنوان	دوره
 1281203,360دوره سرمایه تخصصی انسانی

12044880دوره تخصصی بازرگانی
دوره سرمایه انسانی برای مدیران

12240880غیر سرمایه انسانی
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تعداد شرکت کنندگان  )نفر( تعداد ساعات آموزش سرانه آموزش )ساعت(

برقراری توازن بیــن کار و زندگی یکی از 
اصلی ترین مســولیت های یک شرکت 
در قبــال کارکنــان اســت. بــر همیــن 
از رویکردهــای منابــع  یکــی  اســاس، 
انســانی میدکــو، ایجــاد شــرایط کاری 

مناســب در محیط کار به منظور ارتقای 
کیفیت زندگی کاری در نهایت دستیابی 
به توازن زندگی و کار در کارکنان است. 
میدکو برای رسیدن به این هدف، نظام 
پرداختــی منطبق با بــازار و در بســیاری 

مــوارد باالتــر از میانگیــن بــازار طراحــی 
کرده اســت و بــا تــدارک مجموعــه ای از 
شــرایط رفاهــی و کاری، فرهنــگ توجه 
ویــژه بــه خانــواده را در میدکــو نهادینه 

کرده است.

تــــوازن بـــین
کـــار و زندگی

کاهش 
اضافه کاری های
بی مورد کارکنان

تشویق کارکنان
برای استفاده از 

مرخصی ها

 ترویج فرهنگ کاری 
عدم تماس با کارکنان 
در خارج از وقت اداری

توجه ویژه به سالمت 
کارکنان با اجرای 
طرح های پایش 

سالمت

توجه به پرداخت 
حقوق و مزایای 

مکفی

اجرای برنامه های 
بازدید خانواده ها

از محیط های کاری
برگزاری کالس های 
آموزشی خانواده 

همکاران

ارائه امکانات 
ورزشی خانوادگی

پرداخت کمک
هزینه تحصیلی، 

جوایز تحصیلی

پرداخت هدیه 
ازدواج، هدیه تولد 

فرزند

اعطای کمک هزینه 
نگهداری اعضای 
خانواده معلول و 
همکار از کار افتاده

اخذ تخفیف اماکن 
رفاهی و تفریحی 
جهت ایجاد انگیزه
و استفاده کارکنان

توازن	بین	کار	و	زندگی	در	میدکو
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توســعه و ترویج فرصت های برابــر یکــی از اولویت های اصلی 
رویکردهای توســعه منابع انســانی در ســطح هلدینگ میدکو 
اســت. اولین گام در این مســیر، بستر ســازی از طریق تدوین 

اسنادباالدستی مرتبط در میدکو می باشد.
از جمله این اســناد، دســتورالعمل رفتاری کســب و کار میدکو 
اســت که در آن بخش »اعمال شــرایط یکســان در به کارگیری 
و انتصابــات« به تعهــد میدکو بــه رفتــار و برخــورد محترمانه و 
مناســب با هر یک از همکاران در راســتای توســعه و نگهداری 

سرمایه انسانی تاکید شده است. 
این تمهیدات بــرای فراهم کــردن امکان پیشــرفت و موفقیت 

کســب و کار از طریــق توســعه انســانی و اگاهــی همــکاران در 
اهمیت نقش خود در این رابطه ضروری اســت. نقش رهبران 
هلدینــگ در راســتای برقــراری و ترویــج فرصت هــای برابــر به 
 صورت حمایتی و نظارتی است. به این معنی که رهبران میدکو 
با تصویب برنامه های مرتبط و حمایت از نحوه پیاده سازی آن، 
نقش حمایتی خــود را ایفا می کنند. ازطرفی به وســیله تدوین 
آیین نامه های روشــن و مدون و اجرای دقیق و نظام مند آن ها 
تالش شــده اســت تا زمینه های گوناگونــی کــه در آن امتیاز یا 
امکاناتی به کارکنان ارائه می شــود  طوری اجرا گــردد که در آن، 

فرصتی برابر برای همه وجود داشته باشد. 

مهم	ترین	آیین	نامه	ها	و	فرایندهای	معطوف	به	ایجاد	برابری	عبارتند	از:

 تدوین آیین نامه 
استخدامی و نظام 

پرداخت میدکو و تبعیت 
کلیه شرکت های میدکو 

از یک نظام هماهنگ 
استخدام و پرداخت

 نظارت بر جذب و 
استخدام از طریق 

سیستم های کنترلی 
موجود در حوزه سرمایه 

انسانی

 تدوین 
دستورالعمل های 
جذب و استخدام، 

جانشین پروری

نظارت راهبردی
 در حوزه سرمایه 
انسانی به منظور 
رعایت رویه ها و 
دستورالعمل ها

1

2

3

4
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توسعه	و	ترویج	فرصت	های	برابر

رویه	های	توسعه	و	ترویج	فرصت	های	برابر	در	میدکو
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تأمین	امکانات	رفاهی	کارکنان	و	خانواده	ها

در میدکو، سرمایه انسانی نقش محوری در دستیابی به اهداف و چشم انداز میدکو بر عهده دارند. از این رو، متناسب با نیازهای 
متنوع کارکنان برنامه های رفاهی متنوعی برای آنان طراحی و اجرا شده است. این برنامه ها جنبه های مختلفی از زندگی کارکنان 

مانند سالمت، امور رفاهی، افزایش مهارت ها و کیفیت زندگی خانوادگی، و تأمین آینده آنان را در بر می گیرد.

پوشــش	بیمه	و	ســالمت	برای	کلیه	کارکنان: تحت پوشــش قرارگرفتن کلیه کارکنان و خانواده آن هــا در بیمه تکمیلی )با  نسبت 25% سهم کارکنان و 75% سهم شرکت(، معاینات دوره ای و سنجش سالمت، تشکیل پرونده پزشکی و سالمت 1
الکترونیکی کارکنان )با همکاری واحد HSEC و MIDRP(، پوشش بیمه های عمر و حوادث برای همه همکاران.

تأمین	خدمات	پیشــگیرانه	و	درمانی	بیمــاری	کووید	19: تحویل روزانه ماســک به افراد، ضدعفونی ســطوح، ایجاد فاصله  گذاری اجتماعی در محیط کار، فراهم نمودن تهویه، حمایت از همکاران مشکوک یا مبتال به بیماری در هنگام قرنطینه، 2
آموزش های پیشگیرانه در محیط کار و خانواده.

ارائه	مزایای	نقدی	و	غیرنقدی: تهیه و توزیع کارت های »میدکو کارت« و شارژ به مناسبت های مختلف )8 مناسبت با توجه  به مصوبه قبلی کمیته( در طول سال با اعالم قبلی از سوی میدکو.3

	آموزش	خانواده	کارکنان: ارائه آموزش های مناسب خانواده کارکنان، مهارت های عمومی، زندگی و تشریح شرایط کاری،  شغلی، برنامه های توازن زندگی و کار، تسهیالت آموزش فرزندان همکاران، اهداء جوایز به فرزندان ممتاز کارکنان، کمک 4
هزینه شروع سال تحصیلی و هدایای ازدواج و تولد فرزند

امکانات	سفر	و	گردشگری: برنامه ریزی برای فراهم نمودن امکانات و تسهیالت سفر و گردشگری برنامه ریزی شده برای  کلیه کارکنان، قرارداد با مراکز ارائه خدمات گردشگری در قالب پروژه آوند )شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد و میدکو(، 5
اخذ تخفیف از مراکز ارائه خدمات گردشگری و پرداخت کمک هزینه سفر و گردشگری به میدکو کارت.

تأمین	آتیه	کارکنان: الزام عضویت و سهامدار نمودن کارکنان در شرکت تأمین آتیه و پیش بینی بودجه 6% ماهانه سهم  شرکت به ازای هر یک از کارکنان.6

تسهیل	در	ایاب	و	ذهاب	و	تأمین	غذای	روزانه	ایمن: با توجه به شرایط کرونا میدکو با رعایت اصول بهداشتی و پروتکل های  الزم غذای روزانه را در تمام شرکت ها، مجتمع ها و کارخانه ها و سرویس ایاب و ذهاب با کیفیت را برای همکاران دایر کرده 7
است. همچنین، در ستاد شرکت ها و شهرهایی که امکان سرویس نباشد هزینه ایاب و ذهاب پرداخت می گردد.

امکانات رفاهی

پوشش بیمه و سالمت
برای کلیه کارکنان

ارائه مزایای نقدی
و غیرنقدی

تأمین خدمات 
پیشگیرانه و درمانی 
بیماری کووید 19 

آموزش
 خانواده کارکنان

امکانات سفر
 و گردشگری

تأمین آتیه کارکنان

تسهیل در ایاب و ذهاب
و تأمین غذای
 روزانه ایمن

تأمین	امکانات	رفاهی	کارکنان	و	خانواده	ها

هلدینــگ میدکــو، بــا کمــک بانــک پاســارگاد و بــه منظــور 
هدفمندکردن پرداخت هــای رفاهی و کمک بــه توزیع عادالنه 
این پرداخت ها به همکاران میدکو در ســطوح مختلف شغلی 
و در ســطح کشــور دســت بــه طراحــی و ارائــه کارت رفاهی به 
نام »میدکو کارت« کرده اســت. در ســالهای اخیر، همــواره در 
طراحی خدمــات رفاهــی دو دغدغــه در مدیــران میدکو مطرح 
بوده اســت. اوالً با افزایش تورم در کشور، سطح پرداخت های 
نقدی میدکو نسبت به دیگر شرکت ها و کارخانه ها باالتر رفته 
بود و باعث ایجاد شکاف درآمدی بین همکاران میدکو و مردم 
در جوامع محلی شــده بود. این شــکاف باعث ایجاد تبعیض و 
افزایش توقع در جوامع محلی می شد. از طرف دیگر، توازن در 
پرداخت های رفاهی و تســری این پرداخت ها به خانواده های 
همکاران همیشــه یکی از اهداف خدمات رفاهی بوده اســت. 
بر این اســاس، میدکو کارت برای هدفمند کردن پرداخت های 

رفاهی طراحی شده است.
 در حال حاضر با همکاری شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد 
سامانه خدمات رفاهی میدکو ایجاد شده که دارندگان میدکو 
کارت بــا اتصال به ســامانه آونــد از پذیرنده های طرف قــرارداد 

اســتفاده می نمایند و قــرار اســت، در ایــن کارت الکترونیکی، 
کمک های رفاهی به همکاران به صورت متوازن بین ســالمت 
 close( و درمان، ورزش، تحصیلی، عمومی، سفر و گردشگری
loop( تعریف شــود تا در عیــن بهره مندی همــکاران میدکو از 
خدمات رفاهی متنوع امکان تسری استفاده از این خدمات به 

خانواده های آنان نیز وجود داشته باشد.
همچنیــن، بــا گســتردگی اســتفاده از میدکــوکارت در ســطح 
شــرکت های تابعه و در ســطح کشــور امکان دریافت تخفیف 
ویژه بــرای همــکاران نیز وجــود خواهد داشــت. فراهــم کردن 
ارزش و اعتبــار بــرای همــکاران در هنــگام دریافــت خدمات و 
خرید محصــوالت از دیگر نتایج اســتفاده از میدکــو کارت در و 
تعامــل مســتقیم مدیــران هلدینــگ میدکو بــا فروشــگاه ها و 
تأمین کنندگان عمــده کاال و ارائه دهندگان اصلــی خدمات در 

سطح کشور برای تأمین نیازهای رفاهی همکاران است.
در طراحی گرافیکی میدکوکارت ترکیبی از مجتمع های تولیدی 
اصلی میدکو، شــامل فوالد زرند، بردســیر و شــهر بابک به کار 
رفته اســت تــا توان تولیــدی هلدینگ میدکو در ســطح کشــور 

نمایش داده شود.

میدکو کارت: هدفمند کردن 
پرداخت های رفاهی

هـــلدینگ	مــــیدکــــــو

MIDHCO

مـــــیــــدکـــــو کـــــارت

MIDDLE EAST MINES & MINERAL 

INDUSTRIES DEVELOPMENT 

HOLDING CO.
کـــــارت خرید
Shopping Card
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در میدکو، در میان مولفه های فرهنگی و 
مدیریتی، یگانگی، به معنای کار جمعی 
و یادگیری از یکدیگر، مفاهیمی هستند 
کــه مدیران ارشــد میدکــو همــواره برای 
آن ها به عنوان مبنایی برای ارزش سازی 
تجاری و توســعه در بلندمــدت اهمیت 

قائل هستند.
و  تیمــی  ســاختار  اجــرای  و  طراحــی 
مشــارکت کمیته ها در تصمیم ســازی و 
تصمیم گیری های کالن شرکت شاهدی 

بر این موضوع است. 
مدیران ارشــد شــرکت از طریــق تعامل 
پیوســته و برگــزاری جلســات رو در رو 
در بازه های زمانی مشــخص با ســطوح 

گوناگــون کارکنــان نســبت بــه کســب 
دیدگاه های ایشــان به صورت مستقیم 
و هم سویی دیدگاه های مدیران ارشد و 

کارکنان اقدام می کنند.
در راستای افزایش مشــارکت کارکنان، 
برپایــه اهــداف اســتراتژیک »توانمنــد 
ســازی و بهبود مشــارکت همــکاران« و 
با هــدف به وجــود آوردن فضــا و نظامی 
توســط مدیریــت کــه تمــام کارکنــان، 
رونــد  در  پیمانــکاران  و  مشــتریان 
حــل  و  تصمیم گیــری  تصمیم ســازی، 
مشکالت و مسائل ســازمان، مشارکت 
داشــته باشــند، نظام مشــارکت میدکو 
با تمرکــز بر توســعه تفویض اختیــار در 

ســطوحی غیر از مدیران و ترویج شیوه 
مشارکت از پیشــنهاددهی به رهبری و 
هدایت تیم ها تدوین و اجرا شده است.

در نظام مشارکت کارکنان، نگاه ویژه ای 
بــه توانمندســازی بــا رویکرد مشــارکت 
در تصمیم ســازی و تصمیم گیری شــده 
است و سطوح عملیاتی کارکنان در این 
تصمیم گیری ها، مشارکت فعال دارند. 
در هلدینــگ میدکــو، بــا اســتخدامهای 
ســنجیده و کارشناســی شــده، کارکنان 
جذب شده اند که به دنبال ارزش آفرینی 
و مشارکت در حل مسئله هستند و این 
خصوصیــات بــا هم ســویی فرهنگی در 

میدکو تقویت می شود.

نظام	مشارکت	کارکنان	در	میدکو

روش	های	اجرایی	در	میدکورویکردهای	مشارکت

 نظام پیشنهادها و فراخوان  نظام سنجش رضایتپیشنهاددهی
1 نظام مدیریت دانش  گردهمایی مدیران

مشورتی
)فعاالنه و منفعالنه(

 جلسات هم اندیشی ساالنه   جلسات فصلی با کارکنان
2 جلسات داخل مدیریت ها   کافه گفتگو

تصمیم سازی
و تصمیم گیری
دو یا چندجانبه

 کمیته های تخصصی   کمیته ها کاری موردی
 جلسات کنترل تولید و پروژه   انجمن های خبرگی

 شورای مدیران هفتگی
3

تیم های کاری 
)مشارکت در تیم و 
رهبری و هدایت تیم(

 تیم های برگزاری جشنواره   تیم برگزاری مجامع و نشست ها
4 پروژه MIDRP   ارزیابی عملکرد برنامه و بودجه

مسئولیت اجتماعی در میدکو: 
مکانیزه کردن نظام پیشنهادات

از ســال 1393 نظــام پیشــنهادات در شــرکت بابــک مــس 
ایرانیــان صــورت دســتی راه اندازی شــد. بــه این صــورت که 
4 صنــدوق نظــام پیشــنهادات در مکان هــای پرتــردد ســایت 
نصب و همکاران شــرکت، پیشــنهادات خود را در صندوق ها 
می انداختند. صندوق ها 45 روز یکبار توسط مسئول مربوطه 
باز و پیشنهادات برداشت می شــد. دستی بودن این سیستم 
باعث شد نرخ مشارکت همکاران در ارائه پیشنهاد، به تدریج 
کاهش یابد و از طرفی اثربخشی این سیستم در مقابل زمان 

و انرژی مسئوالن سیستم پیشنهادات کم شود.
در ســال 1399، با توجه بــه تاکیــد مدیریت ارشــد میدکو در 
جهــت افزایش مشــارکت همــکاران در بهبــود محیــط کاری، 
نظــام  »مکانیزه نمــودن  عنــوان  تحــت  بهبــودی  پــروژه ی 
پیشنهادات« در شرکت بابک مس تعریف شد. در این پروژه، 
فراینــد سیســتم پیشــنهادات بــه عملکــرد همــکاران متصل 
شــده اســت تا باعث تشــویق و افزایــش مشــارکت همکاران 
به ارائه پیشــنهادهای ســازنده در شرکت شــود. فرایند نظام 
پیشــنهادات به این صورت است که چندین کمیته تخصصی 
از موضوعــات مختلف تشــکیل شــده اســت. هر فــرد پس از 

ارائه پیشــنهاد، کمیته مرتبط را انتخاب می کند. پیشنهادات 
بــه کمیته های مربوطــه رفتــه و در آنجا بررســی و امتیازدهی 

می شوند. 
ســپس بر اســاس میزان امتیــازی که هــر پیشــنهاد دریافت 
می کند پاداش پرداخت می شــود. پــاداش در دو قســمت به 
پیشنهاددهندگان پرداخت می شود: قسمتی از آن به عنوان 
پاداش پیشــنهاد و قســمتی به عنوان پــاداش اجــرا و پس از 
اجرای پیشــنهاد پرداخت می گردد. الزم به ذکر اســت در این 
سیستم مجریان و بررســی کنندگان پیشــنهادات نیز پاداش 

دریافت خواهند کرد.
همچنیــن، بــرای مکانیــزه کــردن نظــام پیشــنهادات، بعد از 
بررســی تأمین کننــدگان نرم افزارهای مرتبط، شــرکت نهایی 
انتخــاب و با عقد قــرارداد نرم افــزار مورد نظر خریداری شــد. 
ایــن نرم افــزار در اردیبهشــت مــاه ســال 1400 رونمایــی و به 
کار گرفته خواهد شد. قرار است در ســال 1400 به همکاران 
شــرکت در اســتفاده از این نرم افزار جدید، آموزش های الزم 
داده شود تا مهارت و آشنایی کافی برای استفاده از سیستم 

جدید و ارائه پیشنهاد داشته باشند.

شرکت	بابک	مس	ایرانیان

ارتقای	سطح	مشارکت	و	ارتباطات	سرمایه	انسانی
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میدکو در راستای هدف اســتراتژیک »حفظ ایمنی و سالمت 
کارکنــان و بهبــود HSEC« بــا تهیــه و تدویــن سیاســت ها و 
اســتراتژی های حــوزه ایمنــی و بهداشــت در ســطح میدکــو 
سیســتم های  کالن  ســاختار  طرح ریــزی  همچنیــن  و 
مدیریتــی HSEC، با هدف اطمینــان از داشــتن محیط کاری 
ایمــن و ســالم بــرای کارکنان، نســبت بــه پایش و نظــارت بر 
سیستم های مدیریتی شــرکت های میدکو اقدام کرده است 
و بــا پیگیری اقدامــات بهبــود، ارتقاء و بهبود مســتمر ســطح 

ایمنی و بهداشت را در واحدهای تابعه پیگیری می کند.
بر همین اســاس، مدیریت HSEC میدکو با هدف جایگزین 
کــردن رویکردهــای ســنتی بــا دانــش و فناوری هــای نویــن، 
تــالش کــرده ضمــن اولویــت دادن بــه اقدامــات پیشــگیرانه 

و کنشــی، نســبت بــه اقدامــات اصالحــی و واکنشــی، اصول 
بنیادیــن میدکــو در زمینــه  و چارچوب هــای نظام یافتــه و 
HSE را در قالــب سیســتم مدیریــت HSE در ســطح تمامــی 

فعالیت های خود توسعه دهد.
بــه همیــن منظــور سیســتم HSE-MS میدکــو متناســب بــا 
نیازهــا و ویژگی های حــوزه فعالیتی میدکــو درصنایع معدنی 
و به منظور امکان سیاست گذاری جامع و مدیربت هدفمند، 
منسجم و یکپارچه HSEC در سطح واحدهای تابعه، رعایت 
خط مشــی و اســتراتژی های HSEC هلدینــگ و دســتیابی به 
ســطح عملکرد بهتر در راســتای اهداف کلی هلدینگ میدکو 
در حوزه ایمنی، بهداشــت، محیط زیســت و جامعه تدوین و 

پیاده سازی شده است.
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دستاوردهای	مدیریت	HSEC	در	حوزه	ایمنی	و	سالمت	کارکنان	در	سال	1399

چشــم انداز و هدف اصلی میدکو دســتیابی به ســطح آســیب »صفر« اســت. با توجه به اجرای برنامه های ایمنی و بهداشت در 
ســال های اخیر، شاخص تکرار حوادث در ســال 99، نسبت به ســال های قبل کاهش یافته و روند شاخص کاهشی و به سمت 
صفر می باشد. بر اســاس بررسی و تفسیر ســازمان هایی مانند OSHA و ANSI، شــاخص FR بین 0 تا 10 به معنی این است که 

عملکرد شرکت در زمینه ایمنی قابل قبول است.

از 3/57 بــــــه 2/54 
کــاهش داشته است

بــر اســاس اســـــتاندارد در 
وضعیت مطلوب قرار دارد

انجام %100 
معاینات طب کار

از 1/54 به 0/73 
کاهش داشته است

از 97000 نفر ساعت 
به 101000 نفر ساعت  
افزایش داشته است 

کاهش ضریب
)FR( وفور حادثه

افزایش میزان 
HSE آموزش های

انجام %100 
معاینات طب کار

کاهش شاخص 
تکرار شدت حادثه 

)FSI(

1

23

4

بهبود	عملکرد	ایمنی	و	بهداشت

نظام HSE-MS میدکو
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چشم انداز و هدف اصلی میدکو دستیابی 
به ســطح آســیب »صفر« اســت. با توجه 
به اجرای برنامه های ایمنی و بهداشــت در 
سال های اخیر، شــاخص تکرار حوادث در 
سال 99، نسبت به سال های قبل کاهش 
یافته و روند شاخص کاهشــی و به سمت 
صفر می باشد. بر اساس بررسی و تفسیر 
 ،ANSI و   OSHA ماننــد  ســازمان هایی 
شاخص FR بین 0 تا 10 به معنی این است 
که عملکــرد شــرکت در زمینه ایمنــی قابل 

قبول است.

با توجه بــه اجرای برنامه هــای مدیریت 
HSEC در ســال های اخیــر، شــاخص 
شدت حوادث )SR( در سال 99، نسبت 
بــه ســال قبــل کاهــش قابــل توجهــی 
داشته است. در طی 5 سال اخیر، روند 
این شاخض کاهشــی و به سمت صفر 

بوده است.

شــاخص های تکــرار و شــدت حادثــه بــه 
تنهایی نمی توانند نشــان دهنــده عملکرد 
یک سازمان باشند. معموالً در بررسی های 
مقایســه ای از ترکیب این دو ضریب با هم 
اســتفاده می شــود. همانطور کــه مالحظه 
می شــود با توجه به کاهش شاخص تکرار 
حوادث و شاخص شدت حوادث، شاخص 
شدت تکرار حادثه از سال 94 روند کاهشی 

داشته و به سمت صفر بوده است.

	شاخص	تکرار	حادثه	نشان	دهنده	تعداد	حادثه	رخ	داده
به	ازای	هر	یک	میلیون	ساعت	کار	می	باشد.

	شاخص	شدت	حادثه	نشان	دهنده	تعداد	روز	کاری	از	دست	رفته	در	حادثه
به	ازای	یک	میلیون	ساعت	کاری	می	باشد.

)FR( شاخص تکرار حادثه

)SR( شاخص شدت حادثه

)FSI( شاخص ضریب تکرار شدت حادثه
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	با	توجه	به	شرایط	کرونا	اکثر	دوره	ها	بصورت	مجازی	برگزار	گردیده	است.

تعداد معاینات شغلی واحدهای تولیدی  )معاینات بدو استخدام و معاینات دوره ای(

مهم ترین عناوین دوره های آموزشی ایمنی و سالمت در سال 99
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اقدامات	مدیریت	HSEC	در	زمینه	ایمنی	و	سالمت	در	سال	99

از ابتدای اســتقرار سیســتم مدیریت HSE، مدیریت HSEC با 
برگزاری 72 جلســه کمیته تخصصی HSEC میدکو و 80 جلسه 
گردهمایی ماهیانه مدیران و مســئولین HSEC در شرکت های 
تابعــه میدکــو بــه منظــور هم افزایــی و هم اندیشــی در حــوزه 
HSEC برگــزار کــرده اســت تا به طور مســتمر وضعیــت ایمنی و 
ســالمت را در ســطح واحدهای تولیــدی و پروژه هــای هلدینگ 
 میدکو پایش کند و عدم انطباق های مشاهده شــده بر اســاس 
مــدل ارزیابی عملکــرد HSEC را در طی بازدیدهای مســتمر رفع 
نماید. همچنین، مدیریــت HSEC به منظور نظــارت بر اجرای 
قوانین HSE و پیشگیری از حوادث و بیماری های ناشی از کار، 
بر تشــکیل ماهانه جلســات کمیته حفاظت فنی و بهداشــت 
کار در تمامی واحدها با مشــارکت کارکنان و کارفرما پیگیری و 

نظارت داشته است.
تا پایان سال 99، 35 جلسه کمیته مدیریت پیشگیری و مقابله 
با مخاطرات هلدینگ میدکو با حضور مدیران و مشاوران ارشد 
مدیر عامل محترم با هدف نظامندســازی، ایجاد یکپارچگی و 
توســعه قابلیت ها و آمادگی ها در مواجهه با شــرایط بحران و 

پیگیری و گزارش گیــری از وضعیت مجموعه های تابعه برگزار 
شده است.

از دیگــر اقدامــات مدیریــت HSEC در این راســتا، ایجاد بانک 
اطالعــات پیشــگیری و مقابلــه با مخاطــرات هلدینــگ میدکو 
بــا گــردآوری و ســازماندهی طرح هــای پیشــگیری و مقابلــه با 

مخاطرات از مجموعه های تابعه هلدینگ بوده است.
 برگــزاری مســابقات امــداد و نجات و آتش نشــانی در ســطح 

میدکو
 اجرای 116 مانورو سناریو از ابتدای استقرار سیستم مدیریت 

HSE برای ارتقا مدیریت شرایط اضطراری
 پیگیــری و نظــارت بــر ایجــاد 20 مرکــز ســالمت کار مجهــز به 
آمبوالنــس، امکانــات پزشــکی، کادر درمــان و دارو از ابتــدای 

HSE استقرار سیستم مدیریت
 پیگیری و نظارت بر ایجاد و راه اندازی 19 ایستگاه آتش نشانی 
مجهــز بــه امکانــات اطفــاء حریــق در ســطح میدکــو از ابتــدای 

HSE استقرار سیستم مدیریت

در میدکو »حفظ ایمنی و سالمت کارکنان« یکی از اهداف استراتژیک سازمانی در تمامی سطوح است.

شــیوع کووید 19 در ایران، ســال 1399 را به سالی سخت برای کســب وکارها و جامعه تبدیل کرد. در این سال، محدود شدن 
حمل ونقل مخصوصاً در بین کشــورها، باعث کندشــدن فعالیت های اقتصاد جهانی شــد. مــوازی با این رونــد، ترس در بین 
تولیدکنندگان و مصرف کنندگان الگوهای رایج مصرف جهانی را در جهان تغییر داد و بازارهای جهانی را دستخوش افت کرد. 
مجموع این اتفاقات، زنجیره تأمین جهانی را مختل کرد و صنایع مختلفی را در ایران و جهان از جمله گردشگری، بازار سرمایه، 

بازار مسکن، کسب وکارهای خرد، و در نهایت تولید ناخالص ملی کشورها تحت تأثیر قرار داد.
بر خالف این شرایط، مدیریت میدکو با اعمال سیاست های مدیریت ریســک و ارتقای سطح ایمنی و بهداشت در شرکت ها 
و مجتمع هــای تولیــدی، تالش کرد اثرات شــیوع ویــروس کوویــد 19 بر کســب وکار را به حداقل برســاند. مدیریــت HSEC بر 
اساس عمل به مسئولیت های اجتماعی شرکت در حفظ و ارتقای سالمتی و بهداشت سرمایه های انسانی میدکو، با تدوین 
دستورالعمل ها و راهنماهای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا و ابالغ به تمامی واحدهای تابعه هلدینگ میدکو جهت اجرا، 
مطابق با الزامات ستاد ملی مبارزه با کرونا، وزارت صمت و مرکز سالمت کار و محیط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

سعی کرد از همان روزهای ابتدایی شیوع این بیماری، الزامات مهار آن را در میدکو پیاده کند.

مهار	شیوع	بیماری	کووید	19

مدیریت HSEC میدکو از ابتدای شــیوع کووید 19 به منظور بررســی اثربخشــی اقدامات انجام شــدهِ و در صــورت لزوم انجام 
اقدامات اصالحی، نسبت به پایش مستمر وضعیت مبتالیان در سطح میدکو اقدام کرده است.

در سال 1399، در تمامی شرکت ها و مجتمع های تولیدی میدکو هیچگونه مورد فوتی رخ نداده است و از ابتدای اسفند 98 تا 
پایان آذر 99 از مجموع تعداد 20 هزار نفر شــاغل در سطح میدکو در واحدهای تولیدی و پروژه ها، تعداد مبتالیان قطعی به 
بیماری کرونا حدود 500 نفر است. بر اساس بررســی های مدیریت های HSE، اکثر این مبتالیان در خارج از محل کار به این 

بیماری مبتال شده اند.
بر اساس نمونه ای از پایش های مرتبط در آبان 99 و تجزیه و تحلیل آمار مبتالیان در سطح میدکو، با توجه به تدابیر و اقدامات 
به کارگرفته شــده در محیط کار، عامل ابتالی 85 درصد از افــراد به بیرون از محیط کار بر می گردد و محیــط کار در این بین به 

نسبت نقش محدودتری داشته است.

دستاوردهای	میدکو	در	کنترل	همه	گیری	کووید	19

پایش	و	تحلیل	مستمر	ابتال	به	بیماری	کرونا	در	سطوح	مختلف	در	سال	99

در محـل کار
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اقدامات	میدکو	در	مقابله	با	کرونا

از ابتدای شــیوع بیماری کرونا، مدیریت HSEC، 12 دستورالعمل و راهنما برای کنترل بیماری کووید 19 را منتشر و در سطح میدکو 
ابالغ کرده است. این دستورالعمل ها از طریق گروه های اطالع رسانی و شبکه های اجتماعی با همکاران میدکو به اشتراک گذاشته 

شده و نظارت بر اجرای آن در سطح میدکو توسط مدیریت های HSE مجتمع ها و شرکت ها اعمال شده است.

ارتقای الزامات ایمنی و بهداشت

یکی از اصلیترین اقدامات برای کاهش اثرات همه گیری کووید 19، بهبود شــرایط کاری در میدکو بوده است. بر همین اساس، با 
شناسایی نقاط در معرض ریسک، تهویه مناسب در فضاهای سربســته که امکان انتقال بیماری وجود داشته برقرار شده است. 
عالوه بر این، مدیریت HSEC ســعی کرده است با تب ســنجی از افراد در هنگام ورود به شــرکت ها و مجموعه ها، توزیع ماسک و 
نظارت بر استفاده از آن توسط همکاران، و بر قراری فاصله اجتماعی، امکان انتقال بیماری در فضاهای کاری بسته به را به حداقل 
برساند. برای جلوگیری از کاهش راندمان کاری، استفاده از فناوری های ارتباطی راه دور مانند ویدئو کنفرانس و اتوماسیون اداری و 

استفاده از سیستم دورکاری در فعالیت های قابل انجام در اولویت قرار گرفته است.
از دیگر اقدامات اساسی برای کاهش ریسک ابتال به کرونا، ضدعفونی منظم محیط های کاری در میدکو است. نظافت و ضدعفونی 
دستگاه ها، محوطه های کاری، ماشین آالت، وسایل کار، ابزارآالت، کانکس ها، خوابگاه ها، دفاتر، سرویس ایاب و ذهاب، حمام ها، 

آشپزخانه ها، سرویس های بهداشتی، سطوح دارای تماس مشترک به طور مستمر در سال 99 انجام  شده است.

بهبود شرایط بهداشتی محیط کار

استفاده از ماسک و فاصله گذاری در فضاهای بسته در جهت پیشگیری از شیوع بیماری کرونا در میدکو

تب سنجی افراد هنگام ورود به متجمع های تولیدی و شرکت ها بخشی از افدامات میدکو برای کنترل بیماری کرونا در سال 1399 بوده است.

در ســال 99، از طرق مختلف درباره بیمــاری کرونا، راههای پیشــگیری از ابتال، رعابت پروتکل های بهداشــتی در محیط کار و 
منزل، و مراقبت از بیماران کرونایی به همکاران در میدکو آموزش های الزم ارائه شــده اســت. برای اثربخشی این آموزش ها 
سعی شده از بنر، فضاهای مجازی، بروشور، اطالعیه آموزش های کوتاه مدت، پاورپوینت، ساخت نماهنگ های و مانند آن 

برای کلیه پرسنل شاغل در مجموعه ها، شرکت ها، و مجتمع های تولیدی میدکو استفاده شود.
مدیریت میدکو برای حمایت از همکاران مبتال به بیماری کرونا، امکان اســتفاده از مرخصی اســتعالجی به میزان تشــخیص 
پزشــکان معتمد شــرکت های تابعه را فراهم کرده اســت. عالوه بر این، برای افراد دارای عالئم به نفع کووید 19 مانند سرفه، 
سردرد، تب، بدن درد، افراد در تماس با بیماران مبتال به ویروس کرونا و یا افراد مبتال شده به ویروس کرونا امکان استفاده از 

مرخصی همراه با حقوق را تدارک دیده است.

آموزش به همکاران میدکو

در دسترس بودن اقالم ضدعفونی در محیط کار، بخشی از پروتکلهای میدکو برای کنترل بیماری کرونا در سال 99 بوده است.

بازدید تولید از مجتمع های تولیدی با رعایت پروتکل های بهداشتی
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آمار	میدکو	در	مقابله	با	کرونا	در	سال	1399
میدکو بحران شیوع کووید 19 را به فرصتی برای افزایش تاب آوری زنجیره تأمین محصوالت خود تبدیل کرد و در 

کنار آن با حمایت از همکاران و جامعه محلی در مبارزه با همه گیری کرونا، روابط با ذی نفعان را بهبود بخشید.

4/2 میلیون
مورد تب سنجی برای

 کلیه افراد ورودی به واحدها

28 میلیارد تومان
هزینه تهیه ماسک، دستکش، 

موادضدعفونی، تب سنج

85 هزار بسته
شامل موادضدعفونی، ماسک، 
دستکش به رانندگان حمل بار

460 هزار لیتر
مواد ضدعفونی کننده 

به منظور اجرای پروتکل های بهداشتی

4800 عنوان
آموزش مجازی در رابطه با چگونگی 

پیشگیری از شیوع ویروس کرونا

7 هزار مورد
بازرسی و نظارت های بهداشتی

همزمان با پیدایــش و ورود ویروس کرونــا کووید 19 به 
کشــور و لزوم رعایــت پروتکل هــای پیشــگیری از ابتال و 
استفاده از تجهیزات بهداشتی و همچنین وجود مقدار 
انــدک این تجهیــزات در کشــور نســبت به تقاضــای روز 
افــزون آن ها، شــرکت تأمیــن آتیــه میدکو بر آن شــد تا 
با تولید ماســک بهداشــتی در راســتای مســئولیت های 
اجتماعــی خــود، بتوانــد در کنــار ســایر نهادهــای درگیر 
در مبــارزه با ایــن ویــروس، بخشــی از نیازهــای جامعه 
را مرتفــع کنــد. در همیــن راســتا در اوایــل ســال 1399 
بــا بررســی همــه جانبــه و ســریع، نســبت بــه خریــد 
ماشــین آالت و تجهیزات تمــام اتوماتیک تولید ماســک 
بهداشــتی و اســتاندارد در محل کارخانه تولید پوشــاک 

صنعتی خود اقدام کرد.
خــط تولیــد ماســک تامیدکو بــا قابلیــت تولید ماســک 3 
و 4 الیه بهداشــتی بــه صورت کامــالً اتوماتیــک از تولید تا 
بسته بندی و تجهیز سالن مورد نیاز تولید ماسک با رعایت 
کلیه نکات بهداشتی و ایمنی، با استفاده از باکیفیت ترین 

مود اولیه )از جنس ملت بلون و بایکو( می باشد.
تعداد نیروی انســانی شــاغل در ایــن خط، 15 نفر با ســه 
شیفت کاری است و ظرفیت تولید در هر شیفت 40،000 

ماسک می باشد.
 در ایــن مدت شــرکت تامیدکو بــا توجه بــه رعایت تمامی 
استاندارها و نکات بهداشتی، موفق به کسب گواهی ایزو 
13485 از شــرکت IMQ ایتالیــا و همچنیــن مجوز ســیب 

سالمت از سازمان غذا و دارو گردیده است.
تامیدکو توانسته است در سال 1399 تعداد 4.5 میلیون 
ماســک بــه شــرکت های گــروه میدکــو و تعــداد 1 میلیون 

ماسک به دیگر شرکت های متقاضی تحویل دهد. 
همچنیــن، در راســتای کمک هــای مســئولیت اجتماعــی 
میدکــو، تعــداد 40 هــزار ماســک بــه ســازمان های هالل 
احمر و محیط زیســت کرمان، تعداد 25 هزار ماســک به 
5 بیمارســتان بزرگ شهرســتان کرمــان و تعــداد 40 هزار 
ماسک به ســازمان هالل احمر شهرســتان زاهدان اهداء 

شده است.

راه اندازی خط تولید 
ماسک های بهداشتی
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دو هدف کلیدی میدکو در توســعه سرمایه انســانی، در اختیار 
داشــتن بهتریــن نیــروی انســانی و جهانی شــدن بــا بهره بردن 
از مزیایــی نیروی انســانی متخصــص و خبره اســت. بر همین 
اساس، اســتراتژی های میدکو در این حوزه، هر ساله بازبینی 
می شــود تا نیاز هــای میدکــو در زمینــه تأمیــن نیروی انســانی 

متخصص در جهت اهداف استراتژی سازمان را برآورده کند. 
نتیجه این نگاه، تکیه بر توانمندی نیروی انسانی و استفاده از 

مدیران باتجربه و توانمند در توســعه میدکو و تبدیل ســرمایه 
انسانی به نقطه قوت در فعالیت های آن است. تمرکز میدکو 
در استفاده از نیروی انسانی بومی )نزدیک به 98 درصد نیروی 
بومی در کل هلدینگ( و جوانــان متخصص )84 درصد نیروی 
انسانی کمتر از 40 ســال( نقش مهمی را در توسعه اقتصادی 
و شــکوفایی جامعــه محلــی از منظــر اشــتغال، نشــاط و رفــاه 

اجتماعی ایفا کرده است.

سرمایه	انسانی	میدکو	در	یک	نگاه

جمع نفرات

کارکنان برون سپاری
)در حال تولید(

4,848 کارکنان پیمانکار
)در حال ساخت(

5,072

9,920

کارکنان استخدام

8,526

18,446
مجموع کارکنان

ترکیب سرمایه انسانی از نظر سنی )درصد(

2,196 نفر
کمتر از 30 سال

4,913 نفر
30-40 سال

1,050 نفر
40-50 سال

225 نفر
50-60 سال

79 نفر
بیش از 60 سال

%26
%58

%12 %3 %1

ترکیب سرمایه انسانی بر حسب تحصیالت )درصد(

3,880 نفر
دیپلم

30 نفر
دکتری

1,982 نفر
فوق دیپلم

1,676نفر
لیسانس

637 نفر
فوق لیسانس

321 نفر

پایان دوره 
راهنمائی

%47
%23

%20 %7%3

%0
.3

3

8,349 نفر
بــــومی

177 نفر
غیربــــومی

%98

%2

ترکیب سرمایه انسانی بر حسب بودمی بودن )درصد(
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رضایــت شــغلی کارکنــان در میدکو هر ســاله بر اســاس مدل 
)Employee Satisfaction Index)ESI بــا همــکاری مشــاور و 
مجری خــارج از میدکو، به منظور دســتیابی بــه نتایج مطمئن 
و قابل تحلیل در سطح ستاد و شــرکت های تابعه اندازه گیری 

می شود. 
در ایــن مــدل اســتنباط کلــی کارکنــان از ســازمان نــه از طریق 
مســتقیم، بلکه با تکیه بر متغیرهای پنهــان تأثیرگذار تعیین 

می شود. 

براســاس نتایــج حاصــل از ســنجش نظــرات، گزارش هایــی 
توســط مدیر سرمایه انســانی وارزیابی عملکرد مدیران تهیه و 
در جلســاتی با حضور مشــاوران مدیر عامل و برخی از مدیران 
اجرایــی بررســی و بــر اســاس دســتور مدیــر عامــل شــرکت، 
کارگروه هــای تخصصــی جهــت تحلیل نتایج تشــکیل شــده و 
از اولویت هــای بهبود بــه ترتیــب در بازنگری اســتراتژی ها و یا 
سیاســت های اجرایی، برنامه های بهبــود و ... مورد اســتفاده 

قرار می گیرد.

سنجش	رضایت	شغلی

مدل	سنجش	رضایت	مندی	کارکنان	میدکو

رضــایت
شـــغلی

همکاری
پرداخت و پاداش

توسعه

محیط کار

شایستگی 
مدیــــریت

شــــــایستگی 
مدیر مستقیم

تصویر ذهنی
تعهد

ماندگاری

مدل سنجش رضایت شغلی

نتایج	اهداف	سنجش	رضایت	شغلی	در	سال	1399

شــاخص رضایت شــغلی در میدکــو در کمیته تخصصی ســرمایه انســانی براســاس عواملی ماننــد چشــم انداز، اهــداف کالن و 
استراتژی های میدکو، نتایج به دست آمده از نظرسنجی در دوره های گذشته، پیش بینی تأثیر حاصل از برنامه های بهبود و تأثیر 

اتمام بهره برداری از کارخانجات جدید هدفگذاری می شوند.
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هلدینــگ میدکو تــالش می کند در هــر منطقه ای کــه فعالیت 
می کند، به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته، به بهترین نحو به 
منافع و توسعه اقتصادی و فرهنگی جوامع میزبان کمک کند و 
فعالیت های خود را سازگار با شرایط اجتماعی به انجام برساند. 
رویکرد مسئولیت اجتماعی در میدکو با تأکید بیشتر بر افزایش 
نقش جامعه محلــی و نگرش پایین بــه بــاال، در برنامه ریزی و 
نگاه مدیریتی میدکو اهمیت ویژه ای دارد. بر اساس نظام نامه 
مســئولیت اجتماعی میدکو، در هر شــرکت یا مجتمــع پس از 

مطالعه و ارزشیابی محیط اقتصادی و اجتماعی جوامع میزبان و 
ارزیابی انتظارات و نیازهای ذی نفعان، و نیز بررسی و شناسایی 
پتانسیل ها و فرصت های موجود، برنامه های توسعه اجتماعی 
تدوین  و تصویب می شــود. برنامه های توســعه جامعه محلی 
قبل از نهایی شــدن بــا نماینــدگان جوامع میزبــان و ذی نفعان 
مــورد مشــورت و رایزنــی قــرار می گیــرد. برنامه هــای توســعه 
اجتماعی مدون باید دارای معیارهای و شاخص های مشخص 

و حتی االمکان قابل اندازه گیری  باشند.

رویکردهای	مسئولیت	اجتماعی	میدکو	در	جامعه	محلیتوسعه	جامعه	محلی	در	میدکو

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

اصول	توسعه	جامعه	محلی	در	میدکو

در هر شــرکت، باید اثــرات و نتایــج حاصل از اجــرای برنامه هــا، ضــرورت اجرای آن هــا از منظر 
ذی نفعان و تهدیدهــای متوجه فعالیت شــرکت را در مشــورت بــا نخبگان و ذی نفعــان جوامع 

شناسایی و الویت بندی می شود.

توجه	به	پیامدها	و	اثرات	طرح	توسعه	اجتماعی

کمیته مســئولیت اجتماعی در هر شــرکت ظرفیت های موجود، منابع مورد نیاز )شــامل منابع 
مالی، انســانی، فنی و منابع ســایر ذی نفعان خصوصاً جامعه میزبــان( برای اجــرای هر طرح را 

شناسایی و ارزیابی می کند.

ارزیابی	ظرفیت	ها	و	منابع	طرح	توسعه	اجتماعی

قابلیت مشاهده تغییرات و اثرات مورد انتظار در اجرای طرح های توسعه در محیط اقتصادی و 
اجتماعی جامعه میزبان باید مورد مطالعه و شناسایی قرار گیرد تا این اثربخشی به طور مستقیم 

یا از طریق نمایندگان جامعه میزبان به اطالع ذی نفعان هر طرح برسد.

قابلیت	شهودی	اثرات	طرح	توسعه	اجتماعی

کارایی و اثربخشی هر طرح توسعه مهم ترین معیار برای اجرای یک برنامه است. تحلیل اثربخشی 
برنامه ها حین در حین اجرا و و پس از اجرا مطالعه و تحلیل می شودتا به عنوان سوابق و تجربیات 

موفق یا ناموفق در طرح ریزی های جدید و نیز توسعه فعالیت ها مورد استفاده قرارگیرد.

توجه	به	کارایی	و	اثربخشی	طرح	توسعه	اجتماعی

میدکو با بــاور به شــعار توســعه جامعه محلــی، فعالیت های 
مسئولیت اجتماعی در جامعه را متمرکز بر روستاها و متوجه 
بر جوانان در جوامع کرده اســت. بر همین اســاس، با حمایت 
از ســازمان های مردم نهــاد، انجمن هــا و خیریه هــا در جوامــع 
محلی زمینــه را بــرای ارتباط و تعامــل مثبت با جوامــع میزبان 
برای توانمندســازی جامعه محلی فراهم کرده است. از طرفی 
با کمک به توسعه زیرساخت های توسعه محلی، موجب شده 
است در جوامع میزبان توسعه اقتصادی بلندمدت و در نتیجه، 

بستری برای رونق کسب وکارهای محلی به وجود آید.

میدکو با تاکید بــر حمایت از فعالیت های فرهنگی و ورزشــی، 
ضمن احترام بــه ارزش ها و فرهنــگ جوامع میزبان، نشــاط و 
توانمندسازی جوانان را جزیی از مسئولیت های خود نسبت به 

جامعه می داند. 
همچنین، در سال های گذشــته، با تاکید مدیران ارشد میدکو 
بر اهمیــت عدالــت آموزشــی و آمــوزش، یکــی از اولویت های 
برنامه های مسئولیت های اجتماعی میدکو مدارس و حمایت 
از تحصیل دانش آمــوزان در جوامع محلی در توســعه جامعه 

بوده است.

حمایت از سازمان های 
مردم نهاد و خیریه

توسعه عدالت آموزشی
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حمایت	ها	و	پشتیبانی	های	میدکو	از	سازمان	های	مردم	نهاد	و	خیریه	در	سال	99

اقدامات	میدکو	در	سال	99	برای	تأمین	زیرساخت	های	محلی

اقدامات	میدکو	در	حمایت	از	فعالیت	های	فرهنگی	و	ورزشی	در	سال	99

دیدگاه رهبران هلدینگ میدکو از ابتدا بر این بوده است که هلدینگ می بایست در عرصه های گوناگون اجتماعی، حضور مؤثر و اثربخش 
داشته باشد. یکی از این راه کارها برای کمک به توسعه جامعه محلی، کمک به سازمان های مردم نهاد و خیریه فعال در این جوامع وحضور و 
حمایت در عرصه های گوناگون تخصصی، علمی، اجتماعی و فرهنگی است. فهرست پشتیبانی ها و کمک های هلدینگ میدکو در این زمینه 

بسیار متنوع است. گروه های اصلی تشکیل دهنده این کمک ها و حمایت ها در سال 1399 به شرح زیر است.

اقدامات	میدکو	در	توسعه	جامعه	محلی

قهرمانی تیم فوالد سیرجان در رقابت های لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور – اسفند 99

 حمایت از انجمن ها، همایش  ها، نمایشگاه ها، کنفرانس ها و مجامع علمی

 کمک مالی و همکاری در تهیه تجهیزات جهت راه اندازی پلیس فتا شهرستان کوهبنان با تخصیص 30 میلیون تومان

 کمک به آزاد سازی زندانیان جرائم غیر عمد به مبلغ 2 میلیارد تومان

 خرید تجهیزات مورد نیاز سازمان هالل احمر کرمان جهت تجهیز خانه های هالل با تخصیص 50 میلیون تومان

 حمایت مالی از طرح ها و پروژه های صندوق توسعه ملی محیط زیست )مجموعاً به به مبلغ 2 میلیارد تومان تا سال 99(

 تأمین و تخصیص اعتبار 500 میلیون تومانی برای هزینه اجرای خط کشــی محور زرند – بافق و معدن ســنگ آهن شــماره 4 
سیرجان به روستاهای اطراف

 کمک به کمیته امداد امام، شوراهای روستا و شهر زرند و سیرجان با تخصیص 350 میلیون تومان

 بهسازی و آسفالت محور فرودگاه، بخش زیدآباد و گلستان شهرستان سیرجان با اختصاص 10 میلیارد تومان تا سال 99

 حضور تیم های فوتسال شرکت فوالد زرند ایرانیان و فوالد سیرجان ایرانیان در مسابقات فوتسال باشگاه های کشور.

 حمایت مالی از باشگاه فوتبال دختران کویر کرمان با تخصیص 15 میلیون تومان. بوتیا

 کمک به برگزاری مناسبت های ملی و مذهبی )مانند مراسم های دهه محرم و ضیافت های افطاری(

 حمایت از برگزاری تمامی کنفرانس های معدنی و صنایع معدنی و منابع انسانی و نمایشگاه های مرتبط در سال 99

 همکاری در ایمن سازی، بهسازی و رفع نقاط حادثه خیز راه های حوزه استحفاظی شهرستان زرند با نصب نیوجرسی و هزینه 
300 میلیون تومان

 قهرمانی تیم والیبال فوالد سیرجان ایرانیان در رقابت های لیگ برتر والیبال در سال 99

 تهیه اقالم ورزشی برای تجهیز سالن ورزشی شهرستان پابدانا با تخصیص 30 میلیون تومان.
 کمک مالی به ستاد ترویج مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی در شهرستان زرند

 حمایت از طرح پازل همدلی سازمان بهزیستی به منظور تهیه نوشت افزار برای دانش آموزان هدیه پذیر به مبلغ 200 میلیون تومان.

 کمک مالی به انجمن بیماری های سرطانی )انجمن یاس( به مبلغ کمک به موسسه خیریه یاس 150 میلیون

 حمایت از افراد کم توان جسمی تحت حمایت بنیاد خیره سپهر

 کمک به مراکز خیریه امام رضا و بیت الکوثر با تخصیص 700 میلیون تومان تا سال 99 از سمت شرکت فوالد بوتیا

میدکــو همــواره یکــی از سیاســت های اصلــی خــود در جوامــع 
میزبــان را کمک بــه توســعه زیرســاخت های محلی قــرار داده 
اســت. بــر ایــن اســاس، بــا شناســایی روســتاهای هــدف و 
نیازهــای توســعه ای آن ها، اقدامــات متعــددی از قبیل تجهیز 
مدارس و کتابخانه ها، ســاخت اماکن ورزشــی، کمک به ایجاد 
کارگاه های تولید ملزومات میدکو، رفع مشکالت راه و آبرسانی 
به روســتاها، توجه به اشــتغال روســتاییان، کمک به توســعه 

کشاورزی در روستاها را در پیش گرفته است. در میدکو اولویت 
تأمین نیازهای مجتمع های تولیــدی در مرحله اول از منطقه و 
سپس در سطح کشــور، باعث افزایش اشتغال بومی و محلی 
و سپس اشتغال ملی در نتیجه فعالیت های اقتصادی خواهد 
شد. در سال 99، فعالیت اقتصادی میدکو موجب اشتغال غیر 
مســتقیم حداقل 185 هزار نفر در سطح کشــور در پروژه های 

تولیدی و طرح های توسعه ای شده است.

حمایت	از	سازمان	های	مردم	نهاد	و	خیریه

توسعه	زیرساخت	های	محلی

حمایت	از	فعالیت	های	فرهنگی	و	ورزشی
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جشن مهر زیسکو )کمک های فوالد زرند به آغاز سال تحصیلی 99(- مهر 1399

اقدامات	و	هزینه	های	انجام	شده	شرکت	های	تابعه	به	مناسبت	آغاز	سال	تحصیلی	99

تعداد دانش آموزان هدیه پذیر

ت
حا

ضی
تو

مبلغ هزینه شده  )میلیون تومان( تعداد مدارس تجهیز و بهسازی شده

فوالد
زرند ایرانیان

190010800

1. توزیع 1900 بسته نوشت افزار و کیف به ارزش 500 میلیون تومان.
2. تجهیز و بهسازی 10 مدرسه منطقه زرند به ارزش 300 میلیون تومان.

تعداد دانش آموزان هدیه پذیر

ت
حا

ضی
تو

مبلغ هزینه شده  )میلیون تومان( تعداد مدارس تجهیز و بهسازی شده

فوالد بوتیا
ایرانیان

1200-200

1. توزیع 1200 بسته نوشت افزار و کیف، به ارزش هر کدام مبلغ 167 هزار تومان.

تعداد دانش آموزان هدیه پذیر

ت
حا

ضی
تو

مبلغ هزینه شده  )میلیون تومان( تعداد مدارس تجهیز و بهسازی شده

فوالد سیرجان 
ایرانیان

11703300

1.توزیع 1170 بســته نوشــت افزار، کیف، کفش و بســته بهداشــتی به ارزش هر کدام مبلــغ 200 هزار 
تومان.

2. تجهیز 2 مدرسه روستایی در سیرجان به مبلغ 50 میلیون تومان
3. تجهیز دانشگاه آزاد بردسیر به 4 دستگاه ضدعفونی و 2 عدد تب سنج به مبلغ 16 میلیون.

تعداد دانش آموزان هدیه پذیر

ت
حا

ضی
تو

مبلغ هزینه شده  )میلیون تومان( تعداد مدارس تجهیز و بهسازی شده

حمل و نقل 
سمنگان ترابر 

ایرانیان

50-15

1. توزیع 50 عدد بن خرید به ارزش هر کدام مبلغ 300 هزار تومان.

تعداد دانش آموزان هدیه پذیر

ت
حا

ضی
تو

مبلغ هزینه شده  )میلیون تومان( تعداد مدارس تجهیز و بهسازی شده

بابک مس 
ایرانیان

80332

1. توزیع 80 بسته نوشت افزار و کیف به ارزش هر کدام مبلغ 200 هزار تومان.
2. توزیع 80 عدد بن خرید کفش به 80 دانش آموز به ارزش هر کدام مبلغ 100 هزار تومان.

3.  توزیع 500 لیتر محلول ضدعفونی به مبلغ هشت میلیون تومان.

تعداد دانش آموزان هدیه پذیر

ت
حا

ضی
تو

مبلغ هزینه شده  )میلیون تومان( تعداد مدارس تجهیز و بهسازی شده

فرو سیلیس 
غرب پارس

1001030

1. توزیع 100 بسته نوشت افزار، کیف و بسته بهداشتی هر کدام مبلغ 200 هزار تومان.
2. توزیع 30 جفت کفش.

3. تجهیز 10 مدرسه روستایی به دستگاه ضدعفونی دست.

تعداد دانش آموزان هدیه پذیر

ت
حا

ضی
تو

مبلغ هزینه شده  )میلیون تومان( تعداد مدارس تجهیز و بهسازی شده

ممرادکو

760-120

1. توزیع 760 بسته نوشت افزار و کیف به ارزش هر کدام مبلغ 158 هزار تومان.

تعداد دانش آموزان هدیه پذیر

ت
حا

ضی
تو

مبلغ هزینه شده  )میلیون تومان( تعداد مدارس تجهیز و بهسازی شده

فرآوران زغال 
سنگ پابدانا

100125

1. توزیع 100 بسته نوشت افزار و وسایل کمک آموزشی به ارزش هر کدام مبلغ 200 هزار تومان.
2. تجهیز و بهسازی یک مدرسه روستایی منطقه پابدانا به مبلغ 5 میلیون تومان.

5360 1،522مجموع 27

توسعه	عدالت	آموزشی 4
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اقدامات	و	هزینه	های	انجام	شده	شرکت	های	تابعه	به	مناسبت	آغاز	سال	نو	1400

تعداد دانش آموزان هدیه پذیر مبلغ هزینه شده )میلیون تومان(عنوان مجموعه تعداد خانوار نیازمند
450250560

ت
حا

ضی
توزیع کارت خرید ســبدکاال به ارزش هر کدام مبلغ 400 هزار تومان و بن خرید پوشــاک و کفش به تو

ارزش هر کدام مبلغ 400 هزار تومان فوالد
زرند ایرانیان

ت
حا

ضی
1-توزیع سبد کاال به 360 خانوار به ارزش هر کدام مبلغ 541 هزار تومانتو

2- توزیع بن خرید به 300 دانش آموز به ارزش هر کدام مبلغ 300 هزار تومان

300360255

فوالد سیرجان 
ایرانیان

250

ت
حا

ضی
تو

توزیع بن خرید به 200 دانش آموز و سبد کاال به 300 خانوار به ارزش هر کدام مبلغ 500 هزار تومان.

200300

ممرادکو

ت
حا

ضی
تو

توزیع 900 بسته لوازم التحریر و کیف، به ارزش هر کدام مبلغ 200 هزار تومان.

180 900-

فوالد بوتیا
ایرانیان

ت
حا

ضی
توزیع بن خرید کفش وسبد کاال به 50 خانواده به ارزش هر کدام 600 هزار تومانتو

30 -50

فرو سیلیس 
غرب پارس

ت
حا

ضی
تو

توزیع بن خرید سبد کاال به 100 خانواده به ارزش هر کدام 300 هزار تومان

30 -100

بابک مس 
ایرانیان

ت
حا

ضی
تو

توزیع بن خرید به 60 دانش آموز و 60 خانوار به ارزش هر کدام مبلغ 250 هزار تومان

30 6060

حمل و نقل
سمنگان ترابر ایرانیان

ت
حا

ضی
-توزیع 120 بسته حمایتی شامل: موادغذایی، لوازم بهداشتی و بروشور آموزشی برای خانواده های تو

هدیه پذیر به ارزش هرکدام 416 هزار تومان.

50 -120

فرآوران زغال 
سنگ پابدانا

ت
حا

ضی
1. توزیع سبد کاال به 100 خانوار به ارزش هر کدام مبلغ 700 هزار تومانتو

2. کمک به درمان بیماران خاص و افراد معلول به ارزش مبلغ 30 میلیون تومان

100 -130

شرکت کاراوران 
صنعت خاورمیانه

ت
حا

ضی
توزیع بسته حمایتی موادغذایی به 200 خانوار به ارزش هر کدام مبلغ 300 هزار تومانتو

60 -200

شرکت ساختمانی 
ماناساز

1910 1،545مجموع 1570

شهرستان	کوهسرخ	
کوهسرخ یکی از شهرستان های استان خراسان رضوی به مرکزیت شــهر ریوش است که در فاصلۀ 50 کیلومتری کاشمر و 240 
کیلومتری مشهد )مرکز استان( قرار دارد. این شهرستان که شامل سه بخش بررود، برکوه و تکاب است، از شمال و شمال شرق 
به نیشــابور، از شمال غرب به ششتمد، از شــرق به تربت حیدریه و از جنوب به کاشمر محدود می شــود. رشته کوه سیاه واقع در 
این شهرستان با دیواره های بلند خود خط پایانی بر کویر بردسکن و دشــت خلیل آباد و کاشمر است. علت نام گذاری کوهسرخ 
تپه های خاکی اطراف این شهرستان به خصوص در جادۀ منتهی به نیشابور است که به علت ترکیبات معدنی مانند آهن، غالباً 

به رنگ سرخ هستند.

 بررود، برکوه و تکاب
بخش	های	کوهسرخ

25٬014 نفر
جمعیت

کوهسرخ

شکل 1: موقعیت جغرافیایی شهرستان کوهسرخ

 کوهسرخ در تاریخ 20 آذر 1398 از شهرستان کاشمر جدا و به عنوان شهرستانی مستقل شناخته شده  است. براساس 
سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال 1395 جمعیت این شهرستان برابر با 25٬014 نفر بوده  است.

کوهسرخ، با خاک منحصر به فرد و سرِخ زیبا و چشــم نوازش، به علت آب و هوای دل انگیزی که دارد یکی از مناطق ییالقی استان 
خراســان رضوی محسوب می شــود که این موضوع از دیرباز توجه گردشــگران را به خود جلب کرده اســت. به طور مثال شهر زیبا و 
دیدنی ریوش که مرکز این بخش اســت، به دلیل تنوع آب و هوایی، گونه های گیاهی، به ویژه گیاهان دارویی، گونه های متفاوت 
جانوری و اقلیمی متفاوت، باغستان ها و چشمه ســارها، بافت تاریخی و خانه های قدیمی گلی و مســقف با چوب و نی، هر ساله 

گردشگران فراوانی را به این منطقه ییالقی زیبا جذب می کند.

توسعه	جامعه	محلی	در	کوهسرخ

9697

هلدینگ توسعه معادن
و صنایع معدنی خاورمیانه )میدکو(

http://www.midhco.com
http://www.midhco.com


بخش عمدۀ فعالیت های مربوط به کسب و کار در شهرستان 
کوهسرخ عبارت اند از استخراج معادن، محصوالت کشاورزی، 

کوهی، دامی و همچنین امور گردشگری.
این بخش به دلیل کوهستانی بودن معادن بسیار مهمی دارد 
کــه از جملۀ این معــادن ارزنده می توان به معــادن طال، مس، 
سنگ مرمر اشــاره کرد. جغرافیای متفاوت این منطقه نسبت 
به مناطق هم جوار سبب شده است که بزرگ ترین بادامستان 

دیم ایران متعلق به این شهرستان باشد. مهم ترین محصوالت 
کشــاورزی کوهســرخ شــامل خربزه، هندوانه، گردو، گیالس، 
گوجه فرنگــی و شــلغم اســت. همچنیــن در تولیــدات دامــی 
می توان از دوغ، شیر و ماست محلی نام برد. ریواس، آنقوزه، 
ترنگبین یا ترنجبین، بنه، زیرۀ کوهی، آویشن، بومادران، گل 
گاوزبان و کنگر از جمله محصوالت کوهی این منطقه هستند 

که خواص دارویی نیز دارند.

1-1 اقتصاد شهرستان کوهسرخ

درآمد خانوار کوهســرخ 18 درصد کمتر از خانوار روســتایی کشــور اســت و هزینه خانوار روســتایی 13 درصد کمتــر از هزینه خانوار 
روستایی کشور است. همچنین درآمد خانوار کوهسرخ 0/01 درصد بیشتر از خانوار روستایی خراسان رضوی است و هزینه خانوار 
کوهسرخ 0/01 درصد بیشتر از هزینه خانوار روستایی خراسان اســت. دیگر اینکه درآمد خانوار کوهسرخ 55 درصد کمتر از خانوار 

شهری کشور و هزینه خانوارکوهسرخ 52 درصد کمتر از خانوار شهری کشور است.

کشور ایران شهرستان کوهسرخشاخص استان خراسان رضوی

وضعیت اقتصادی کوهسرخ در مقایسه با کشور و استان خراسان رضوی
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29،702،000

26،100،600

541،100،700

47،439،900

24،342،800

22،495،600

43،446،500

41،331،000

2،348،941،300،000،00075،326،000،000،000215،000،000،000

24،599،542

22،739،420

اهداف	پروژۀ	مسئولیت	اجتماعی	میدکو	در	کوهسرخ
میدکو برای دستیابی به چشم انداز خود، تعامل سازنده و ارتباط مؤثر با ذی نفعان از جمله جامعه محلی را یکی از رویکردهای اصلی 
در کســب وکار قرار داده اســت. در ارتباط با جامعه محلی، میدکو تمرکز بر روســتاهای کم برخوردار را محور برنامه های مســئولیت 
اجتماعی قرار داده است تا با کمک به توسعه روستایی، منجر به ایجاد اشتغال و افزایش درآمد و رفاه خانوارهای روستایی شود. بر 
همین اساس، »شرکت ساختمانی گسترش و نوسازی صنایع ایرانیان-مانا« به نمایندگی از میدکو به عنوان معین اقتصادی منطقه 

کوهسرخ مجری برنامه های مسئولیت اجتماعی این شرکت در مناطق روستایی شده است.

شکل3: اهداف مسئولیت اجتماعی میدکو در کوهسرخ

رخ
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00
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ش درامد خانوار روستایی تا سطح میانگین کشوری ا
افزای

تبدیل روستاهای نابرخوردار به روستای توسعه یافته و مدرن
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میدکو با درک اهمیت هدفگذاری و پایداری برنامه های توسعه جامعه محلی 
سعی کرده است الگوی پیشرفت را در منطقه کوهسرخ بر اساس نیاز سنجی 
محلی و درک پتانســیل های بومی قرار دهد. عالوه بر این، برای کســب نتیجه 
در توسعه جامعه محلی، مشارکت ذی نفعان و بهره گیری از سرمایه اجتماعی 
شبکه های ارتباطی مستقر در منطقه را از اجزاء اصلی الگوی پیشرفت قرار داده 
اســت. در نهایت پروژه های توسعه جامعه محلی منطبق با شرایط منطقه ای 
تعریف و اجرا می شــوند. این پروژه ها بر اســاس اهداف و شاخص های قابل 
سنجش پایش می شــوند تا بر اساس گزارش های به دســت آمده برنامه ها را 

بتوان بازنگری و اصالح کرد.

فرآیند	توسعه	جامعۀ	محلی	در	مسئولیت	اجتماعی	میدکو

1

2

34

5

6

مطالعات و جمع آوری 
اطالعات اقتصادی، فرهنگی 
کامل منطقه و تهیه الگوی 

پیشرفت

اعتمادسازی و آموزش

برنامه ریزی و ایجاد 
شبکه های ارتباطی و تجزیه 
و تحلیل اطالعات جمع آوری 

شده

توانمندسازی، تعریف پروژه  
صندوق های خرد

عملیاتی نمودن 
شو اجرای پروژه ها

پایش، نظارت،
 پایدارسازی

مطالعات	و	جمع	آوری	اطالعات	 کامــل	1 فرهنگــی	 اقتصــادی،	
منطقه	و	تهیه	الگوی	پیشرفت:

1-1 بررسی اسناد بخشی – توسعه ای، 
ســند اشــتغال و آمایــش ســرزمین، 
طرح های کســب و کار و امکان سنجی 

روستایی، کارت اهداف روستا و ...
1-2 مطالعه و بررسی وضعیت تولید و 

اشتغال روستا
1-3 بررســی ظرفیت  هــای موجــود در 
منطقــه و شناســایی پروژه هــای جاری 
دارای مشــکل و طرح های نیمــه تمام، 

ظرفیت های توسعه ای و ایجادی
1-4 شناسایی دقیق تنگناها، چالش ها 
و تهدیدهای موجود اقتصادی فرهنگی 

در منطقه
1-5 تهیــه الگــوی پیشــرفت منطقــه و 
تصویب اضالع مثلث اقتصادی و ستاد 

اقتصاد مقاومتی شهرستان

اعتمادسازی	و	آموزش: 2-1 آگاه ســازی و توانمندسازی 2
مردم و ذی نفعان

2-2 نشســت بــا نخبــگان، کارآفرینان 
منطقه و ...

و  تســهیلگران  آگاه ســازی   3 2-پ 
دهیاران و آموزش آنها و تمرکززدایی و 

تاکید بر نقش دهیاران
2-4 ارائــه راهــکار در جهــت توانمنــد 
ســازی منطقــه و ارتقــاء بهــره وری و 

استفاده بهینه از کلیه منابع منطقه
2-5 ایجاد یک ســاختار اجرایی شــامل 

یک مجری و حداقل دو تسهیلگر

برنامه	ریــزی	و	ایجــاد	شــبکه	های	ارتباطــی	و	تجزیــه	و	تحلیــل	اطالعــات	 جمع	آوری	شده:3
3-1 ایجاد شبکه سرمایه گذاران و فعاالن اقتصادی

3-2 ایجاد شبکه های مردمی در رسته های اولویت دار اقتصاد
3-3 ایجاد شبکه همکاری مشترک با محوریت معیشت خانوار

3-4 ایجاد شبکه ارتباطی دهیاران، تسهیلگران روستایی و مردم
3-5 به کارگیری پشتیبان ها برای پیاده سازی زنجیره ای ارزش

3-6 حرکت نوسازی و توسعه روستا با آزمایش از حداقل یک روستا

توانمندسازی،	تعریف	پروژه		صندوق	های	خرد:
4-1 تشــکیل صندوق هــای خــرد )نظــام تأمیــن مالــی( و تهیــه نظامنامــه 4

صندوق ها
4-2 تأمین ابزار مورد نیاز اشتغال

4-3 کمک به واگذاری طرح ها و پروژه های تملک دارایی سرمایه ای به بخش خصوصی
4-4 پشتیبانی تخصصی در مسیر اجرا

4-5 تسهیل سازی در روندهای اداری و ارتباطات
4-6 تعریف پروژه  های خدماتی وابسته به طرح

4-7 مهارت افزایی
4-8 برنامه نظارت بر اجرای فعالیت ها در الیه های روستا، دهستان، شهرستان و استان

عملیاتی	نمودن	و	اجرای	پروژه	ها: از 5 فعالیــت  مجــوز  اخــذ   1-5
دستگاه های صادرکننده مجوز

پروژه هــا  اجرایــی  عملیــات  شــروع   2-5
و توســعه ســرمایه گذاری در منطقــه در 
متوســط،  کالن،  پروژه هــای  ســطح   5
توانمندســازی، آینده پژوهــی و بازآفرینی 

شهری و روستایی
5-3 تعریف پروژه های عمرانی، خدماتی، 

فرهنگی، سالمت و تعلیم و تربیت
5-4 شناســایی و اســتفاده از مشــوق ها و 

تسهیالت حمایتی شهرستان

پایش،	نظارت،	پایدارسازی: 6-1 نظارت و بررسی دقیق میزان پیشرفت پروژ ه ها و طرح ها6
6-2 ارائه گزارشــات مســتمر به ســتاد فرماندهی اقتصــاد مقاومتی 

استان
6-3 طرح موانع و مشکالت در مسیر اجرا

6-4 بررسی میزان بهبود شاخص های اقتصادی منطقه
6-5 ارزیابی دستاوردهای اقتصادی

6-6 برندینگ منطقه و توسعه فروش محصول، اتصال به بازارهای 
ملی و بین المللی

6-7 ایجاد مراکز فروش محصوالت روستایی و شهری
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طرح	های	توسعۀ	جامعۀ	محلی	در	کوهسرخ
طرح های اجرایی در راستای فرآیند توسعه در کوهسرخ به دو دستۀ میان مدت و بلندمدت تقسیم می شوند.

طرح های بلندمدتطرح های میان مدت

 ارائه آموزش های عمومی و مهارتی
 حمایت از دانش آموزان از طریق بازسازی 

و نوسازی مدارس
 افزایش بهداشت عمومی و مقابله با کرونا

 برگزاری جشنوارۀ عکس 
 شــرکت در نمایشــگاههای اســتانی عرضه 

محصوالت
 همایش کوهنوردی همگانی در کوهسرخ

کــم  قالیبافــان  ســاماندهی  و  حمایــت   
برخوردار

 تأسیس تعاونی بانوان کارآفرین
 افتتاح کارگاه پوشاک

 راه اندازی تعاونی گیاهان دارویی
 ایجاد دفترچۀ فرصت های سرمایه گذاری

هدف	تا	سال	1405نفرات	آموزش	یافته	تا	اکنونبرگزاری		کالسهای	آموزشی
40300قالیبافی

25100حصیربافی
35100فرت بافی
14100گلیم بافی

15100جاجیم بافی
ICDL80100

38100تایپ سریع
58200خالقیت و کارآفرینی

3050پرورش کاکتوس
1550نمد مالی
3501200مجموع

هدف	تا	سال	1405شرکت	کنندگان	تا	اکنونبرگزاری	دوره	آموزشی
106300کشت بادام
65250کشت گردو
42100کشت زیره

1250زرشک
3050گل محمدی

40100گیاهان دارویی
115250دام سبک

2050پرورش قارچ
1050کشت گوجه فرنگی

دوره های آموزشی عمومی و مهارتی برگزارشده در کوهسرخ

5-2	حمایت	از	دانش	آموزان	و	بازسازی	مدارس:	
 توزیع 200 بستۀ طرح حمایتی خرید لوازم التحریر بین دانش آموزان نیازمند

 تأمین تجهیزات اینترنتی برای مدرسۀ شهید محمدزاده
 بازسازی سرویس بهداشتی مدرسۀ روستای تنورجه

 پرداخت کمک هزینه برای تعمیر شوفاژخانه مدرسۀ روستای خضربیک رنگ آمیزی نیمکت ها و دیوار های مدرسۀ شهید رمضانی 
در روستای توندر

5-3	افزایش	بهداشت	عمومی	و	مقابله	با	کرونا	
 تأمین ماسک، گان و مواد ضدعفونی کننده برای کادر درمان بهداری ریوش

 پرداخت کمک هزینۀ بازسازی محل تست کرونا در بهداری ریوش
 تأمین دستگاه فشار خون برای کادر درمان بهداری ریوش

 تأمین هزینه تعمیر سیستم موتورخانه بهداری ریوش به مبلغ 25 میلیون تومان

پروژه	ها	و	طرح	های	میان	مدت	مسئولیت	اجتماعی	در	کوهسرخ
5-1	ارائه	آموزش	های	عمومی	و	مهارتی

برگزاری دوره های عمومی و مهارتی و همچنین کارگاه های کشاورزی در شهرستان کوه سرخ با مشارکت موسسه آموزش شهرداری ها 
و سازمان فنی و حرفه ای استان خراسان رضوی.

ICDL دوره های آموزش کاشت بادام کالس های آموزشی
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5-4	برگزاری	جشنواره	عکس	کوهسرخ
در راستای تحقق اهداف توسعۀ فرهنگی و جلب مشــارکت جوانان، اولین جشنوارۀ عکس کوهســرخ با مشارکت 100 نفر عکاس 
آماتــور و حرفــه ای و ارســال بیــش از 600 اثر برگــزار شــد. در پایان ایــن جشــنواره از 7 اثر برگزیــده، با حضــور فرمانــدار، امام جمعۀ 
کوهســرخ، رییس ادارۀ فرهنگ و ارشاد اســالمی و رییس ادارۀ میراث فرهنگی کاشــمر تقدیر به عمل آمد. از دیگر مزایای برگزاری 
چنین مراسمی می توان به پیوند هنر با ظرفیت های گردشگری و سرمایه گذاری کوهسرخ، تهیۀ آلبوم مناظر و در نتیجه رونق اقتصاد 

گردشگری منطقه اشاره کرد.

5-5:	همایش	کوهنوردی	همگانی	در	کوهسرخ
میدکو در راستای انجام اهداف مسئولیت اجتماعی خود در کوهسرخ اقدام به برگزاری دو دوره همایش کوهپیمایی در ارتفاعات منطقه 
کرد. هدف از برگزاری این برنامه ها، باال بردن ســطح ســالمت جامعه و ترویج کوهنوردی به عنوان یــک ورزش مفرح عمومی و قابل 
دسترس در منطقه کوهسرخ بوده است. همچنین این دست اقدامات سبب ارتقای سطح استانداردسازی فعالیت های گردشگری 

شهرستان برای جذب دوست داران طبیعت و کوه پیمایی از شهرستان های مجاور همچون کاشمر، نیشابور و مشهد می شود.

5-6:	شرکت	در	نمایشگاه	های	استانی	عرضه	محصوالت	کشاورزی
به منظور کمک به فعالیت های کارآفرینانه در شهرستان یک غرفه برای محصوالت شرکت تعاونی بانوان و گیاهان دارویی شهرستان 

کوهسرخ در نمایشگاه دائمی محصوالت تعاونی روستایی در شهر مشهد تأمین شد.

پروژه	ها	و	طرح	های	بلند	مدت	مسئولیت	اجتماعی	در	کوهسرخ

6-1	حمایت	و	ساماندهی	قالیبافان	کم	برخوردار
با توجه به اهداف معین اقتصادی مبنی بر حمایت و توسعۀ صنایع دستی از جمله قالی بافی که دارای مزایای فراوانی از جمله فقدان 
اثرات نامناســب زیست محیطی، اســتفاده از اســتعداد و دانش بومی مردم، رفع بیکاری پنهان کشــاورزی، ایجاد اشتغال و درآمد 
پایدار و گسترش صادرات غیرنفتی است، دومین کارگاه قالی بافی ایجاد شده توسط معین اقتصادی با حضور جناب آقای مهندس 
شاکری بخشدار محترم، جناب آقای هدایتی نماینده فرمانداری، جناب آقای عجمی، جناب آقای مهندس ملک زاده، دهیار محترم 

روستا، کارشناسان معین اقتصادی و مردم در تاریخ 1400/5/4 در روستای قراچه افتتاح شد.

6-2	تأسیس	تعاونی	بانوان	کارآفرین	کوهسرخ
تعاونی بانوان کوهســرخ زیر نظر ادارۀ تعاون روســتایی که اعضای آن شــامل تمام بانوان کارآفرین شهرســتان کوهســرخ است، 
راه اندازی شد. از هداف تأسیس این تعاونی می توان باال بردن مشارکت زنان در کارهای گروهی و اقتصادی و فرهنگی و آموزشی به 
منظور بهبود جایگاه اجتماعی و اقتصادی زنان و همچنین ایجاد اشتغال زود بازده با حمایت از مشاغل خانگی را برشمرد. این تعاونی 
که با حمایت فرمانداری کوهسرخ و کمیتۀ امداد امام خمینی به بهره برداری رسید، سبب کمک به رفع موانع و مشکالت بانوان و باال 
بردن فروش محصوالت تولیدی اعضای آن تحت برند تعاونی کوهسرخ می شود. میدکو همچنین در راستای مسئولیت اجتماعی 

خود برای یافتن سرمایه گذاران مستعد به منظور توسعۀ تولیدات بانوان در زیر چتر تعاونی بانوان فعالیت می کند.

6-3	افتتاح	اولین	کارگاه	پوشاک	در	روستای	ایور:	
با توجه به این که ایجاد کارگاه خیاطی می تواند اهدافی چون اشــتغال زایی پایدار، آموزش به کارآمــوزان و خود کفایی در تولیدات 
پوشاک و دست بافت را محقق سازد و همچنین در راستای حمایت از ایجاد کارگاه های تولیدی با رايزني های معین اقتصادی، کارگاه 

خیاطی سوزن طالیی در روستای ایور با کمک بسیج بانوان و سپاه پاسداران انقالب کاشمر ایجاد شد.
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پیوست	1	:	تطبیق	گزارش	مسئولیت	اجتماعی	با	استاندارد	GRI	و	مدل	مسئولیت	اجتماعی	مدیریت

بخش	اول:	مدیریت	مسئولیت	اجتماعی

بندهای	مدل	مسئولیت	اجتماعی	
مدیریت GRI		بندهای صفحات عنوان	گزارش

M1-1-1
102-14
103-2
103-3

2 پیام مدیر عامل

3,6,8-1-M1 

102-2
102-46
102-48
102-49
102-50
102-52
103-1

6 ساختار گزارش 
مسئولیت اجتماعی

1-1-M1
3-1-M1
6-1-M1
1-2-M1

102-18
102-19
102-20

12 ارکان مسئولیت 
اجتماعی میدکو

3-2-M1
5-1-2-F

103-1
103-2
103-3

14
مسئولیت اجتماعی 
در حاکمیت شرکتی 

میدکو

1,3-1-F2 102-2
102-4 16 نقش آفرینی میدکو 

در توسعه ملی 
2-1-M1 
2-2-M1 
2-1-F2 
4-3-L3

102-40
102-42
102-43
415-1

18 ذی نفعان میدکو

--
101

102-1
102-3

21 میدکو در یک نگاه

بخش	دوم:

بندهای	مدل	مسئولیت	
اجتماعی	مدیریت GRI		بندهای صفحات عنوان	گزارش

1-1-F2
102-14
102-16
102-26

24 ابعاد استراتژیک میدکو

7-1-M1 
1,5-2-M1

102-20
102-23
102-26
102-32

26 ساختار مدیریتی میدکو

-- 102-4 32 پروژه های تولیدی میدکو 
در گستره ایران

13-2-L3 102-2 34 عملکرد تولیدی میدکو

6-1-F2 102-13 36 سنجش رضایت 
مشتریان در میدکو

4,5,6,8-4-F2 404-2 38 نظام مدیریت دانش در 
میدکو

6-4	راه	اندازی	تعاونی	گیاهان	دارویی

بخشی از فعالیت های تعاونی 
گیاهان دارویی

تأسیس شــرکت تعاونی گیاهان دارویی زیر نظر اداره تعاونی روســتایی که اعضای آن شامل تمام 
تولیدکننــدگان گیاهان دارویی شهرســتان کوهســرخ اســت. این تعاونــی با هدف تــالش در جلب 
حمایت و پشــتیبانی دولت در ارائه تســهیالت در بخش طرح های زیربنایی و فرآوری و بســته بندی 
و هچنین پشــتیبانی و حمایت از تولیدکنندگان در دریافت مجوزهای الزم از اداره های دولتی، ارائه 
مشــاوره وآموزش های عمومی و تخصصــی رایگان برای اعضــای تعاونی، یافتن بازارهــای صادراتی 

مناسب و همچنین ایجاد کانال های تجاری جدید فعالیت خواهد داشت.

دفترچه فرصت های 
سرمایه گذاری

6-5	ایجاد	دفترچۀ	فرصت	های	سرمایه	گذاری
به منظور شناســایی و معرفی فرصت ها در فرمــت فنی و اقتصادی به ســرمایه گذار و افزایــش توان توجیه 
صاحب سرمایه برای سرمایه گذاری دفترچه معرفی فرصت های سرمایه گذاری تهیه می شود. این دفترچه از 
طریق بررسی فرصت ها، اخذ نظرات نخبگان و کار آفرینان، دیدار و گفتگو با متقاضیان راه اندازی طرح های 

کارآفرینی و .... تهیه می شود.

بازتاب	مسئولیت	اجتماعی	میدکو	در	کوهسرخ
میدکو موفقیت های شایان ذکری در تحقق اهداف مسئولیت های اجتماعی خود در منطقه کسب کرده که این مسئله سبب جلب 
اعتماد و حمایت مسئوالن استان و شهرستان و مردم محترم منطقه شده است که از جملۀ آن می توان به تقدیر دکتر لبافی، دبیر 
نهاد اقتصاد مقاومتی استان، تقدیر جناب آقای رضا رمضانی، فرماندار محترم شهرستان کوهسرخ، تقدیر اداره بهزیستی و آموزش 

پرورش شهرستان کوهسرخ از شرکت میدکو اشاره کرد.

تقدیر اداره بهزیستی تقدیر اداره آموزش و پرورش

تقدیر جهاد کشاورزی تقدیر فرماندار کوهسرخ
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4-2-M1 102-3
205-3 40 نظام مدیریت ریسک در 

میدکو
5-3-M1 
9-1-L3 

25-2-L3
102-12 42 افتخارات و جوایز میدکو 

در سال 99

4,5-1-F2
2-3-F2

3,5-1-L3

102-16
102-17
103-1
103-2
205-1
205-2

44 مسئولیت های اخالقی 
در کسب و کار میدکو

بخش	سوم:

بندهای	مدل	مسئولیت	
اجتماعی	مدیریت GRI		بندهای صفحات عنوان	گزارش

1,2-1-L3
1,2-2-L3

201-1
203-2 50 مسئولیت های محیط 

زیستی میدکو
7,8-4-F2
3-4-L3 305-5 52 فناوری های دوستدار 

محیط زیست

2-4-F2
10,11-2-L3

102-12
303-1
303-2
303-3

54 حفاظت از منابع آبی

3,4,8,15,16-2-L3
102-6
301-1
302-2
305-3

58 بهینه سازی مصرف انرژی

6-2-L3
7-2-L3 102-4 60 توسعه فضای سبز

بخش	چهارم:

بندهای	مدل	
مسئولیت	اجتماعی	مدیریت GRI		بندهای صفحات عنوان	گزارش

7-2-M1
1,2,3,9,13,14,15,17,18-6-L3 

2,3,4,5-7-L3

401-2
401-3
403-2
404-1
404-2
405-1

66
رویکردهای مسئولیت 

اجتماعی در منابع انسانی 
میدکو 

4,5,6,7,8-7-L3 403-2
403-3 81 مهار شیوع بیماری کرونا 

در سال 99

14-1-F2 102-8 86 سرمایه انسانی میدکو در 
یک نگاه

10-6-L3 - 88 سنجش رضایت شغلی
2,5,11-2-F2

5-4-F2 413-1 90 توسعه جامعه محلی

پیوست	2:	همکاران	مشارکت	کننده	در	گزارش

کمیته	مسئولیت	اجتماعی	میدکوردیف
آقای محمد جعفر اکرام جعفری1
آقای مسعود فرحناک2
آقای هوشنگ پوررضا قلی3
آقای مصطفی سبزواری4
آقای ابراهیم باقری5
آقای سعید فیلسوفیان6

  HSECردیف
آقای میرشکاری1
آقای مینایی2

شرکت	نوآوری	و	پژوهش	فرتاک	ایرانیانردیف
آقای خوشنویسان1
آقای شهرابی فراهانی2
آقای حمیدی3

مدیریت	برنامه	ریزی	و	توسعه	تکنولوژیردیف
آقای حیدری1
خانم حسن پور2

مدیریت	توسعه	سرمایه	انسانیردیف
آقای امین1
خانم معینی2
آقای اسفندیارپور 3

مدیریت	امور	توسعه	مدیریتردیف
آقای نامه گشای1
خانم پیغامی2
آقای غالمرضایی3
آقای معین زاده4

مدیریت	روابط	عمومی	و	روابط	بین	المللردیف
آقای محمدی1
خانم حاجیلو2
آقای کتابی3

کمیته	برنامه	ریزی	ردیف
آقای اشرف سمنانی1
آقای روغنی2
خانم نفری3

مدیریت	امور	فناوری	اطالعات	و	ارتباطاتردیف
آقای امربر1
آقای امامی2
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شرکت	پابداناردیف
آقای زمانی1
آقای نور محمدی2

شرکت	تامیدکوردیف
آقای همتی1

شرکت	بابک	مس	ایرانیانردیف
آقای طالبیگی1
خانم طهماسبی2
آقای خواجه زاده3
آقای احمدی پور4

شرکت	ممرادکوردیف
خانم جاوید1
آقای یگانه2
آقای سلمانی3
آقای صدیقی4
آقای فرحبخش5

شرکت	فوالد	سازی	سیرجان	ایرانیانردیف
آقای شجاعی1
آقای امراللهی2
آقای کمالی3
آقای نصرالهی4
آقای عباسلو5
آقای انجام6

شرکت	فوالد	سازی	زرند	ایرانیانردیف
آقای میسمی1
آقای نیک ورز2
آقای پودینه3
آقای محمدی4 

شرکت	فوالد	بوتیای	ایرانیانردیف
آقای محمدی1
آقای نیکیان2
آقای رشید فرخی3
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