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مسئولیت اجتماعی ذوب آهن اصفهان، به وسعت ایران 
بــا شــنیدن کلمــه مــادر معنایــی همچــون ایثــار، دلســوزی 
ــا  ــادر ب ــادر مــی شــود چــرا کــه م ــه ذهــن متب و تعهــد ب
عشــق و عالقــه خاصــی فرزنــدان خویــش را پــرورش مــی 
دهــد و بــرای رشــد و تعالــی آنهــا از هیــچ تالشــی حتــی در 
ســخت تریــن شــرایط دریــغ نمــی ورزد . حــال صحبــت از 
مــادری اســت بــه گســتره ایــران زمیــن. مــادری از جنــس 
فــوالد کــه فرزنــدان پوالدینــی را در دامــان خــود پــرورش 
ــران زمیــن نامــی نیــک از خــود  داده و در جــای جــای ای
تــا ابــد بــه یــادگار گذاشــته اســت. فرزندانــی پویــا و خــالق 
کــه در حیــات صنعتــی کشــور همچــون قلبــی تپنــده هــر 
روز بــا تکیــه بــر آموختــه هــای مــادر خویــش بــرای رشــد 
و شــکوفایی بیشــتر  کشــور تــالش مــی کننــد. چــرا کــه 

فرزنــد آیینــه خانــواده خــود اســت ... 
ــالمی ،  ــالب اس ــروزی انق ــس از پی ــان پ ــن اصفه ذوب آه
شــکوفایی صنعــت کشــور را رقــم زد. شــرکت ســهامي ذوب 
ــن  ــوان اولیــن و بزرگتری ــه عن آهــن اصفهــان )ESCO( ب

ــه  ــور و منطق ــوالدي کش ــل ف ــع طوی ــده مقاط تولیدکنن
ــه  ــن کارخان ــاد ای ــردد. ایج ــي گ ــوب م ــه محس خاورمیان
ــا موانــع سیاســي  ــه عنــوان یــک آرمــان ملــي همــواره ب ب
ــکاري  ــکل هم ــوب پروت ــه در چارچ ــا اینک ــود ت ــه ب مواج
ــوروي  ــران و ش ــت ای ــن دول ــادي بی ــي و اقتص ــاي فن ه
ســابق، احــداث کارخانــه ذوب آهــن در 23 دي مــاه 1344 
بــه تصویــب مجلــس وقــت رســید. عملیــات اجرایــي 
احــداث ایــن مجتمــع در ســال 1346 آغــاز و اولیــن ذوب 
ــد و در  ــت گردی ــد دریاف ــوره بلن ــاه 1350 از ک در دی م
ادامــه بــا تولیــد محصــوالت فوالدســازي و مهندســي نــورد 
ــد.  ــاز ش ــه آغ ــرداري از کارخان ــره ب ــاه 1351 به در دي م
ــاي  ــدي نیروه ــري از توانمن ــره گی ــا به ــه ب ــن کارخان ای
متخصــص داخلــي توانســت در ســال 1369 بــه مــرز تولیــد 
2 میلیــون تــن برســد. در ســال 1388 نیــز بــا اتمــام پــروژه 
ــوازن، ظرفیــت تولیــد چــدن مــذاب  هــاي اصلــي طــرح ت

بــه 3 میلیــون و 600 هــزار تــن درســال رســید.  

بــا پیــروزی انقــالب اســالمی، ذوب آهــن اصفهــان نــه تنهــا 
ــعه  ــه توس ــه ب ــم زد بلک ــازی را رق ــی س ــی و بوم خودکفای
ســایر صنایــع کشــور نیــز کمــک شــایانی نمــود و خدمــات 
متعــددی در ســطح ملــی و منطقــه ای در ابعــاد صنعتــی، 
تولیــدی و همچنیــن مســئولیت اجتماعــی ارائــه نمــود کــه 
ایــن اقدامــات بــه طــور خالصــه در ذیــل ذکــر مــی گــردد : 
ــان در  ــارد توم ــر 4800 میلی ــغ ب ــذاری بال ــرمایه گ 1- س

ــی ــت محیط ــای زیس ــروژه ه ــه پ زمین
ــه  ــور ب ــت کش ــت کاش ــگل دس ــن جن ــاد بزرگتری 2- ایج
ــار  ــار کــه 14 هــزار هکت مســاحت 16 هــزار و پانصــد هکت

ــود. ــی ش ــاری م ــم آبی ــه صــورت دی آن ب
3- ســرمایه گــذاری بالــغ بــر 2000 میلیــارد تومــان بــرای 
ــه پســاب شــهرهای اطــراف و اســتفاده از آن جهــت  تصفی

آبیــاری فضــای ســبز و اســتفاده در فرآینــد تولیــد
ــرای  ــن ب ــی ذوب آه ــی ورزش ــگاه فرهنگ ــیس باش 4- تاس

ــوان ــر ج ــاط در قش ــادابی و نش ــه ش ــاد روحی ایج
ــه عنــوان یــک  5- تاســیس بیمارســتان شــهید مطهــری ب
مرکــز بهداشــتی درمانــی ممتــاز بــرای خدمــت رســانی بــه 

جامعــه پیرامــون و مــردم اقصــی نقــاط کشــور

6- احــداث  اولیــن آزاد راه کشــور در جنــوب غــرب اصفهــان 
ــردد در مســیر  ــه منظــور ت ــان ذوب آهــن اصفهــان( ب )اتوب
جنــوب غربــی اصفهــان، احــداث پــل شــهید آذری و 

ــی ــای عمران ــارکت در فعالیته مش
7- مشارکت در ساخت صنایع فوالدی مختلف در کشور

8- تولیــد محصــول متناســب بــا نیازهــای کشــور از جملــه 
ــد  ــی و تولی ــل ریل ــل و نق ــعه حم ــرای توس ــل ب ــد ری تولی
مقاطــع ســاختمانی بــا کیفیــت از جملــه میلگــرد مقــاوم بــه 

زلزلــه و تیرآهــن هــای بــال پهــن
9- اشــتغال بالــغ بــر 17 هــزار نفــر در ایــن شــرکت در کنــار 
اشــتغال 17 هــزار نفــر نیــز در معــادن زغــال ســنگ کشــور 

بــه طــور کامــل بــه ایــن شــرکت وابســته اســت 
10- بومــي ســازي بالــغ بــر 80 درصــد از قطعــات و 

تجهیــزات مــورد نیــاز کارخانــه در داخــل شــرکت
11- مشــارکت در تدویــن اســتانداردهاي ملــي) محصــوالت 

فــوالدي و معیارهــاي مصــرف انــرژي(
12- ارائــه آموزشــي هــاي تخصصــي مــورد نیــاز  واحدهــاي 

فــوالدي کشــور
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در سه سال متوالی و برای ششمین بار طی دو دهه اخیر

جهــت انتخــاب واحدهــای صنعتــی و خدماتــی ســبز، شــاخص ها و معیارهایــی جهــت ممیــزی واحدهــا لحــاظ مــی شــود کــه شرکت فوالد آلیاژی ایران صنعت سبز کشور شد
مهمتریــن معیارهــا بــرای انتخــاب ایــن گونــه صنایــع و واحدهــای خدماتــی شــامل مــوارد زیــر اســت:

    رعایــت اســتاندارهای محیــط زیســتی بــا نصــب و راه انــدازی یــا اصــالح سیســتم تصفیــه و کنتــرل آلودگــی آب، هــوا، خــاک 
و صــدا 

    بکارگیری فناوری های نوین و پاک در کاهش و حذف آالینده های خروجی از واحدهای صنعتی، معدنی و خدماتی
    پیاده سازی نظام مدیریت سبز مطابق بند »ز« ماده 38 قانون برنامه ششم توسعه

    ایجاد و توسعه فضای سبز مناسب با محیط زیست
    برگزاری دوره آموزشی به منظور ارتقاء دانش محیط زیستی پرسنل و اشاعه فرهنگ محیط زیستی

    مدیریت مصرف انرژی )آب، برق و سوخت( و جایگزینی انرژی های پاک و تجدیدپذیر
    بکارگیــری انــرژی هــای نــو در فراینــد واحدهــای صنعتــی، معدنــی و خدماتــی و همچنیــن اجــرای طرح هــای بهینــه ســازی 

مصــرف انــرژی در واحدهــا
    اصــالح الگــوی مصــرف و مدیریــت بهینــه مصــرف آب در صنایــع و تجهیــزات و اســتفاده از فناوری هــای نویــن و بــاز چرخانــی 

آب در فراینــد تولیــد
    عملیاتی نمودن مدیریت پسماند در راستای ایجاد نگرش چرخه حیات از طریق »کاهش، استفاده مجدد و بازیافت«

    تولیــد محصــول ســبز از طریــق تولیــد پــاک )محصــول ســازگار بــا محیــط زیســت( یــا ارائــه کاال، خدمــات و فنــاوری محیــط 
زیســتی

کسب شش عنوان صنعت برتر سبز کشور
شــرکت فــوالد آلیــاژی ایــران بــه عنــوان یکــی از صنایــع اســتراتژیک کشــور بــا ســرمایه گــذاری محیــط زیســتی 33 میلیــون دالر 
و 7 میلیــون یــورو و هزینــه ای معــادل 12 میلیــارد تومــان در ســال جهــت راهبــری تجهیــزات محیــط زیســتی، یکــی از نمونــه 
هــای موفــق توســعه پایــدار کشــور محســوب مــی گــردد کــه توانســته زمینــه اشــتغال مســتقیم 1650 نفــر را فراهــم آورد. نتیجــه 
ایــن ســرمایه گــذاری و صیانــت از »محیــط زیســت، ســالمت همــکاران و جامعــه«؛ کســب شــش عنــوان صنعــت برتــر ســبز کشــور 

در ســال هــای 1380، 1383، 1396،1394، 1397 و 1398 از ســازمان حفاظــت محیــط زیســت کشــور اســت.

ــبز  ــی س ــی و خدمات ــی، معدن ــای صنعت ــر از واحده ــش تقدی ــن همای ــت و دومی در بیس
کشــور کــه بــه صــورت آنالیــن و بــا حضــور دکتــر نمکــی وزیــر بهداشــت، دکتــر عیســی 
کالنتــری، معــاون رئیــس جمهــور و رئیــس ســازمان حفاظــت محیــط زیســت و همچنیــن 
خانــم دکتــر پورمالئــی مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت اســتان یــزد برگــزار گردیــد، از 
شــرکت فــوالد آلیــاژی ایــران بــرای ششــمین بــار و ســومین ســال پیاپــی بــا اهــداء لــوح و 
تندیــس ســبز ســال قدردانــی شــد و نشــان داد کــه اســتمرار در موفقیــت اتفاقــی نیســت.
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رتبه برتر فوالد بناب در عمل به مسئولیت هاي اجتماعي

مجتمــع فــوالد صنعــت بنــاب، عنــوان برتــر ســومین اجــالس مســئولیت پذیری اجتماعــی 
و فرهنــگ ســازمانی را کســب کرد.

بــه گــزارش روابــط عمومــي مجتمــع فــوالد صنعــت بنــاب، ســومین اجــالس مســئولیت 
پذیــری اجتماعــی و فرهنــگ ســازمانی بــا رویکــرد تکریــم از چهــره هــای نامــی صنعــت 
ــت و  ــاه، وزارت صم ــاون و رف ــئولین از وزارت کار، تع ــور مس ــا حض ــور ب ــاد کش و اقتص
ــی در  ــی و خصوص ــزرگ دولت ــای ب ــرکت ه ــالمی و ش ــورای اس ــس ش ــدگان مجل نماین
تــاالر دیپلماتیــک وزارت امــور خارجــه روز ســه شــنبه 12 اســفند مــاه برگــزار و از بابــک 

علیــزاد شــهیر مدیرعامــل ایــن مجتمــع بــا اهــداء تندیــس اجــالس، تجلیــل شــد.

تصویر مثبت در افکار عمومی
مســئولیت اجتماعــی، عملگرایــي و تاثیرپذیــري و تاثیرگذاري 
ــذرد را  ــاع مي گ ــه در اجتم ــه ک ــل آنچ ــازمان ها در مقاب س
منعکــس مي کنــد. بــه گونــه ای کــه فرآیندهــاي تعریف شــده 
ــگاه مســئولیت پذیرانه مي توانــد در رشــد هــر مجموعــه  ــا ن ب
بــه مــوازات فرآیندهــاي تولیــدي و اقتصــادي نقــش اساســي 
ایفــا کنــد و تصویــري مثبــت در افــکار عمومــی ترســیم کنــد.

هــر شــرکت یــا بنــگاه تولیــدي فقــط و صرفــا بــراي طیــف 
ــا در  ــراي ایجــاد معن ــذا ب ــاداري دارد فل خاصــي وجــود معن
ــا  ــف شــود ت ــد تعری ــي بای ــه، رفتارهای ــت جامع ذهــن اکثری
ــد و  ــه آن برخــورد کنن ــرام ب ــا احت ــري ب ــف گســترده ت طی
ایــن ممکــن نخواهــد شــد مگــر به مــدد پذیــرش مســئولیتي 
فراتــر از فعالیــت تولیدي، خدماتــي و اقتصــادي و تاثیرگذاري 
مثبــت در رونــد حرکــت جامعــه کــه بخشــي از آن شــاید بــه 
ــه هــاي زیســت  ــگاه متحمــل هزین ــن بن خاطــر تاســیس ای
ــاع  ــدن اوض ــر ش ــراي بهت ــود و ب ــي ش ــره م ــي و غی محیط

بایــد تــالش کنــد.
آگاهــي و شــناخت، بررســي، برنامــه ریــزي و اقــدام در جهــت 
نیازهــاي تعریــف شــده در قالــب مســئولیت هــاي اجتماعــي 
ــه  ــت ب ــتور کار اس ــم در دس ــوالدي ه ــه ف ــن مجموع در ای
ــي شــده،  ــه بودجــه ســاالنه پیــش بین ــه در برنام طــوري ک
منابــع مالــي الزم بــراي ایــن حــوزه نیــز بــه طــور جداگانــه 
ــگ و  ــک فرهن ــوان ی ــه عن ــه و ب ــرار گرفت ــتور کار ق در دس
یــک رفتــار ســازماني ایــده آل بــراي شــرکت پذیرفتــه شــده 

اســت.

اقدامــات فــوالد بنــاب در حوزه مســئولیت 
عی جتما ا

مجتمــع فــوالد صنعــت بنــاب در ســال جــاری بــا عمــل بــه 
مســئولیت هــای اجتماعــی در قالــب کمــک هــای نقــدی و 
غیــر نقــدی در قالــب اقدامــات فرهنگــی، اجتماعــی از جملــه 
اقــدام بــه ســاخت اســتخر ورزشــی در بنــاب، ایجــاد بســترها 
ــراي ورزش و برنامــه هــاي فرهنگــي در  و فضــاي مناســب ب

داخــل مجتمــع هــم در حــال انجــام اســت .
تهیــه و توزیــع بســته هــاي معیشــتي کــه در قالــب کمپیــن 
ــاي  ــک ه ــب کم ــه و در قال ــک مومنان ــش کم ــي رزمای مل
اهدائــي گــروه مالــي گردشــگري توســط شــرکت هــاي تابعــه 
در شــهرهاي مختلــف بیــن آســیب دیــدگان شــیوع بیمــاری 
کرونــا صــورت گرفــت و اخیــرا کمــک هــاي غیــر نقــدي بــه 

ــه زده ســي ســخت ارســال شــد. مناطــق زلزل
ــا و  ــا توجــه بــه شــرایط پیــش آمــده در دوران پیــک کرون ب
نیــاز مبــرم بیمارســتان هــا و بیمــاران کرونایــی بــه اکســیژن، 
در یــک ســال گذشــته بصــورت مســتمر تامیــن اکســیژن بــه 
ــا  میــزان الزم صــورت گرفتــه اســت و همــکاري تنگاتنــگ ب
ــورت  ــه ص ــراف ب ــهرهاي اط ــه و ش ــاي منطق ــتان ه بیمارس

شــبانه روزي در جریــان بــوده اســت.
ــراي  ــي و اج ــي و طراح ــت محیط ــدات زیس ــه تعه ــال ب عم
ــد  ــا عق ــوا ب ــي ه ــه کاهــش آالیندگ ــوط ب ــاي مرب ــروژه ه پ
ــط  ــاعدت محی ــکاري و مس ــا هم ــکاران، ب ــا پیمان ــرارداد ب ق
زیســت، ایجــاد فضــاي ســبز و کاشــت بیــش از 1000 اصلــه 
نهــال و مشــارکت در برنامــه هــاي مختلــف زیســت محیطــي 
از جملــه فعالیــت هــاي صــورت گرفتــه، مشــارکت در برنامــه 
ــرون  ــات درون و ب ــر اقدام ــي از دیگ ــي، ورزش ــاي فرهنگ ه
ــن  ــا ای ــط ب ــاي مرتب ــط واحده ــه توس ــت ک ــازماني اس س
ــري  ــئولیت پذی ــه مس ــزي و در حیط ــه ری ــات برنام موضوع

ــوده اســت. ــي ب اجتماع
بــا توجــه بــه اشــتغال مســتقیم بیــش از 1250 نفــر نیــروي 
انســاني متخصــص و متعهــد کــه ســرمایه هــاي اصلــي 
ایــن مجموعــه عظیــم فــوالدي هســتند حفــظ و صیانــت از 
ــن  ــراي اولی ــوده اســت و ب ــز در دســتور کار ب ــروي کار نی نی
بــار امســال عــالوه بــر پرداخــت هــاي قانونــي، پــاداش رکورد 
تولیــد، آکــورد و بهــره وري هــم در لیســت پرداخــت هــاي 
ــتي  ــاي معیش ــته ه ــه بس ــت و ارائ ــه اس ــرار گرفت ــه ق ماهان

ــه صــورت فصلــي انجــام مــي گیــرد. ــژه کارکنــان ب وی
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لیست فعالیت های مرتبط با مسئولیت اجتماعی شرکت فوالد غرب آسیا

از افزایش فضای سبز کارخانه تا اقدامات ضدکرونایی

شــرکت فــوالد غــرب آســیا بــا نزدیــک شــدن بــه ســال جدیــد، در طرحــی جهــت زیباســازی هرچــه بیشــتر فضــای شــرکت و بــا 
تمرکــز بــر مســئولیت اجتماعــی، شــروع بــه کاشــت هــزار اصلــه درخــت و درختچــه در فضــای بــاز کارخانــه کــرد.

همچنیــن، ایــن شــرکت فــوالدی در راســتای مقابلــه و قطــع انتقــال ویــروس کرونــا، تســت ســریع تشــخیص ویــروس کرونــا را بــه 
طــور رایــگان از پرســنل خــود انجــام داد. ایــن گــزارش نگاهــی بــه مقــوالت مســئولیت اجتماعــی و ســایر فعالیت هــای مرتبــط 

بــا اشــتغال و آمــوزش در ایــن شــرکت دارد کــه بــه صــورت لیســت وار از نظــر می گــذرد:                        

ــه بیمارســتان ها و شــبکه بهداشــت و هــالل احمــر اســتان در تامیــن تجهیــزات و مــواد بهداشــتی و ضدعفونــی  1- مســاعدت ب
در شــرایط شــیوع بیمــاری کرونــا 

2- افزایش فضای سبز کارخانه با رویکرد ارتقاء فرآیندهای زیست محیطی به میزان 12 هکتار 
3- بهــره بــرداری طــرح اســتفاده مجــدد از پســاب تصفیــه شــده بــا اســتاندارد آب کشــاورزی بــرای تولیــد آب صنعتــی بــا رویکــرد 

کاهــش مصــرف منابــع آبــی
4- مشارکت در ساخت پروژه های منطقه ای 

5- انعقــاد قــرارداد بــا تامیــن کننــدگان داخــل کشــور بــا رویکــرد بومــی ســازی قطعــات و تجهیــزات و ایجــاد اشــتغال پایــدار و 
جلوگیــری از خــروج ارز

6- تولیــد محصــوالت خــاص )گــروه ضخامتــی کمتــر از 0/2 میلــی متــر( بــا رویکــرد حــل مشــکالت صنایــع پاییــن دســتی فــوالد 
ناشــی از شــرایط تحریــم

7- ایجاد مرکز جوار کارگاهی با رویکرد آموزشی و پژوهشی نیروهای متخصص مناسب صنایع فوالد
8- انجام پروژه های تحقیقاتی با همکاری دانشگاه ها و پارک های تحقیقاتی کشور

9- اجــرای طرح هــای توســعه بــا رویکــرد ایجــاد اشــتغال پایــدار بــرای اســتان و کشــور بــرای رســیدن بــه ظرفیــت یــک میلیــون 
تــن ورق ســرد در ســال
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نگاهی به ایفای رسالت اجتماعی »مجتمع فوالد خراسان« در نیشابور تاریخی و کهن

گام های آهنین فوالد خراسان در توسعه منطقه

ــه عنــوان ســازمانی  ــوالد کشــور دارد، ب ــر ماموریــت اصلــی و جایگاهــی کــه در تولیــد ف ــوالد خراســان« عــالوه ب »ف
ــه دارد. ــی منطق ــدی در توســعه اقتصــادی و صنعت ــان نقشــی کلی پیشــرو همزم

ایــن شــرکت کــه بــا هدایــت کســری غفــوری، مدیرعامــل جــوان و باتجربــه خــود توانســته همراهــی ارزنــده ذینفعــان، 
منابــع انســانی توانمنــد و انســجام مدیریتــی اش را در مســیر ماموریــت اصلــی خویــش یعنــی تولیــد محصــوالت بــا 
کیفیــت و رقابتــی بــه کار بگیــرد، بــه عنــوان بــزرگ تریــن قطــب صنعتــی شــرق کشــور، بخشــی از پتانســیل فکــری 
و عملیاتــی مجموعــه را در مســیر تحقــق رســالت اجتماعــی و ایفــای مســئولیت در آبادانــی و رونــق منطقــه اســتقرار 

خــود، شهرســتان تاریخــی و فرهنگــی نیشــابور مصــروف داشــته اســت. 

ــرکت در  ــن ش ــه ای ــه کارنام ــی ب ــی اجمال نگاه
ــل  ــالن قاب ــی، بی ــای اجتماع ــوزه مســئولیت ه ح
توجهــی را در ایفــای نقــش ایــن شــرکت عظیــم 
ــئولیت  ــی مس ــهروند حقوق ــک ش ــوان ی ــه عن ب
ــه طــوری کــه  ــرار مــی دهــد ب ــر پیــش رو ق پذی
ــل  ــهم قاب ــی و س ــات قانون ــه مالی ــا تأدی ــه تنه ن
ــول  ــرریزهای معم ــتغال و س ــاد اش ــه در ایج توج
ــرآمد  ــه س ــرکت را در منطق ــن ش ــعه ای، ای توس
ســاخته بلکــه همیــاری هــای قابــل توجــه آن بــه 
عنــوان معیــن اقتصــادی منطقــه، نقشــی غیرقابــل 
انــکار را از »مجتمــع فــوالد خراســان« در تقویــت 
»اقتصــاد مقاومتــی« در شهرســتان هــای نیشــابور، 

ــرده اســت. ــروزه و زبرخــان ترســیم ک فی

ــن  ــوان معی ــه عن ــرکت ب ــن ش ــی ای ــش آفرین نق
اقتصــادی منطقــه کــه در شــرایط معمــول حــوزه 
هایــی همچــون احیــای میــراث فرهنگــی، کمــک 
بــه خوداشــتغالی جامعــه روســتایی، بهبود ســیما و 
منظــر شــهری و نظایــر آن را شــامل مــی شــد، در 
یــک ســال گذشــته و بــا شــیوع ویــروس »کرونــا« 
وجهــه ای دیگــر نیــز یافــت و آن حمایــت از 
ــد 19«  ــیوع »کووی ــی از ش ــدگان ناش ــیب دی آس
ــه نهادهــای  ــع ب ــه موق ــر و ب ــاری رســانی موث و ی
ــژه حــوزه بهداشــت و درمــان  ــه وی حاکمیتــی و ب
در مقابلــه بــا پیامدهــای خســارت بــار ایــن 

ــوده اســت. ــی ب اپیدم
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در ایــن گــزارش تــالش کــرده ایــم بخشــی از توفیقــات »مجتمــع فــوالد خراســان« را بــه عنــوان یکــی از 100 شــرکت 
برتــر کشــور در ایفــای مســئولیت هــای اجتماعــی خــود را مــرور کنیــم: 

قدردانی وزیر بهداشت از نیک اندیشی مدیرعامل فوالد خراسان

سنگر فوالدی در برابر پاندمی 

کمــک هــای بــی شــائبه فــوالد خراســان در یــاری رســانی 
ــه حــوزه بهداشــت و درمــان و نیــز ســایر بخــش هــای  ب
مدیریــت شهرســتان محــل اســتقرار خــود یعنــی نیشــابور، 
تــا بــه آن حــد حایــز اهمیــت بــود کــه وزیــر بهداشــت را 
بــر آن داشــت تــا از ایــن اقدامــات خیرخواهانــه تجلیــل و 

قدردانــی کنــد.
دکتــر ســعید نمکــی در پیامــی خطــاب به کســری غفوری 
مدیرعامــل فــوالد خراســان، بــه پــاس کمــک هــای انســان 
دوســتانه در رفــع مشــکالت و یــاری همنوعــان در بحــران 
شــیوع کوویــد19 سپاســگزاری کــرده و نوشــت: »همــت و 
تــالش در راســتای خدمــت بــه همنوعــان موهبتــی الهــی 
اســت. ُحســن تدبیــر و نّیــت جنابعالــی در روزهای ســختی 
ــا  ــا ویــروس کرون کــه ســالمت و امنیــت روانــی جامعــه ب

ــه یقیــن در زمــره فعالیــت  در التهــاب و نگرانــی اســت، ب
هــای مانــدگار خواهــد بــود.«

ــان  ــان و مدافع ــا کادر درم ــان ب ــوالد خراس ــاری ف همی
ــی  ــا هماهنگ ــه ب ــت ک ــی اس ــه اقدامات ــالمت، از جمل س
نیــز  و  فرمانــداری  نظیــر  دســتگاه هــای حاکمیتــی 
ــابور  ــکی« نیش ــوم پزش ــالمت در »عل ــام س ــان نظ متولی

ــت.  ــده اس ــام ش انج
در ایــن راســتا مجتمــع فــوالد خراســان تاکنــون بیــش از 
15 میلیــارد ریــال بــه صــورت نقــدی و غیــر نقــدی اهــدا 
ــه 1500 تــن اکســیژن  کــرده و تامیــن رایــگان  قریــب ب
مــورد نیــاز بیمــاران مبتــال بــه کرونــا از اقدامــات دیگــری 
ــت دانســته شــده  ــز اهمی ــن راســتا حای ــه در ای ــود ه ک ب

اســت. 

از ســایر اقدامــات معاضدتــی فــوالد خراســان بــرای تقویــت نهادهــای درمانــی و بهداشــتی منطقــه در مقابلــه 
بــا ویــروس کرونــا، مــوارد زیــر را مــی تــوان نــام بــرد:
     اهدای 3500 بسته ماسک به شهرداری نیشابور

ــارک هــا و اماکــن عمومــی نیشــابور توســط واحــد ایمنــی و بهداشــت  ــر و پ ــی کــردن معاب      ضــد عفون
ــوالد خراســان ف

    توزیع 1500بسته معیشتی خوار و بار و اقالم بهداشتی میان خانواده های نیازمند
    کمــک هــای تجهیزاتــی پزشــکی بــه دانشــگاه علــوم پزشــکی نیشــابور بــا هزینــه بالــغ  10 میلیــارد ریــال 

 : مل شا
        اهدای تعداد  2500 عدد ماسکN95،  تعداد 3500 گان جراحی و ده ها عدد کیت حفاظت فردی 

       270 لیتر مایع ضد عفونی کننده دست 
       2100 لیتر مایع ضد عفونی کننده سطوح 

        تجهیز آمبوالنس های اورژانس نیشابور 
        تعهد تامین اکسیژن مورد نیاز برای مدت یک سال آینده
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آموزش الکترونیک با حمایت فوالدی
در همیــن حــال همزمــان بــا آغــاز ســال تحصیلــی 1399-1400 و اعــالم 
ــراری  ــرای برق ــه کمــک ب ــرورش شهرســتان نیشــابور ب ــاز آمــوزش و پ نی
ــوالد  ــت، ف ــم بضاع ــتعد و ک ــوزان مس ــش آم ــرای دان ــن ب ــوزش آنالی آم
ــرای  ــت« را ب ــتگاه »تبل ــا دس ــاال زده و ده ه ــاری ب ــتین ی ــان آس خراس
توزیــع میــان ایــن نوبــاوگان شــهر خیــام و عطــار بــه فرمانــداری و آمــوزش 

و پــرورش شهرســتان هــای نیشــابور و فیــروزه اهــدا کــرد.

ــا  ــی ب ــوزه پیرامون ــتغالی در ح ــعه خوداش ــت از توس حمای
تکیــه بــر توانایــی هــای بومــی و هنرهــای اصیــل و ســنتی، 
احیــای مشــاغل دیرپــا و دارای ریشــه هــای ســنتی و 
فرهنگــی، بازاریابــی بــرای تضمیــن فــروش محصــول نهایــی 
از جملــه تعهداتــی اســت کــه »مجتمــع فــوالد خراســان« 
در احیــای مشــاغل بومــی، اشــتغال زایــی و ارتقــای ســطح 
ــای  ــازی خانواره ــه توانمندس ــک ب ــا کم ــی ب ــاد محل اقتص

ــر عهــده گرفتــه اســت. روســتایی ب
ــاس کار  ــدازی کارگاه خیاطــی و ســفارش دوخــت لب راه ان
همــکاران و پیمانــکاران بــه دو کارگاه خوداشــتغالی در 
چارچــوب مثلــث اقتصــادی از جملــه ایــن اقدامــات اســت. 
ــه و  ــواد اولی ــه م ــز کارگاه، ســفارش، تهی ــه تجهی کمــک ب
ــان  ــا پای ــا ت ــن کارگاه ه ــاس از ای ــت لب ــد 3500 دس خری
ــان مــاه محقــق شــد و ســفارش بیــش از 3000 دســت  آب

لبــاس کارگاهــی دیگــر، جانــی 
ــتین  ــرای نخس ــه ب ــت ک ــازه اس ت
بــار از زمــان تاســیس شــرکت، 
در کالبــد هنــر بانــوان توانمنــد 
شهرســتان  خانــوار  سرپرســت 
ــاری  ــروزه ج ــابور و فی ــای نیش ه
شــده اســت. اشــتغال ده هــا بانــوی 
ــن کارگاه  ــوار در ای ــت خان سرپرس
ــدن  ــه ش ــده افروخت ــا نویددهن ه
چــراغ امیــد در ده هــا کاشــانه 

ــت. اس
ــه  ــرای تهی ــرکت ب ــن ش ــد ای تعه
100 دار قالــی و تحویــل امانــی 
آن بــه بافندگان،تهیــه مــواد اولیــه 
ــط و   ــرکت مرتب ــا ش ــه ب ــم نام ــق تفاه ــزار کار از طری و اب
ــول  ــد محص ــن خری ــرای تضمی ــه ای ب ــم نام ــاد تفاه انعق
ــرای  ــو را ب ــی ن ــان، راه ــوالد خراس ــارت ف ــا نظ ــی ب نهای
ــه در  ــان منطق ــوی مردم ــوس و معن ــراث ناملم ــای می احی

ــت. ــوده اس ــرش گش ــی و ف ــت قال باف
ایــن شــرکت هــم اکنــون برنامــه هــای متنوعــی همچــون 
کمــک بــه تجهیــز مرکــز تخصصــی دام ســبک شهرســتان 
ــز  ــز مرک ــرای تجهی ــه ب ــم اولی ــق تفاه ــروزه« از طری »فی
ــرای  ــک دســتگاه الپراســکوپی ب ــن ی ــات دام و تامی تحقیق
ــونوگرافی پیشــرفته  ــتگاه س ــه دس ــز تهی ــز  و نی ــن مرک ای
بــرای مرکــز تحقیقــات تخصصــی دام ســبک مذکــور را در 

ــدام دارد.  دســت اق

حمایت از اشتغال محلی در چارچوب الگوی »اقتصاد مقاومتی«

از بهسازی سیمای شهر تا حضور در سطح ملی ورزش
یک کارخانه، یک شهر و یک تیم

ارتقــای همبســتگی عمومــی،  اجتماعــی،  نشــاط  ایجــاد 
حمایــت از جوانــان و کمــک بــه پــرورش اســتعدادهای 
ــکار عمومــی  ــوالد خراســان در اف ــگاه ف ایشــان و ارتقــای جای
ــالت  ــتای رس ــه در راس ــت ک ــوده اس ــی ب ــتان از اهداف شهرس

ــود. ــی ش ــری م ــرکت پیگی ــی ش اجتماع
مشــارکت بــا نهادهــای مدیریــت شــهری از جملــه »شــهرداری 
و شــورای اســالمی شــهر« و همچنیــن متولیــان امــور ورزش 
ــت  ــی دول ــده عال ــت نماین ــی  و حمای ــا هماهنگ ــان ب و جوان
در شهرســتان از جملــه حمایــت از فعالیــت هــای ورزشــی از 
برنامــه هایــی اســت کــه فــوالد خراســان در قریــب بــه یــک 

ــرار داده اســت. ــژه ق ســال گذشــته آن را در دســتور کار وی
بــه ایــن ترتیــب شــرکت نــه تنهــا معیــن اقتصــادی شهرســتان 
ــه  ــه ب ــی منطق ــی و اجتماع ــن فرهنگ ــوان معی ــه عن ــه ب بلک

ایفــای نقــش مســئوالنه مــی پــردازد. 
مشــارکت بــا شــهرداری نیشــابور در بهســازی مبلمــان و 
مناظــر و ســیمای شــهری بــا اقداماتــی نظیــر نصــب بزرگتریــن 
نمایشــگر یکپارچــه شــهری اســتان در در این شــهر، مشــارکت 
در ســاخت پــروژه شــهدای گمنــام شهرســتان فیــروزه و 

اقدامــات عمرانــی دیگــری نظیــر 
ایجــاد پــارک خطــی در گــذرگاه 
ــا  ــی الرض ــن موس ــی ب ــافران عل مس
در ورودی شــهر نیشــابور و .. از ایــن 

ــه اســت. ــل توج ــوارد قاب م
ایــن در حالــی اســت کــه بــرای 
کاســتن از فشــار تعطیلــی هــای 
ــا،  ــیوع کرون ــر ش ــر اث ــته ب ناخواس
ــون  ــا کن ــوالد خراســان ت مجتمــع ف
ــه هیئــت  1 میلیــارد ریــال کمــک ب
ــش اداره  ــت پوش ــی تح ــای ورزش ه
ورزش و جوانــان نیشــابور ارائــه داده 

ــت. اس

ــتیبانی و  ــا پش ــان« ب ــوالد خراس ــال »ف ــم والیب ــیس تی تاس
ــا  ــه ب ــل شــرکت ک ــت مدیرعام ــز حمای ــل و نی ــدارکات کام ت
حضــور در رقابــت هــای لیــگ یــک کشــور کمکــی موثــر بــه 
ــرای حضــور در عرصــه  ــار ب ــن دی ــان ای ــزه جوان ــت انگی تقوی
قهرمانــی ورزش کــرده اســت، بــه اعتقــاد ناظــران آگاه اقدامــی 
ســازنده بــرای فرهنــگ ســازی و گســترش ورزش قهرمانــی در 

ــد. ــه شــمار مــی آی شهرســتان ب
از  حمایــت  خراســان،  فــوالد  مدیرعامــل  رویکــرد  ایــن 
ــور  ــرای حض ــابوری را ب ــتعد نیش ــد و مس ــکاران توانمن ورزش
ــرار  ــرکت ق ــتور کار ش ــی در دس ــن الملل ــای بی ــه ه در عرص
ــی  ــوری در پ ــری غف ــه، کس ــن نمون ــه در اخری ــت ک داده اس
درخواســت فدراســیون ورزش هــای ناشــنوایان جمهــوری 
اســالمی از »مهنــاز حســن زاده«، کارتــه کای نیشــابوری 
اعــالم حمایــت کــرد. فــوالد خراســان اعــالم کــرده کــه در راه 
رقابــت هــای انتخابــی بــازی هــای المپیــک 2021 ناشــنوایان 
برزیــل، ایــن ورزشــکار عزیــز نیشــابوری را مــورد حمایــت قــرار 
ــه عنــوان عضــو تیــم اســتان  ــم حســن زاده ب مــی دهــد. خان
ــب  ــام نای ــک مق ــام اول و ی ــون 6 مق ــوی تاکن ــان رض خراس
قهرمانــی در مســابقات کشــوری کاراتــه کســب کــرده اســت و 
ــرای حضــور در  ــده، او ب بــدون حمایــت از ایــن ورزشــکار ارزن
رقابــت هــای بــا اهمیــت بیــن المللــی بــا چالــش و دشــواری 

ــود. جــدی مواجــه ب

فوالد خراسان، منادی تالش مسئوالنه برای آبادانی میهن
رویکردهــای »مجتمــع فــوالد خراســان« در یــک ســال گذشــته، نیــروی محرکــه ای موثــر را بــرای تولیــد و اشــتغال در نیشــابور 

بــزرگ و تاریخــی فراهــم آورده اســت کــه مــی توانــد فرداهــای بهتــری را بــرای ایــن ســامان مــژده دهــد. 
پوالدمــردان نیشــابور نــه تنهــا آهــن ســخت را مقهــور اراده خــود کــرده انــد و »جهــش تولیــد« را بــا رکوردشــکنی هــای پیاپــی 
در ســالی کــه بــه ایــن نــام مزیــن اســت، بــا اراده فزاینــده خــود تفســیر کــرده انــد بلکــه اینــک »فــوالد خراســان« را در جایــگاه 
بــازوی توانمنــد مــردم و مســئوالن منطقــه بــرای جهــاد اقتصــادی، فرهنگــی و اجتماعــی نشــانده انــد تــا در روزگاری کــه جامعــه 
ــرای عبــور از خیــزاب هــای گوناگــون اســت، ایــن شــهروند معنــوی و حقوقــی،  نیازمنــد یکدلــی و همراهــی همــه شــهروندان ب

منــادی »دســت در دســت یکدیگــر« نهــادن بــرای آبــادی میهــن خویــش باشــد.  
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ــر  ــی و اقتصــادی و ب ــای ســود مال ــر اســاس معیاره در گذشــته، اثربخشــی شــرکت ها ب
ــرای ســهامداران، ســنجیده می شــد و مصــرف بیش ازحــد  اســاس خلــق منافــع فــردی ب
ــه و  ــر جامع ــات آن ب ــن تبع ــر گرفت ــدون در نظ ــتر ب ــاد آورده بیش ــرای ایج ــع ب مناب
محیط زیســت انجــام می گرفــت. بــه تدریــج و بــا مشــخص شــدن محــدود بــودن منابــع 
و تاثیــرات ســازمان ها بــر جامعــه و محیط زیســت، دیدگاه هــای ســازمان از ســمت 
مباحثــی چــون توســعه اقتصــادی مبتنــی بــر تولیــد بی رویــه بــه ســمت توســعه پایــدار 
ــر جامعــه  ــرات خــود ب حرکــت کــرد؛ نوعــی از توســعه کــه در ضمــن توســعه آفرینی، اث
ــام آن پیداســت  ــه کــه از ن فعلــی و نســل آینــده را مدیریــت می کنــد. مباحثــی چــون مســئولیت اجتماعــی همان گون
، ســازمان ها را در قبــال تاثیــرات اجتماعــی خــود مســئول می دانــد. در شــرکت فــوالد هرمــزگان نیــز ارتقــای تصویــر 
بیرونــی و تعامــالت ارزش افــزا بــا جامعــه، همــواره جــزء اهــداف اســتراتژیک بــوده اســت کــه در ادامــه تاثیــر آن را از 

ــد.  ــزگان می خوانی ــن شــرکت و مســئولین اســتان هرم ــی ای ــط عموم ــر رواب ــگاه مدی ن

توجه به منافع همه ذینفعان در تصمیم گیری ها
رضــا صفریــان، مدیــر روابــط عمومــی شــرکت فــوالد 
ــن  ــت: اصلی تری ــار داش ــوص اظه ــن خص ــزگان  در ای هرم
ــه  ــرکتی، جامع ــا ش ــازمان ی ــر س ــع ه ــن ذینف و بزرگ تری
ــازمان  ــطه س ــتقیم و بی واس ــل مس ــاره تعام ــت. دراین  ب اس
ــن  ــه ممک ــائلی ک ــرات و مس ــی مخاط ــه و ارزیاب ــا جامع ب
ــرای  ــرکت، ب ــازمان و ش ــای س ــطه فعالیت ه ــه واس ــت ب اس
ــا بخشــی از آن ایجــاد شــود ضــروری اســت . در  ــه ی جامع
ــان  ــه ذینفع ــت و هم ــی اس ــه، کل ــور از جامع ــا منظ اینج

شــرکت را در برمی گیــرد. 
وی افــزود: ذینفعــان شــرکت کســانی هســتند کــه نتایــج و 
ــر  ــا تاثی ــر آنه ــال شــرکت ها ب ــات و اعم ــای تصمیم پیامده
می گــذارد. ذینفعــان در موفقیــت یــک شــرکت بــه صــورت 
ــوم مســئولیت  ــد . مفه مســتقیم و غیرمســتقیم نقــش دارن
اجتماعــی شــرکت در قبــال موضوعــات مختلــف مرتبــط بــا 
رفتــار شــرکت در محیــط اجتماعــی؛ خــود، فراتــر از مفاهیــم 
ــا  ــا آنه ــه طــور ســنتی ب ــه شــرکت ها ب اقتصــادی اســت ک

ســروکار دارنــد.
همراهی شرکت با مردم در شرایط سخت

صفریــان اظهــار داشــت: »در شــرکت فــوالد هرمــزگان 
ــه،  ــا جامع ــرا ب ــاط تعامل گ ــی و ارتب ــر بیرون ــای تصوی ارتق
ــام  ــوده و هســت و نظ ــتراتژیک ب ــداف اس ــواره جــزء اه هم
تدویــن شــده  کــه  اجتماعــی شــرکت  مســئولیت های 
ــن  ــت. در همی ــتوار اس ــول اس ــن اص ــق ای ــر تحق ــت، ب اس
راســتا در ســال 99 میــزان ســرمایه گذاری شــرکت در 
حــوزه مســئولیت های اجتماعــی افزایــش محسوســی را 
ــن شــرکت، مشــارکت ها و  ــرد. در ســال 99 در ای ــه ک تجرب
ــی،  ــون عمران ــای گوناگ ــی در حوزه ه ــاعدت های فراوان مس
فرهنگــی، ورزشــی و ســالمت اســتان صــورت پذیرفتــه 

اســت. مــا بــر ایــن عقیــده اســتواریم کــه مــردم در لحظــات 
ســخت، فــوالد هرمــزگان را در کنــار خــود احســاس کننــد. 
ــر  ــوادث غی ــروز ح ــه ب ــه ب ــا توج ــل ب ــالهای قب ــذا در س ل
ــن  ــا تامی ــن حــوزه  ب ــه، در ای ــه  مثــل ســیل  و زلزل مترقب
کانکــس بــرای مــدارس ســیل زده شــرق اســتان هرمــزگان ، 

داشــته ایم«. مشــارکت 
اختصــاص ۵ میلیــارد تومــان بــه دانشــگاه علــوم 

پزشــکی هرمــزگان
وی در ادامــه بــه حمایــت شــرکت در راســتای کنتــرل 
ــرد  ــاره ک ــزگان اش ــتان هرم ــا در اس ــروس کرون ــیوع وی ش
ــیوع  ــر ش ــرل بهت ــت کنت ــتا در جه ــن راس ــت: »در ای و گف
ویــروس کرونــا و بهبــودی بیمــاران مبتــال بــه ایــن بیمــاری 
مبلــغ 50 میلیــارد ریــال جهــت خریــد تجهیــزات و وســایل 
موردنیــاز بیمــاران کروناویــروس بــه دانشــگاه علــوم پزشــکی 

ــد«. ــزگان اختصــاص داده ش هرم
صفریــان اضافــه کــرد: عــالوه بــر ایــن مــوارد، تامیــن 
اکســیژن موردنیــاز بیمارســتانها بــه صــورت مــداوم، تامیــن 
ماســک و مــواد ضدعفونی کننــده جهــت اســتفاده در مراکــز 
ــا هماهنگــی دســتگاه های اجرایــی، مشــارکت در  عمومــی ب
ســاخت مدرســه، حمایــت از هنرمنــدان و اهالــی فرهنــگ و 
 هنــر اســتان، مشــارکت در مراســم ازدواج علــوی1500 زوج، 
حمایــت از تیم هــا و فدراســیون های ورزشــی اســتان و 
حمایــت از برگــزاری مســابقات ورزشــی، حمایــت از برگزاری 
ــندگان و  ــت از نویس ــات، حمای ــاب و مطبوع ــگاه کت نمایش
هنرمنــدان بومــی اســتان بــا خریــد کتــب و بلیــت کنســرت، 
کمک هــای مســتمر مالــی و کاالیــی بــه کمیتــه امــداد امــام 
خمینــی اســتان، هالل احمــر، بســیج و بنیادهــای خیریــه و 

ــن دســت می باشــند. ــز از ای بســیاری دیگــر نی

فوالد هرمزگان، سربلند در آزمون مسئولیت های اجتماعی
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