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ــف  ــا را مکل ــه آنه ــت ک ــی اس ــا (تکلیف ــرکت ه ــی ش ــئولیت اجتماع )مس
ــخگوی  ــا پاس ــد ت ــل کنن ــه آن عم ــود ب ــب و کار خ ــای کس ــازد در فض ــی س م
انتظــارات جامعــه باشــند، از طرفــی نبایــد فرامــوش کــرد شــرکت هــا  
مســئولیت های بزرگــی نیــز در قبــال کارکنــان, ســهامداران, مشــتریان, 
ــه  ــبت ب ــد نس ــد. و بای ــده دارن ــر عه ــان ب ــی ذینفع ــدگان, و تمام ــن کنن تأمی

ــد . ــل کنن ــود عم ــدات  خ ــه تعه ــش ب ــر دو بخ ه

معدنــی  شــرکت  کرونــا،  بیمــاری  شــیوع  از  ناشــی  اخیــر  بحــران  در 
و صنعتــی چادرملــو بــرای مقابلــه بــا گســترش ایــن ویــروس مهلــک 
ــا  ــهراردکان ب ــراری ش ــگاه اضط ــز نقاهت ــه تجهی ــیاری از جمل ــات بس اقدام
ــازماندهی  ــا، س ــروس کرون ــه وی ــال ب ــاران مبت ــه بیم ــرای قرنطین ــت ب 100 تخ
15 اکیــپ هــای مکانیــزه ومجهــز بــه لــوازم ووســایل ضدعفونــی کننــده بــا 
ــهرهای اردکان،  ــه ش ــا ب ــن گروه ــزام ای ــی واع ــتادهای محل ــی س هماهنگ
عقــدا، میبــد، بهابــاد  و روســتاهای مجــاور بــرای ضــد عفونــی کــردن اماکــن 
عمومــی همــراه بــا دههــا دســتگاه تانکر،آمبوالنــس وماشــین آالت مجهــز 
ــده  ــی کنن ــد عفون ــن موادض ــه 25 ت ــده،  تهی ــی کنن ــایل ضدعفون ــه وس ب
مایــع وجامــد، ودههــا هزارعــدد ماســک ودســتکش وتوزیــع آن بیــن 

شــهروندان وپاکســازی اماکــن عمومــی بعمــل آورد .

ــک   ــال کم ــون ری ــارد و 700 میلی ــش از 222 میلی ــوع بی ــو  در مجم چادرمل
ــکی  ــی و پزش ــز نظارت ــه مراک ــا  ب ــا کرون ــه ب ــرای مقابل ــدی ب ــر نق ــدی و غی نق
اســتان یــزد و شهرســتان اردکان بــه منظــور انجــام اقدامــات پیشــگیرانه و 

ــت . ــرده اس ــدا ک ــان، اه ــان مبتالی درم

کشــور  در  زلزلــه  و  ســیل  جملــه  از  گذشــته  بحرانهــای  در  همچنیــن 
چادرملــو بــا پرداخــت ده هــا میلیــارد ریــال کمــک هــای نقــدی و غیــر نقــدی 

ــت . ــتافته اس ــان ش ــاری هموطن ــه ی ب

هرســازمانی ملــزم اســت تــا در جهــت حــل مشــکالت، مســائل و بهبــود 
کیفیــت زندگــی کارکنــان، و بــه ســهم خــود، رفــع برخــی نیازهــای اجتماعــی، 
ــارد.  ــت گم ــش  هم ــر از فعالیت ــه متاث ــی جامع ــت محیط ــی و زیس فرهنگ
ــام  ــر انج ــالوه ب ــوده ع ــالش نم ــو ت ــرکت چادرمل ــز ش ــوص نی ــن خص در ای
تعهــدات خــود در چارچــوب قوانیــن کار نســبت بــه کارکنــان، اعــم از کارگــران 
و کارشناســان ومدیــران، بخشــی از نیازهــای رفاهــی و اجتماعــی و فرهنگــی 
ــه  ــون  ب ــا کن ــال ت ــاه امس ــن م ــه از فروردی ــور نمون ــد بط ــن نمای ــا را تامی آنه
تمامــی پرســنل شــاغل در چادرملــو ) بالــغ بــر 7 هــزار نفــر( در 3 نوبــت 

کمــک هزینــه معیشــت پرداخــت شــد در نــگاه دراز مــدت نیــز بــا  تاســیس 
شــرکت تعاونــی مســکن  قــرار اســت  بــرای تمامــی کارگــران و کارکنــان فاقــد 
مســکن شــاغل در مجتمــع هــای معدنــی و صنعتــی در شهرســتانهای 
ــتای  ــدام در راس ــن اق ــود، ای ــاخته ش ــب س ــکن مناس ــاد مس اردکان و بهاب
تامیــن امنیــت شــغلی و آرامــش روانــی کارگــران تالشــگر کــه نقــش عمــده 

ای در امــر تولیــد واقتصــاد کشــور دارنــد انجــام مــی گیــرد.     

ــا  ــتان اردکان ب ــت در شهرس ــالها فعالی ــی س ــرکت ط ــن ش ــی ای   . از طرف
تمــام تــوان خــود بــا مشــارکت ســازمانها و نهادهــای اجتماعــی و فرهنگــی 
بــا رعایــت  در جهــت رفــع نیازهــا و ارتقــاء کیفیــت زندگــی ســاکنین و 
ــا در  ــت.  تنه ــام داده اس ــترده ای انج ــای گس ــت ه ــی فعالی ــات قانون الزام
ــتان  ــه شهرس ــی ب ــت مال ــال حمای ــارد ری ــش از  785  میلی ــته بی ــال گذش س
ــی  ــی- مذهب ــتی- فرهنگ ــی- بهداش ــی آموزش ــای علم ــه ه اردکان، در زمین
اجتماعــی  هــای  فعالیــت  و  خدمــات  زدایــی،  محرومیــت  ورزشــی-   -
کمک هــای بالعــوض بــه مراکــز  فرهنگــی - هیــات هــای ورزشــی - صنــدوق 
ــز  ــه - مراک ــای خیری ــن ه ــدارس - انجم ــاجد - م ــنه - مس ــرض الحس ــای ق ه
علمــی و آموزشــی - کمیتــه امــدام امــام خمینــی و ســازمان منابــع طبیعــی 

ــت .  ــده اس ــدا ش اه

ازجلــه اقدامــات چشــمگیر و ارزشــمند ایــن شــرکت کــه در راســتای 
ــه  ــوان ب ــی ت ــت، م ــام داده اس ــی انج ــاه اجتماع ــای رف ــاخص ه ــود ش بهب

ــرد .  ــاره ک ــر اش ــوارد زی م

 1 - مشــارکت در طــرح شــیرین ســازی آب خلیــج فــارس و انتقــال بــه 
مناطــق مرکــزی ایــران از جملــه اســتان یــزد و شهرســتان اردکان .

2 -  ســاخت نیــروگاه 500 مگاواتــی ســیکل ترکیبــی در شهرســتان اردکان 
بــا هــدف تامیــن نیــاز بــرق مصرفــی واحــد هــای صنعتــی مســتقر در ایــن 

منطقــه و ســایر مصــرف کننــدگان کشــور .

- ســاخت  نیــروگاه 10 مگاواتــی خورشــیدی در مجــاورت نیــروگاه   3
ســیکل ترکیبــی.

4 - طــرح بــزرگ جمــع آوری، تصفيــه و انتقــال فاضــالب شــهر اردكان بــه 
ــاکنین  ــت س ــطح بهداش ــاء س ــت  ارتق ــو درجه ــي چادرمل ــع صنعت مجتم

ــت آب . ــدر رف ــری ازه ــز جلوگی ــهر و نی ش

5 - آغــاز عملیــات طــرح کمربنــد ســبز از عقــدا تــا اردکان بطــول 35 
کیلومتــر  و کاشــت 220 هــزار اصلــه نهــال .

6-  ساخت دی کلینیک شهر بهاباد است .

ــتان  ــه در شهرس ــگاه 10 کالس ــاب آموزش ــاخت 4 ب ــات س ــاز عملی 7 -  آغ
اردکان .

8 - ایجــاد بیــش از  300  هکتــار بــاغ میــوه و 218 هکتــار درختــکاری از 
ــی  ــع صنعت ــری در مجتم ــرایط کوی ــاوم در ش ــر و مق ــر مثم ــای غی ــه ه گون

اردکان و 85 هکتــار فضــای ســبز در مجتمــع معدنــی .

پذیــری  مســئولیت  سراســری  اجــالس  در  شــود  مــی  آوری  یــاد 
دانشــگاه  در  گذشــته  ســال  دیمــاه  کــه  ای،  حرفــه  اخــالق  و  اجتماعــی 
زاده  تقــی  ناصــر  مهنــدس  از   تقدیــر  ضمــن   گردیــد،  برگــزار  الزهــرا 
خدمــات  پــاس  بــه  ملــو  چــادر  مدیــر  هیــات  عضــو  و  عامــل  مدیــر 
تندیــس  اجتماعــی،  مســئولیت  ایفــای  در  ایشــان  ارزنــده  و  موثــر 
 ویــژه ایــن اجــالس نیــز بــه شــرکت معدنــی و صنعتــی چادرملــو اهــدا

 گردید .

   گام هــای بلنــد چادرملو در
 زمینــه مســئولیت اجتماعــی
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بــا تولیــد 81100 تــن آهــن اســفنجی در واحــد احیــاء مســتقیم 
شــرکت فــوالد سفیددشــت در اردیبهشــت مــاه ســال جــاری، رکــورد 
تولیــد ماهیانــه بــه میــزان 889 تــن نســبت بــه فروردیــن مــاه امســال 

ــت. ــا یاف ارتق

بــه گــزارش شــما و اقتصــاد: ایمــان ســلیمانی مدیــر عملیــات 
شــرکت ضمــن ابــراز خرســندی از تــد اوم موفقیــت هــای واحــد احیــاء 
مســتقیم در ثبــت پیاپــی دو رکــورد در ســال تولیــد؛ پشــتیبانی هــا و 
مانــع زدایــی هــا ،از حمایــت هــای همــه جانبــه مدیــر عامــل ، همکاری 

همچنیــن  و  شــرکت  پیمانــکاران  و  کارکنــان  تمامــی  همدلــی  و 
پشــتیبانی صــورت گرفتــه از ســوی فــوالد مبارکــه و ســازمان ایمیــدرو 

ــود. ــی نم ــرکت ،قدردان ــهامداران ش ــوان س ــه عن ب

ــد  ــه تولی ــدی برنام ــق 111 درص ــه تحق ــاره ب ــا اش ــلیمانی ب ــر س دکت
تجمعــی ســال جــاری و افزایــش 13.2 درصــدی تولیــد نســبت بــه 
ــتان  ــی اس ــد صنعت ــن واح ــزم بزرگتری ــل، از ع ــال قب ــابه س ــدت مش م
ــال  ــان س ــا پای ــد ت ــه تولی ــور از برنام ــرای عب ــاری ب ــال و بختی چهارمح

ــر داد. خب

در دومین ماه از سال تولید؛ پشتیبانی ها و مانع زدایی ها
دومین رکورد تولید ماهیانه در واحد احیاء مستقیم 

شرکت فوالد سفیددشت به ثبت رسید

در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی:

امضای تفاهم نامه

۲ مـیــلیـــارد یـورویــی
میان شرکت گهرزمین و وزارت صمت

تفاهــم نامــه همــکاری توســعه ســرمایه گــذاری میــان شــرکت 
ســنگ آهــن گهرزمیــن و وزارت صمــت بــا حضــور مهنــدس علیرضــا 
مدیرعامــل  فــاح  محمــد  مهنــدس  صمــت،  وزیــر  حســینی  رزم 
صمــت،  وزارت  معاونیــن  کرمــان،  اســتاندار  گهرزمیــن،  شــرکت 
رئیــس مجمــع نماینــدگان اســتان کرمــان، رئیــس کل دادگســتری 
منعقــد کشــور  کل  دادســتان  قضایــی  معــاون  و  کرمــان   اســتان 

 شد.

بــه گــزارش شــما و اقتصــاد: ایــن شــرکت در راســتای سیاســت های 
ــوالد  ــی ف ــع معدن ــره صنای ــل زنجی ــاد تکمی ــی و ایج ــاد مقاومت اقتص
و بــا تاکیــد بــر ســرمایه گــذاری در زمینــه هــای مختلــف از جملــه 
اســتخراج، تولیــد و... تفاهــم نامــه ای را بــا وزارت صمــت بــا ارزش 

ــه  ــروژه ب ــرای 19 پ ــرای اج ــورو ب ــارد ی ــش از ۲ میلی ــذاری بی ــرمایه گ س
ــاند. ــا رس امض

اقداماتــی  بــه  بایــد  گهرزمیــن  شــرکت  نامــه  تفاهــم  ایــن  در 
اختصــاص  مختلــف،  هــای  زمینــه  در  گــذاری  ســرمایه  جملــه  از 
مســئولیت  ایفــای  راســتای  در  گــذاری  ســرمایه  حجــم  از  مبلغــی 
ــدی  ــره من ــعه و به ــق و توس ــش تحقی ــت بخ ــی، تقوی ــای اجتماع ه
از حداکثــر تــوان ســاخت داخلــی بپــردازد .همچنیــن از تعهــدات 
ــای  ــدور مجوزه ــه ص ــوان ب ــی ت ــه م ــم نام ــن تفاه ــت در ای وزارت صم
اشــاره الزم  حمایت هــای  و  پیگیــری  مربوطــه،  امــور  تســهیل   الزم، 

 نمود.
روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سنگ آهن گهرزمین 
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بازگردانــدن  یکــی از تجهیــز اساســی کــوره ی فوالدســازی بــه مــدار تولیــد 
در مجتمــع فــوالد خراســان، صدهــا هــزار یــورو صرفــه جویــی ارزی بــه 

ــت. ــراه داش هم

ــی  ــه »بوم ــه برنام ــی در ادام ــازندگان داخل ــان و س ــان، مهندس کارشناس
ســازی و حمایــت از ســاخت داخــل« قطعــات و تجهیــرات فوالد خراســان، 
بــرای اولیــن بــار موفــق بــه تعمیــر و بازگردانــدن یکــی از تجهیــزات خارجــی 
کــوره هــای قــوس الکتریــک شــدند کــه عــالوه بــر صرفــه جویــی ارزی قابــل 

توجــه، زمینــه تولیــد ایــن تجهیــز را در  داخــل کشــور فراهــم کردنــد.

معــاون خریــد »مجتمــع فــوالد خراســان« بــا اعــالم ایــن مطلــب گفــت: 
بــازوی کــوره EAF1 مجتمــع در ســال 1397 تعویــض شــده بــود و بــر اســاس 
توافقــی کــه بــا شــرکت ایتالیایــی ســازنده ی آن صــورت گرفتــه بــود، قــرار بــود 
ــر  ــا تعمی ــی ایتالی ــرکت دانیل ــی ش ــط نمایندگ ــده توس ــض ش ــازوی تعوی ب
ــدار  ــزوم در م ــع ل ــاالی آن، در موق ــت ب ــه قیم ــه ب ــا توج ــده و ب ــازی ش و نوس
ــرکت  ــه آن ش ــز ب ــا، تجهی ــن مبن ــر ای ــرد. ب ــرار گی ــتفاده ق ــورد اس ــد م تولی
ارســال و پــس از بررســی هــای انجــام شــده و قبــل از اعــالم هزینــه نهایــی، 
ــران  ــود را در ای ــت خ ــد، فعالی ــای جدی ــم ه ــل تحری ــه دلی ــور ب ــرکت مذک ش
ــا  ــاله و ب ــن مس ــی ای ــزود: در پ ــدزاده اف ــاهین صالح محم ــرد ش ــی ک تعطیل
ــم  ــد دارد، تصمی ــد تولی ــداوم رون ــرای ت ــه ب ــن قطع ــه ای ــی ک ــه ارزش ــه ب توج
گرفتــه شــد کــه در داخــل کشــور و بــا اســتفاده از تــوان متخصصــان و 

ــود. ــدام ش ــه اق ــن قطع ــازی ای ــر و بازس ــه تعمی ــی ب ــازندگان داخل س

وی بــا خاطرنشــان کــردن ایــن کــه »یکــی از مهــم تریــن مراحــل کار، 
ــزود:  ــت«، اف ــز اس ــاخت تجهی ــاوری س ــودن فن ــخص نم ــایی و مش شناس
در ایــن مرحلــه، کارشناســان فنــی واحــد فوالدســازی »مجتمــع فــوالد 
خراســان« بــا بهــره گیــری از تجربــه و دانــش فنــی بــاالی خــود موفــق شــدند 
ــوی  ــخص و الگ ــی را مش ــوس الکتریک ــوره ق ــازوی ک ــوژی ب ــی تکنول ــه خوب ب

ــد. ــن کنن ــدی روش ــل بع ــتفاده در مراح ــرای اس ــی آن را ب فن

وی بــا بیــان ایــن کــه تعمیــر فــوق درکمتــر از100 روز بــا هزینــه ای کمتــر از 

3میلیــارد ریــال انجــام شــده افــزود: ایــن در حالــی اســت کــه هزینــه تامیــن 
ایــن قطعــه از خــارج کشــور، حتــی بــا عــدم مواجهــه بــا مانــع تحریــم چیــزی 

حــدود 300 هــزار یــورو بــرآورد مــی شــود.

معــاون بهــره بــرداری  مجتمــع فــوالد خراســان هــم در ایــن بــاره اظهــار 
داشــت: خوشــبختانه بــا حمایــت هــای مدیرعامــل مجتمــع از تقویــت 
تــوان »ســاخت داخــل« تجهیــزات، و هماهنگــی همــکاران معاونــت 
ــاالی  ــری ب ــئولیت پذی ــد و مس ــرداری« و تعه ــره ب ــد« و »به ــای »خری ه
ــازنده ی  ــرکت س ــه ش ــل توج ــدی قاب ــز توانمن ــرکت و نی ــی ش ــکاران فن هم

ــدیم. ــز ش ــن تجهی ــر ای ــد تعمی ــازی فراین ــی س ــه بوم ــق ب ــی، موف داخل

ــت آوردن  ــه دس ــه ب ــت ک ــن اس ــم ای ــه مه ــزود: نکت ــی اف ــید فضیلت فرش
تکنولــوژی و انجــام موفــق فراینــد »تعمیــر«، مــی توانــد حتــی زمینــه 
»ســاخت« ایــن گونــه قطعــات در داخــل کشــور و توســط ســازندگان 

داخلــی را در اینــده فراهــم کنــد.

ــی را  ــه اصل ــدار  9 مرحل ــه م ــه ب ــن قطع ــدن ای ــر و بازگردان ــد تعمی فراین
ــتک  ــازی  »بالش ــواردی بازس ــر و  در م ــی، تعمی ــه بررس ــود ک ــی ش ــامل م ش
مســی«، »فوالدهــا و لولــه هــای داخــل بدنــه« و » قطعــات عایــق«، 
شــکافتن صحیــح بدنــه تجهیــز و شستشــوی شــیمیایی آن، دســتیابی 
ــرل  ــونیک، کنت ــت التراس ــا، تس ــازی آن ه ــه و بازس ــاس قطع ــاط حس ــه نق ب
ــمت  ــتک در قس ــیمنگاه بالش ــالح نش ــینکاری واص ــاد، ماش ــی ابع هندس
ــه  ــی و درنتیج ــوس الکتریک ــگام ق ــرود درهن ــد الکت ــت تعام ــازو جه ــر ب س
کاهــش مصــرف الکتــرود و نیــز تســت نشــتی آب پــس از هــر مرحلــه 
ــا  ــه تمام ــت ک ــه اس ــورت گرفت ــی ص ــات فن ــن اقدام ــم تری ــکاری، از مه جوش

ــت. ــه اس ــورت گرفت ــی ص ــای داخل ــین ه ــان و تکنس ــط کارشناس توس

ــارکت  ــوب و مش ــیار خ ــکاری بس ــرکت از هم ــرداری ش ــره ب ــاون به مع
تیمــی مدیــران و کارشناســان حــوزه هــای »خریــد«، »بومــی ســازی و 
ــر  ــه ثم ــای ب ــازی برت ــرداری و فوالدس ــره ب ــی به ــر فن ــل«، دفت ــاخت داخ س

رســاندن ایــن کار ارزشــمند قدردانــی کــرد.

بــرای  را  خــود  کامــل  آمادگــی  خراســان  فــوالد  مجتمــع  مدیرعامــل 
ــای  ــی و نهاده ــات قضای ــی مقام ــم اندیش ــا ه ــه ب ــی ک ــتیبانی از اقدامات پش
ــدت  ــدار و بلندم ــای پای ــان راهکاره ــکالت زندانی ــل مش ــرای ح ــی ب حمایت
ایجــاد کنــد، اعــالم و تاکیــد کــرد: هــم اکنــون پــروژه هــای ارزشــمندی را 
تعریــف کــرده ایــم کــه چنــان چــه تمهیــدات حقوقــی آن انجــام شــود، مــی 
ــزان  ــری عزی ــه کارگی ــا ب ــا را ب ــروژه ه ــن پ ــانی ای ــع انس ــی از مناب ــم بخش توانی
دربنــدی کــه محکومیــت مالــی ناشــی از »جرایــم غیرعمــد« دارنــد تامیــن 

ــم. کنی

ــدف  ــا ه ــه ب ــزان« ک ــن گلری ــه »جش ــوم ب ــن موس ــوری در آیی ــری غف کس
ــی  ــر آمادگ ــد، ب ــزار ش ــابور برگ ــد در نیش ــم غیرعم ــان جرای ــازی زندانی آزادس
ــو و  ــای ن ــرح ه ــرای ط ــه اج ــک ب ــرای کم ــادی ب ــزرگ اقتص ــه ب ــن مجموع ای
ــت  ــای محکومی ــز ایف ــان و نی ــواده زندانی ــت از خان ــه حمای ــدگار در زمین مان

ــرد. ــد ک ــد« تاکی ــر عم ــان »غی ــی محکوم ــای مال ه

غفــوری در جشــن گلریــزان بــه میزبانــی »انجمــن حمایــت از زندانیــان« 
ــل  ــان در مح ــارک رمض ــاه مب ــتمین روز م ــر هش ــش از ظه ــه پی ــابور ک نیش
ســالن اجتماعــات دبیرســتان تاریخــی »خیــام« برگــزار شــد تاکیــد کــرد: بــا 
ــرد محکــوم،  ــر خــود ف ــازات عــالوه ب ــه مج ــه ایــن کــه محکومیــت ب توجــه ب
خانــواده هــای زندانیــان را بــا تبعــات منفــی و دشــواری هایــی رو بــه رو مــی 
ــی،  ــی راهکارهای ــا طراح ــه ب ــت ک ــی ماس ــانی- اجتماع ــه انس ــازد، وظیف س

ــم. ــش دهی ــات را کاه ــن تبع ای

کســری غفــوری بــا قدردانــی از اعتمــاد همــکاران و همراهــان همیشــگی 
فــوالد خراســان در »پویــش نویــد پــرواز« افــزود: در پــی صحبتــی کــه آقــای 
ارکانــی نماینــده شهرســتان در مجلــس داشــتیم، متوجــه شــدیم کــه برخی 
ــد، از  ــده ان ــس ش ــار حب ــی گرفت ــی جزئ ــر مبالغ ــه خاط ــان ب ــهریان م همش
ایــن رو بــا هــدف کمــک بــه آزادی ایــن عزیــزان در اســفند مــاه ایــن پویــش 

ــا  ــروز ب ــم و ام ــد زدی ــرکت کلی ــان در ش ــان خودم ــکاران و همراه ــن هم را بی
افتخــار دســت همــه عزیزانــی را کــه در کمتــر از 2 هفتــه مبلــغ 814 میلیــون 

و 700هــزار تومــان بــرای ایــن منظــور کمــک کردنــد، مــی بوســم. 

ــه  ــوه قضایی ــس ق ــد ریی ــه تاکی ــاره ب ــا اش ــان ب ــوالد خراس ــل ف مدیرعام
مبنــی بــر ضــرورت رســیدگی بــه وضعیــت زنــدان هــا و زندانیــان، پیشــنهاد 
ــک  ــهیالت و کم ــه تس ــی و اداری و ارای ــازوکار حقوق ــی س ــا طراح ــه ب ــرد ک ک
بــه خوداشــتغالی خانــواده ی محکومــان، تقویــت مشــاغل خانگــی زمینــه 
ــری  ــه کارگی ــا ب ــان، ب ــرده و همزم ــم ک ــان را فراه ــواده زندانی ــت از خان حمای
پرداخــت  و  کالن  هــای  پــروژه  در  عمــد  غیــر  جرایــم  مالــی  محکومــان 
محکومــان  از  دســته  ایــن  خدمــات  دســتمزد  محــل  از  ایشــان  بدهــی 
زمینــه بازگشــت ســریع تــر محکومــان »غیرعمــد« را بــه آغــوش جامعــه و 

ــم. ــم کنی ــواده فراه خان

وی تاکیــد کــرد: مجتمــع فــوالد خراســان آمادگــی کامــل خــود را بــرای 
ــای  ــی و نهاده ــات قضای ــی مقام ــم اندیش ــا ه ــه ب ــی ک پشــتیبانی از اقدامات
ــدت  ــدار و بلندم ــای پای ــان راهکاره ــکالت زندانی ــل مش ــرای ح ــی ب حمایت
ایجــاد کنــد، اعــالم مــی کنــد و هــم اکنــون پــروژه هــای ارزشــمندی را تعریــف 
ــم  ــی توانی ــود، م ــام ش ــی آن انج ــدات حقوق ــه تمهی ــان چ ــه چن ــم ک ــرده ای ک
بخشــی از منابــع انســانی ایــن پــروژه هــا را بــا بــه کارگیــری عزیــزان دربنــدی 

ــم. ــن کنی ــد تامی ــد دارن ــم غیرعم ــی جرای ــت مال ــه محکومی ک

گفتنــی اســت در ایــن آییــن کــه بــه رســم هــر ســال بــا حضــور فرمانــدار، 
از  حمایــت  انجمــن  مدیــره  هیــات  اعضــای  و  دادســتان  جمعــه،  امــام 
ــتان  ــی شهرس ــی و اجرای ــی، قضای ــات سیاس ــد، مقام ــزار ش ــان برگ زندانی
ــوالد خراســان، بــه ویــژه پویــش »نویــد  ــتیبانی هــای اجتماعــی ف از پش
ــوالد  ــتانه ف ــان دوس ــای انس ــک ه ــه کم ــازه در زمین ــوردی ت ــه رک ــرواز« ک پ

ــد. ــی کردن ــت، قدردان ــا گذاش ــه ج ــته ب ــال گذش ــان رادر س خراس

مدیرعامــل مجتمــع فــوالد خراســان از ارتقــای جایــگاه ایــن شــرکت 
بــزرگ صنعتــی در جمــع برتریــن شــرکت هــا در حــوزه مدیریــت انــرژی خبــر 

داد.

ــتای  ــان در راس ــوالد خراس ــع ف ــه مجتم ــن ک ــالم ای ــا اع ــوری، ب ــری غف کس
و  ملــی  ســرمایه های  و  منابــع  قبــال  در  خــود  اجتماعــی  مســئولیت 
نیــز تعهــد بــه سیاســت هــای کلــی کشــور در زمینــه مدیریــت منابــع 
ــزه  ــی جای ــه مل ــای دبیرخان ــود در ارزیابی ه ــا صع ــد ب ــق ش ــرزمینی، موف س
مدیریــت انــرژی، تندیــس نقــره ای دوســتاره ی ایــن جایــزه را از آن خــود کنــد، 
ــکاران  ــی هم ــئولیت شناس ــد و مس ــد و تعه ــف خداون ــه لط ــا ب ــزود: م اف
مــان توانســته ایــم بــا مدیریــت مصــارف انــرژی، بــه ویــژه در صنعــت انــرژی 
بــری ماننــد فــوالد، ســهمی جــدی در بهــره وری منابــع داشــته باشــیم. وی 

ــته و  ــال گذش ــک س ــرژی در ی ــره وری ان ــطح به ــای س ــرد: ارتق ــان ک خاطرنش
ــای  ــرژی، ج ــتفاده از ان ــوزه اس ــرکت در ح ــرد ش ــود عملک ــد بهب ــداوم رون ت
ــار  ــان درکن ــوالد خراس ــد ف ــی ده ــان م ــدواری دارد و نش ــی و امی خوش وقت
ــی  ــت م ــی مراقب ــه خوب ــی را ب ــع عموم ــد، مناف ــش تولی ــه افزای ــت ب اهمی
ــی  ــد اجتماع ــازمانی و تعه ــوغ س ــدی، بل ــارزی از توانمن ــه ب ــن وج ــد. و ای کن

ــت. ــور اس ــرق کش ــی ش ــب صنعت ــن قط ــزرگ تری ب

گفتنــی اســت بنــا بــر اعــالم دبیــر اجرایــی جایــزه ملــی »مدیریــت 
ــن  ــزه، ضم ــن جای ــی ای ــن ارزیاب ــان در آخری ــوالد خراس ــع ف ــرژی« مجتم ان
صعــود رتبــه و ارتقــای ســطح مدیریــت انــرژی، توانســت در حــوزه »فراینــد 
ــن  ــتاره ی ای ــره ای دوس ــس نق ــار تندی ــتین ب ــرای نخس ــر«، ب ــرژی ب ــای ان ه

ــد. ــاص ده ــود اختص ــه خ ــزه را ب جای پشــتیبانی 8میلیارد ریالی فوالد خراســان از »گلریزان« نیشــابوری ها 
مدیرعامل مجتمع فوالد خراســان در جشــن گلریزان بر آزادی زندانیان غیر عمد:

فوالد برای حمایت از زندانیان غیرعمدآماده در انداختن 
»طرحی نو« است

صعود ارزشــمند فوالد خراســان و جایزه ملی برای قطب ســوم فوالد کشــور
فوالد خراســان تندیس دو ســتاره جایزه ملی مدیریت انرژی را کســب کرد

صدهــا هزار یــورو صرفه جویی ارزی؛ 
پیامد اعتماد فوالد خراســان به »ســاخت داخل«
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       مســئولیت هــای اجتماعــی از جملــه مفاهیــم نوینــی اســت کــه 
اگرچــه ســال هاســت کــه در بیشــتر جوامــع بــه صــورت فراگیــر بــه آن توجــه 
مــی شــود؛ امــا در جامعــه مــا در یــک دهــه گذشــته بــه عنــوان یکــی از 
ــه  ــه آن پرداخت ــرح و ب ــا مط ــرکت ه ــژه ش ــراد و بوی ــف اف ــن وظای مهم تری
شــده اســت. بــه گونــه ای کــه شــاید امــروزه کمتــر برنامــه یــا فعالیتــی وجــود 
داشــته باشــد کــه در پرداختــن بــه آن، ذکــری از مســئولیت هــای اجتماعــی 

ــد.  ــان نیای ــه می ب

رســوخ و نفــوذ مســئولیت هــای اجتماعــی در برنامــه هــای کوتــاه و 
بلندمــدت دولــت هــا و شــرکت هــا تــا حــدی اســت کــه ایــن موضــوع خــود 
ــد،  ــت. تعه ــده اس ــل ش ــا تبدی ــه ه ــن برنام ــه در ای ــرفصلی جداگان ــه س ب
ــا  ــراد ی ــد اف ــت. تعه ــی اس ــای اجتماع ــئولیت ه ــان مس ــزی گفتم دال مرک
شــرکت هــا بــه ورود و هزینــه کــرد در زمینــه هایــی کــه یــا بــا فعالیــت هــای 
ــار آســیب هــا و  ــان دچ ــای آن ــت ه ــط اســت و یــا در نتیجــه فعالی ــان مرتب آن
ــون آن  ــی پیرام ــات جبران ــت اقدام ــه الزم اس ــود ک ــی ش ــی م ــارت های خس
ــای  ــئولیت ه ــه مس ــت در زمین ــرای فعالی ــت ب ــه عزیم ــود نقط ــام ش انج
ــه  ــا وظیف ــرکت ه ــه ش ــا ک ــی آنج ــت یعن ــورد نخس ــت.  در م ــی اس اجتماع
و  تعهــد دارنــد کــه در زمینــه هایــی کــه بــا فعالیــت هــای آنــان مرتبــط 
اســت وارد شــوند و خدماتــی را انجــام دهنــد  ایــن "انســان" اســت کــه 
محــور بحــث قــرار می گیــرد و در مــورد دوم کــه بــه حــوزه هایــی کــه در 
ــاره  ــوند اش ــی ش ــارت م ــیب و خس ــار آس ــرکت ها دچ ــت ش ــه فعالی نتیج
ــت از  ــه پیداس ــت. ناگفت ــت" اس ــط زیس ــود، "محی ــراد و مقص ــد م ــی کن م
ــدن  ــی و تم ــی اجتماع ــت کل زندگ ــط زیس ــان و محی ــب انس ــه ترکی ــا ک آنج
ــئولیت های  ــه مس ــت ک ــه گرف ــوان نتیج ــی ت ــود  م ــامل می ش ــری را ش بش
ــت و جنبه هــای  ــی نیس ــوع خاص ــه و موض ــه حیط ــی، منحصــر ب اجتماع

ــود.  ــی ش ــامل م ــتی را ش ــات و هس ــترده ای از حی بسیارگس

مســئولیت های  بــه  شــرکت ها  تعهــد  میــزان  کــه  اســت  پرواضــح   
اجتماعــی و ایــن کــه در مســئولیت هــای اجتماعــی شــرکت هــا،  "انســان"،  
ــوع  ــه ن ــادی ب ــد زی ــا ح ــت، ت ــط زیس ــا " محی ــرد و ی ــی گی ــرار م ــه ق ــورد توج م
و زمینــه فعالیــت  شــرکت ها بســتگی دارد. از آنجایــی کــه شــرکت های 
ــت  ــه دس ــار ب ــود، ناچ ــور خ ــای تولیدمح ــت ه ــطه فعالی ــه واس ــدی ب تولی
بــردن در محیــط زیســت، اســتخراج منابــع معدنــی و بــه تبــع آن، وارد شــدن 
خســارت هایــی بــه محیــط زیســت می شــوند و یــا انــواع پســماندها و 
زباله هــای صنعتــی و غیــر صنعتــی را  تولیــد و در محیــط زیســت رهــا 
می کننــد در پرداختــن بــه مســئولیت هــای اجتماعــی خــود بایــد بــه انجــام 

ــند.  ــد باش ــی، متعه ــی و ترمیم ــای جبران ــت ه فعالی

مسئولیت های اجتماعی؛ 
انــسـان و محیـط زیـــست

طبیعتــا ایــن موضــوع در مــورد شــرکت هــای  خدماتــی یــا غیــر تولیــدی، 
ــی  ــای اجتماع ــئولیت ه ــام مس ــا در انج ــرکت ه ــن ش ــت. ای ــاوت اس متف
ــه  ــورد توج ــی را م ــت های ــرار داده و فعالی ــور ق ــان" را مح ــد " انس ــود، بای خ
قــرار می دهنــد کــه بــا انســان ارتبــاط مســتقیم دارد. اگرچــه بــی تردیــد 
از منظــر آزادی فعالیــت هــای اقتصــادی، توســعه اقتصــادی و اقتصــاد 
غیردولتــی، نــگاه بــه مســئولیت های اجتماعــی  باعــث می شــود تــا تولیــد 
را کــه موجــب افزایــش درآمــد ملــی و کمــک بــه رشــد و توســعه اقتصــادی 
عمــده  و  واقعــی  اصلــی،  اجتماعــی  مســئولیت  شــود  مــی  جامعــه 
شــرکت ها بدانیــم؛ امــا طنیــن و بســامد مســئولیت های اجتماعــی در 
ــت.  ــاوت اس ــیار متف ــه بس ــعه نیافت ــع توس ــه و جوام ــعه یافت ــع توس جوام

ــه،  ــعه یافت ــواع توس ــی در ج ــای اجتماع ــئولیت ه ــده مس ــگاه نگارن از ن
بیشــتر مقولــه ای اســت کــه در چارچــوب اخــالق و اختیــار مطــرح می شــود. 
بــه گونــه ای کــه افــراد یــا ســازمان هــا بــه حکــم اخــالق و از روی اختیــار 
تصمیــم بــه پذیــرش مســئولیت هــای در قبــال اجتمــاع گرفتــه و بــه اختیــار 
ــت  ــرای آن نیس ــم ب ــی ه ــزام چندان ــاید ال ــه ش ــی ک ــوزه های ــه ح ــا ورود ب ب
ــورد  ــن م ــد. ای ــام دهن ــه انج ــرای جامع ــی ب ــات گوناگون ــه خدم ــند ک می کوش
امــا در جوامــع توســعه نیافتــه اگــر چــه بــاز هــم الزامــی اخالقــی اســت؛ امــا 
شــاید بتــوان مدعــی شــد کــه تــا حــد زیــادی در قالــب "الــزام غیراجبارگونــه" 

می گنجــد. 

ــد و  ــدم رش ــل ع ــه دلی ــه،  ب ــعه نیافت ــع توس ــه جوام ــن گون ــه در ای ــرا ک چ
ــش  ــه بخ ــه ک ــن جامع ــادی پایی ــد اقتص ــژه رش ــه و بوی ــه جانب ــعه هم توس

زیــادی از آن در نتیجــه دولــت محــور بــودن اســت از یــک ســو، دولــت هــا یــا  
ــات  ــی و خدم ــای اجتماع ــئولیت ه ــه مس ــام بهین ــرای انج ــی ب ــوان باالی از ت
ــی  ــه برخ ــد ب ــش از ح ــه بی ــل توج ــه دلی ــا ب ــتند و ی ــوردار نیس ــی برخ عموم
ــد  ــرار می دهن ــت ق ــورد غفل ــی را م ــای  اجتماع ــئولیت ه ــا، مس از جنبه ه
از یــک ســو اکثریــت مــردم در وضعیــت نامطلــوب اقتصــادی بــه ســر 
ــردم  ــی و م ــه غیردولت ــای  خیری ــا نهاده ــراد ی ــر، اف ــوی دیگ ــد و از س می برن
نهــاد از تــوان مناســبی بــرای ارائــه خدمــات توانبخشــی برخــوردار نیســتند 
ایــن شــرکت ها هســتند کــه بــه واســطه فعالیــت در همیــن اجتمــاع و 
ــه  ــه، وظیف ــعه نیافت ــه توس ــن جامع ــردم و همی ــن م ــد از همی ــب درآم کس
دارنــد تــا در الزامــی غیــر اجبارگونــه، بخشــی از درآمدهــای خــود را در  زمینــه 

ــد.  ــه کنن ــی هزین ــای اجتماع ــئولیت ه مس

بــه عنــوان فــراز پایانــی الزم اســت خاطرنشــان شــود کــه مســئولیت های 
ــه  ــبت ب ــا نس ــازمان ه ــا س ــراد ی ــه اف ــت ک ــی نیس ــف و منت ــی، لط اجتماع
جامعــه و شــهروندان  دارنــد؛  بلکــه الــزام و وظیفــه ای اخالقــی اســت 
ــع  ــی و واق ــی علم ــد، نگرش ــزی هدفمن ــه ری ــا برنام ــت ب ــته اس ــه شایس ک
بینانــه و بــه دور از هرگونــه تبلیغــات تجــاری و ســودجویانه بــه آن پرداختــه 
زمینــه  در  شــده  انجــام  هــای  فعالیــت  انعــکاس  و  بیــان  قطعــا  شــود. 
ــران و  ــه دیگ ــث توج ــد باع ــی توان ــه م ــا ک ــی از آنج ــئولیت های اجتماع مس
تشــویق ایشــان بــه ورود بــه ایــن عرضــه  و فعالیــت و خدمــات در آن شــود 
ضــرورت دارد امــا در عیــن حــال، رعایــت کرامــت انســانی و و شــان و منزلت 
ــی و  ــای اجتماع ــئولیت ه ــه در مس ــت ک ــی اس ــی موضوع ــردی و اجتماع ف

ــت.  ــژه اس ــام وی ــه و اهتم ــته توج ــه آن، شایس ــب ب ــویق و ترغی تش
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امــر مهــم اختصــاص دهــد كــه بخشــی از ســرمایه مــورد نیــاز بــرای اجــرای 
داخلی ســازی قطعــات از طریــق آورده نقــدی و ســرمایه گــذاری توســط 
ســازندگان و اختصــاص بخشــی از مطالبــات ســازندگان بــرای ســاخت 
داخــل تامیــن خواهــد شــد و مابقــی از  منابــع و تســهیالت بانکــی فراهــم 

می شــود.

ــاخت  ــای س ــروژه ه ــرای پ ــق و اج ــد تعمی ــه فرآین ــی ب ــتاب ده ــرای  ش ب
ــت  ــه قیم ــازندگان ب ــا س ــرارداد ب ــد ق ــد عق ــش تولی ــق جه ــل و تعمی داخ
ــت  ــارس و پرداخ ــج ف ــوب خلی ــاس ف ــا براس ــه و ی ــده قطع ــام ش ــه تم هزین
مبلــغ قطعــه تحویلــی بــه صــورت ماهیانــه، از جملــه مشــوق هــای درنظــر 

ــت.  ــده اس ــه ش گرفت

تســهیل و تســریع در تســت قطعــات و اجــرای فرآینــد کیفــی و فراهــم 
ــان  ــرکت های دانش بنی ــا ش ــازان ب ــر قطعه س ــل بیش ت ــه تعام ــردن زمین ک
ســازندگان  از  پشــتیبانی  مــوارد  مهم تریــن  از  فنــی  مســایل  حــل  بــرای 

ــت. ــی اس داخل

تداوم ركورد زنی ها ی 99 در 1400

درســال  کشــور  خودروســاز  بزرگتریــن 
عرضــه  و  رونمایــی  ضمــن  توانســت   99
بــا  نیــز  را  خــود  تولیــد  جدیــد،  محصــوالت 
ــاده  ــان ج ــی پوش ــرد. آب ــاال بب ــم ب ــود تحری وج
توانســتند  گذشــته   درســال  مخصــوص 
ركــورد هــای جدیــدی در حــوزه تولیــد، عرضــه 
ــات  ــازی قطع ــی س ــد ، داخل ــوالت جدی محص
ایــن  و  برســانند  ثبــت  بــه  بــاال   فنــاوری  بــا 
ــال  ــز دنب ــاری نی ــال ج ــی در س ــورد زن ــیر رك مس

مــی شــود. 

 ایــران خــودرو در ســال گذشــته از تولیــد 
500 هــزار دســتگاه عبوركــرد. بنابرایــن نقطــه 
ــال 99 را  ــودرو در س ــران خ ــرد ای ــف عملک عط
مــی تــوان همیــن رشــد 22 درصــدی دانســت، 
شــرکت  ایــن  دهــد  مــی  نشــان  آنکــه  چــه 
ابتدایــی  هــای  شــوک  از  عبــور  بــر  عــالوه 
اوج  دوران  بــه  بازگشــت  مســیر  در  تحریــم، 
تولیــدو توســعه محصــول قــرار گرفتــه اســت. 
ــه  ــودرو چگون ــران خ ــی ای ــروه صنعت ــه گ اینک
توانســت بــه ایــن تیــراژ دســت پیــدا کنــد، 
ــازان  ــه س ــی قطع ــد همدل ــائلی مانن ــه مس ب
رونــد  بهبــود  و  ســازی  داخلــی  افزایــش   ،
ایــن  شــود.  مــی  مربــوط  قطعــات  تامیــن 
گــروه صنعتــی مبنــای ارتبــاط بــا ســازندگان 
بنــا  رقابتــی  قیمــت  و  كیفیــت  بــا  تامیــن  را 
نهــاد كــه براســاس آن هیــچ ســازنده ای بــر 
ســازنده دیگــر امتیــاز ویــژه ای نــدارد. از دیگــر 
اقدامــات ایــن گــروه صنعتــی بــرای هــم افزایی 
اتــاق  ایجــاد   ، ســازان  بــا قطعــه  و همدلــی 
شیشــه ای ، پیــاده ســازی مــدل جامعــه ارتباط 
ــاس  ــا براس ــت ه ــردن پرداخ ــد ك ــا م من ــدگان و نظ ــن كنن ــا تامی ــفاف ب ش
ــت  ــازی جه ــه س ــن قطع ــرات دو انجم ــتفاده از نظ ــوری و اس ــت مح عدال

ــت .  ــور اس ــود ام بهب

ــه  ــی و عرض ــودرو رونمای ــران خ ــی ای ــروه صنعت ــال گ ــه پارس ــا درکارنام ام
محصــوالت جدیــد چــه در بخــش خــودرو و چــه در بخــش مجموعــه 
قطعــات هــای تــك نیــز بــه چشــم مــی خــورد. در ایــن بیــن، ایــران خــودرو 
توانســت از تــارا رونمایــی و حتــی آن را بــه مرحلــه پیــش فــروش نیــز 

برســاند و قراراســت ایــن خــودرو درســال جدیــد تحویــل مشــتریان شــود .  
ــود .  ــی ش ــاز م ــاه آغ ــك از تیرم ــده اتوماتی ــا دن ــارا ب ــد ت ــن تولی همچنی

دریافت استاندارد ایمنی عابرپیاده برای تارا

ایرانــی اســت کــه موفــق بــه دریافــت  بــا نشــان  تــارا تنهــا خــودرو 
اســتاندارد ایمنــی عابــر پیــاده در تصادفــات جــاده ای شــده اســت؛ کســب 
ایــن اســتاندارد، بیانگــر ســطح بــاالی ایمنــی ایــن محصــول و اهتمــام 
ــرایط  ــت، در ش ــاده اس ــن پی ــان عابری ــظ ج ــه حف ــودرو ب ــران خ ــرکت ای ش
تحریــم دســتاورد قابــل توجهــی بــه شــمار می رود.هــم اکنــون مراحــل 
قانونــی صــدور تاییدیــه رســمی ایمــارک اروپایــی بــه پایــان رســیده و ایمــارک  
ECE-R127 بــر اســاس جدیدتریــن اســتاندارد اروپایــی بــرای خــودروی تــارا 

ــت. ــی صــادر شــده اس ــع بین الملل توســط مراج

ــت  ــز تس ــط را در مراک ــای مرتب ــارا آزمون ه ــول ت ــته، محص ــال گذش  در س
معتبــر اروپایــی ماننــد اســپانیا و آلمــان، منطبــق بــا اســتانداردهای روز بیــن 
المللــی و بــا حضــور بازرســان و نماینــدگان قانونــی مراجــع صــدور تاییدیــه 
اروپایــی ایمــارک )E-mark(، بــا نتایــج عالــی پشــت ســر گذاشــت. در حــال 
حاضــر ایــن گواهــی بــرای جدیدتریــن خودروهــای روز دنیــا صــادر می شــود، 
ــارک  ــمی ایم ــه رس ــی، تاییدی ــی های فن ــی و بازرس ــل قانون ــدن مراح ــی ش ط
اروپایــی ECE R127 بــرای خــودروی تــارا صــادر شــده اســت.در کنــار تــارا، دنــا 
پــالس اتوماتیــک توربــو نیــز دیگــر محصــول جدیــد ایــران خــودرو در ســال 
گذشــته بــود کــه بــه نظــر مــی رســد لوکــس تریــن خــودروی داخلــی باشــد.
ــه دوم  ــم در نیم ــالس را ه ــا پ ــول، ران ــن دو محص ــار ای ــودرو در کن ــران خ ای
ــن  ــار ای ــود. دركن ــر ش ــوع ت ــش متن ــبد محصوالت ــا س ــد ت ــه کردن ــال عرض س
همــه موفقیــت هــا ایــران خودرویــی هــا از گیربکــس شــش ســرعته خــود 
ــازی  ــه در خودروس ــت ک ــار اس ــتین ب ــرای نخس ــن ب ــد. ای ــی کردن ــز رونمای نی
ایــران گیربکســی بــا قابلیــت شــش ســرعته بــودن دردو مــدل دســتی و اتــو 

ماتیــك دردســتور تولیــد قــرار دارد.

در ســال 99 امــا ایــران خــودروی توانســت تعهــدات معــوق خــود را 
ــت  ــی کیفی ــرکت بازرس ــالم ش ــق اع ــد . طب ــش ده ــمگیری کاه ــا حدچش ت
ــات  ــا ثب ــته ب ــال گذش ــودرو در س ــران خ ــوالت ای ــران، محص ــتاندارد ای و اس
ــا  ــی دن ــرکت یعن ــن ش ــد ای ــودروی تولی ــد و خ ــه بودن ــت مواج ــبی کیفی نس
پــالس توربــو اتومــات توانســت پنــج ســتاره کیفــی را بــه دســت آورد و برنامه 
ــج  ــا پن ــی ب ــدگان محصوالت ــع دارن ــه جم ــم ب ــارا ه ــه خودروت ــده ك ــزی ش ری

ــود. ــه ش ــاز اضاف ــودرو س ــن خ ــی ای ــتاره كیف س

مسئولیت های اجتماعی 

مســوولیت اجتماعــی ایــران خــودرو در حــول ســه محــور انســان ســالم، 
جامعــه ســالم و محیــط زیســت ســالم ترســیم شــده اســت.  ایــن شــركت 
بــه صــورت مســتقیم و غیرمســتقیم، صدهــا هــزار فرصــت شــغلی را 
دركشــور فراهــم كــرده اســت. در ایــن گســترده وســیع كســب و كار، ایمنــی 
ــوده  ــد ب ــای تولی ــت ه ــواره از اولوی ــان هم ــواده آن ــان و خان ــالمت كاركن و س
ــرای  ــروم، اج ــق مح ــزان مناط ــش آم ــه دان ــر ب ــوازم التحری ــدای ل ــت.  اه اس
طــرح هــای حمایتــی در كرونــا و اهــدای بیــش از 100 هــزار اقــالم بهداشــتی 
بــه كادر درمــان و مراكــز بهداشــتی،  ارایــه مجــوز دور كاری بــه بیــش از 2500 
نفــر از كاركنــان دارای بیمــاری زمینــه ای، كاشــت بیــش از هــزار اصلــه نهــال 
ــه  ــیتی ب ــك معش ــته كم ــزار بس ــال 10 ه ــه و ارس ــر، تهی ــتان چیتگ در بوس
ــرد از  ــی خ ــتغال زای ــت از اش ــخت، حمای ــی س ــتان س ــه زدگان شهرس زلزل
زنــان كــم تــوان سرپرســت خانــوار سیســتان و بلوچســتان بــا خریــد بیــش 
از 42 هــزار محصــول، ســاخت و اهــدای مدرســه 12 كالســه شــهدای ایــران 
ــر  ــای برت ــه ه ــوزان رتب ــش آم ــر از دان ــدان،  تقدی ــتای الر زاه ــودرو در روس خ
ــه  ــز كتابخان ــاب و تجهی ــی كت ــذر فرهنگ ــرح ن ــرای ط ــری، اج ــور سراس كنك
ــع آوری در  ــرح جم ــرای ط ــور، اج ــوردار كش ــم برخ ــتایی ك ــق روس ــای مناط ه
بطرهــای پالســتیكی و اهــدای ویلچــر بــه معلــوالن نیازمنــد از مهــم تریــن 

ــت. ــوده اس ــاز ب ــن خودروس ــووالنه ای ــات مس اقدام

روزهای اوج ایران خودرو در
 تـولیـد و تـوسعـه محصـوالت جـدیـد

ــودرو را  ــای خ ــه ه ــودرو ، برنام ــران خ ــی ای ــروه صنعت گ
در ســال جــاری  بــر مبنــای رشــد 25درصــدی تولیــد، عرضــه 
محصــوالت جدیــد در بخــش تجــاری و ســواری  صــادرات 
ــوآوری  ــودرو و ن ــی و خ ــی مهندس ــات فن ــات ، خدم قطع
نهضــت  توســعه   ، فــروش  از  پــس  خدمــات  درارائــه 

ــرد.  ــیم ك ــازی ترس ــل س ــاخت داخ س

در ایــن بیــن، بــا توجــه بــه اینکــه شــعار امســال    تولیــد، 
پشــتیبانی هــا و مانــع زدایــی هــا نــام گرفتــه، رشــد تولیــد    
ــال ایــن گــروه صنعتــی   ــای امس ــت ه محــور اصلــی فعالی
بــه شــمار مــی رود. طبــق برنامــه، ایــران خــودرو قصــد 
دارد تیــراژ خــود را تــا 630 هــزار دســتگاه طــی ســال جــاری 
آمارهــای  و  بررســی  كــه  اســت  درحالــی  ایــن  برســاند، 
ایــران خــودرو درســال 99   ، موجــود نشــان مــی دهــد 
بالــغ بــر نیــم میلیــون دســتگاه تیــراژ )در انــواع محصــول( 
داشــت، بنابرایــن تحقــق تولیــد630  هــزار دســتگاهی 
ــود.  ــد ب ــرکت خواه ــن ش ــرای ای ــد ب ــی بلن ــال، جهش امس

برنامه های امسال ایران خودرو 

بزرگتریــن خــودرو ســاز خاورمیانــه در حالــی تولیــد 
امســال  کار  دســتور  در  را  جدیــد  محصــوالت  عرضــه  و 
خــود قــرار داده کــه مــی توانــد ضمــن کمــک بــه رشــد 
تیــراژ، ســبد تولیــدات ایــن شــرکت را هــم متنــوع تــر 
عنــوان  بــه  را  تــارا  گذشــته  ســال  خــودرو  ایــران  کنــد. 
محصولــی جدیدبــه ســبد محصــوالت خــود افــزود و 
ــری را  ــدی دیگ ــای جدی ــد دارد خودروه ــز قص ــال نی امس
در حــوزه محصــوالت تجــاری و ســواری بــه تولیــد برســاند. 
براســاس اســتراتژی ایــران خــودرو قــرار اســت ســاالنه 
ــركت  ــن ش ــدات ای ــبد تولی ــه س ــد ب ــول جدی ــك محص ی

اضافــه شــود. 

بــا عرضــه خودروهــای جدیــد، ســبد تولیــدات ایــران خــودرو طــی ســال 
ــدی  ــد رضایتمن ــد رش ــی توان ــه م ــی ک ــود، موضوع ــی ش ــر م ــوع ت ــاری متن ج
ــوالت  ــد محص ــودرو از تولی ــران خ ــد. ای ــته باش ــال داش ــه دنب ــتریان را ب مش
ــن  ــه ای ــق برنام ــود. طب ــد ب ــل نخواه ــاری غاف ــال ج ــز در س ــرف نی ــم مص ک
ــدا  ــعه پی ــر توس ــوخت کمت ــرف س ــا مص ــی ب ــت خودروهای ــرکت، بناس ش
ــا  ــه. ب ــود یافت ــد و بهب ــای جدی ــتفاده از موتوره ــیر اس ــم از مس ــد، آن ه کن
تولیــد خودروهــای کــم مصــرف، ســرانه مصــرف ســوخت محصــوالت 

ــد.  ــد آم ــن خواه ــودرو پایی ــران خ ای

همچنیــن گــروه صنعتــی ایــران خــودرو در ســال جــاری ،  125 پــروژه 
داخلی ســازی قطعــات بــا فنــاوری بــاال را در دســتور کار قــرار داده کــه بــا 
تحقــق آن، ســاالنه 133 میلیــون یــورو کاهــش ارزبــری محقــق خواهــد 
شــد.76 میلیــون یــورو کاهــش ارزبــری ناشــی از داخلی ســازی در حــوزه 
ــه، 24  ــواد اولی ــی م ــه خودکفای ــوط ب ــورو مرب ــون ی ــر، 26 میلی ــات ارزب قطع
ــرای  ــز ب ــورو نی ــون ی ــت میلی ــازی و هف ــه س ــوزه بهین ــورو در ح ــون ی میلی
ــداوم  ــور ت ــه منظ ــو ب ــر س ــود.از دیگ ــد ب ــزار خواه ــب و اب ــازی قال ــی س داخل
نهضــت داخلی ســازی قطعــات، ایــن خودروســاز در نظــر دارد بخشــی 
ــن  ــه ای ــاری  ب ــال ج ــود را در س ــد خ ــر مول ــای غی ــوال و دارایی ه ــروش ام از ف
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اقدامات پتروشــیمی لردگان در حوزه انجام 
اجتماعی مسئولیت های 

شــماواقتصاد در گفتگو 
با محمودی بررســی کرد؛

مدیرعامــل پتروشــیمی لــردگان بــه    تشــریح اقدامــات ایــن پتروشــیمی 
ــت. ــی پرداخ ــئولیت های اجتماع ــام مس ــوزه انج در ح

محســن محمــودی در گفتگــو بــا خبرنــگار شــماواقتصاد، دربــاره اقدامــات 
گفــت:  اجتماعــی  مســئولیت های  حــوزه  در  پتروشــیمی  شــرکت  ایــن 
ــا  ــده، ام ــیس ش ــه تأس ــت ک ــال اس ــا 13 س ــدوداً 12 ت ــردگان ح ــیمی ل پتروش
ــال 94 و  ــه از س ــا اینک ــود ت ــده ب ــف ش ــت آن متوق ــا فعالی ــر تحریم ه ــه خاط ب
95، رونــد ســاخت و برپایــی ایــن شــرکت آغــاز و تســریع شــد کــه در نهایــت 

ــت. ــده اس ــه ش ــیمی اضاف ــوالت پتروش ــد محص ــدار تولی ــه م ــروز ب ام

ــت از  ــرای غفل ــی ب ــیمی را دلیل ــاخت پتروش ــان س ــدن زم ــی ش وی طوالن
ــک  ــه کم ــا ک ــرد: ازآنج ــه ک ــت و اضاف ــی ندانس ــئولیت های اجتماع ــام مس انج
خلیــج  پتروشــیمی  سیاســت های  جــزء  اجتماعــی  مســئولیت های  بــه 
ــی  ــئولیت های اجتماع ــام مس ــم انج ــا ه ــت، م ــرول اس ــرکت پت ــارس و ش ف
ــه  ــنامه ها ب ــا و بخش ــق آیین نامه ه ــم و طب ــرار دادی ــان ق ــی از اهدافم را جزئ

مســئولیت های اجتماعــی خــود عمــل می کنیــم.

حمایت پتروشیمی لردگان از درختان بلوط
مدیرعامــل شــرکت پتروشــیمی لــردگان ادامــه داد: یکــی از وظایــف 
ایــن  از محیــط زیســت اســت. در  لــردگان حفاظــت  اصلــی پتروشــیمی 
ــه  ــل محوط ــبز را داخ ــای س ــار فض ــدود 20 هکت ــتیم ح ــف هس ــتا موظ راس
پتروشــیمی احــداث کنیــم کــه در حــال نزدیــک شــدن بــه ایــن رقــم هســتیم. 
همچنیــن بــرای حمایــت از درختــان بلــوط منطقــه یــک ســری برنامه هایــی 
ــتا  ــن راس ــه در ای ــد. البت ــی رخ ده ــی خوب ــت اتفاقات ــرار اس ــده و ق ــن ش تدوی
در درون کارخانــه کاشــت بــذر درخــت بلــوط و سم پاشــی درختــان بلــوط 
ــوط  ــت بل ــی درخ ــوص بذرپاش ــه در خص ــده ک ــام ش ــر انج ــای دیگ ــه ه چگون
در خــارج از کارخانــه هــم بعــد از انجــام اقدامــات مطالعاتــی اقداماتــی انجــام 

ــیم . ــته باش ــه داش ــی را در منطق ــط خوب ــوان محی ــا بت ــم داد ت خواهی

یاری رسانی پتروشیمی لردگان به مدارس محروم
ــه   ــی منطق ــای آموزش ــرورش و نهاده ــوزش و پ ــه آم ــک ب ــودی کم محم
مســئولیت های  انجــام  حــوزه  در  پتروشــیمی  ایــن  اقدامــات  دیگــر  از  را 
اجتماعــی عنــوان کــرد و اظهــار داشــت: کمــک بــه آمــوزش و پــرورش، کمــک 
ــه  ــه ازجمل ــد مدرس ــق فاق ــرای مناط ــس ب ــه کانک ــه و تهی ــدارس  منطق ــه م ب
ــرار  ــا ق ــتورکار م ــم داد و در دس ــام خواهی ــه انج ــه در منطق ــت ک ــی اس اقدامات
دارد، البتــه ســاخت مســاجد و کمــک بــه نهادهــای مذهبــی و فرهنگــی 
ــدی  ــورت ج ــه ص ــه ب ــت ک ــردگان اس ــیمی ل ــداف پتروش ــر اه ــه از دیگ منطق

ــرد. ــم ک ــری خواهی پیگی

تأسیس صندوق مواسات و صندوقی قرآنی در پتروشیمی 
لردگان

او بــه تأســیس صنــدوق مواســات توســط پتروشــیمی لــردگان اشــاره کــرد 
ــردگان  ــیمی ل ــت، پتروش ــیوع یاف ــور ش ــا در کش ــه کرون ــد از اینک ــت: بع و گف
ــک و  ــوص کم ــالب در خص ــم انق ــر معظ ــتور رهب ــه دس ــل ب ــور عم ــه منظ ب
ــدوق  ــا؛ صن ــیب دیدگان کرون ــه آس ــانی ب ــز یاری رس ــان و نی ــاِز محروم ــع نی رف
ــد  ــی مانن ــرد و اجناس ــیس ک ــه تأس ــه منطق ــام جمع ــک ام ــا کم ــات  را ب مواس
روغــن، برنــج و... را تهیــه کــرده و در اختیــار نیازمنــد آن قــرار داد، البتــه ســایر 
ــه  ــا ب ــه تنه ــم ک ــرار داده ای ــود ق ــتورکار خ ــانی را در دس ــک رس ــای کم برنامه ه
اقدامــات انجام شــده محــدود نخواهــد شــد. پتروشــیمی لــردگان بــرای 
ــج  ــگ خلی ــرکت و هلدین ــود ش ــوب خ ــه مص ــی را ک ــاری هزینه های ــال ج س
ــیر  ــری در مس ــه بهت ــا بودج ــاءهللا ب ــا ان ش ــه ت ــر گرفت ــت را در نظ ــارس اس ف

ــردارد. ــه گام ب ــه منطق ــک ب کم

مدیرعامــل شــرکت پتروشــیمی لــردگان افــرود: همچنیــن یــک صنــدوق 
قرآنــی در پتروشــیمی لــردگان تأســیس یافتــه و اعضــای ایــن صنــدوق کــه از 
ــایی  ــه  در شناس ــی را منطق ــتند، خانوادهای ــیمی هس ــود پتروش ــنل خ پرس
ــن  ــه ای ــود، ب ــخص ش ــدوق مش ــای صن ــت اعض ــه هوی ــدون اینک ــرده و ب ک

خانواده هــا کمــک می کننــد.

ــیمی  ــن پتروش ــالش ای ــه ت ــان اینک ــا بی ــردگان ب ــیمی ل ــل پتروش مدیرعام
اگــر  داشــت:  عنــوان  اســت،  منطقــه  ســاکنان  رضایتمنــدی  افزایــش 
بــه  کامــل  طــور  بــه  لــردگان  پتروشــیمی  مجتمــع  مختلــف  بخش هــای 
اقدامــات  بپــردازد،  تولیــد  بــه  ظرفیــت  تمــام  بــا  و  برســد  بهره بــرداری 
ــال  ــه امس ــم داد و در بودج ــام خواهی ــه انج ــعه منطق ــرای توس ــتری را ب بیش
ــت. ــده اس ــه ش ــر گرفت ــدف در نظ ــن ه ــق ای ــرای تحق ــتری ب ــم بیش ــم رق ه

اقدامات پتروشیمی لردگان در حوزه اشتغال زایی
لــردگان  منطقــه  کم برخورداربــودن  بــه  اشــاره  ضمــن  محمــودی 
گفــت کــه تــا پیــش از تأســیس پتروشــیمی لــردگان، شــغل های فنــی و 
ســایر مشــاغل خیلــی رونــق نداشــتند، امــا از زمانی کــه فرآینــد ســاخت 
حــدود  شــد،  آغــاز  ســال  چهــار  ایــن  در  لــردگان  پتروشــیمی  تکمیــل  و 
ســاخت  کــه  هــم  اکنــون  و  شــدند  کار  بــه  مشــغول  نفــر   800 و  هــزار  دو 
ــیده  ــان رس ــه پای ــروژه ای ب ــای پ ــرارداد نیروه ــید و ق ــام رس ــه اتم ــع ب مجتم
اســت، حــدود 700 نفــر بــه طــور مســتقیم مشــغول فعالیــت هســتند 
کــرده ایجــاد  هــم  را  غیرمســتقیم  شــغل   500 و  هــزار  آن،  بــر  عــالوه   و 

 است.

شــورای راهبــردی شــرکت هــای پتروشــیمی منطقــه پــارس از آمــاده 
ســازی مرحلــه چهــارم بســته هــای معیشــتی بــرای حمایــت از گــروه آســیب 
ــر  ــهر خب ــتان بوش ــی اس ــتان جنوب ــا در 4 شهرس ــری کرون ــه گی ــر از هم پذی

داد.

بــه گــزارش شــورای راهبــردی پتروشــیمی هــای منطقــه پــارس، طــی 
ــام  ــداد ام ــه ام ــر کمیت ــار دفات ــی در اختی ــته حمایت ــزار بس ــه 10 ه ــن مرحل ای
خمینــی، فرمانداری هــا، دفاتــر ائمــه جمعــه و پایگاه هــای مقاومــت بســیج 
قــرار مــی گیــرد؛ تــا هماننــد 3 مرحلــه قبــل، از ایــن کانــال میــان اقشــار هــدف 

ــود. ــع ش ــر توزی ــگان و دی ــم، کن ــلویه، ج ــتان عس ــدان 4 شهرس و نیازمن

پــارس  منطقــه  پتروشــیمی  هــای  شــرکت  راهبــردی  شــورای  دبیــر 
ــاز  ــح داد: از آغ ــتی توضی ــای معیش ــته ه ــن بس ــع ای ــد توزی ــوص رون درخص
همــه گیــری کرونــا مجموعــه اقداماتــی توســط شــورای راهبــردی ایــن 
ــیب  ــار آس ــه اقش ــک ب ــدف آن کم ــن ه ــه مهمتری ــد ک ــام ش ــه انج مجموع
پذیــر بــود و بــر ایــن اســاس، تاکنــون چهــار مرحلــه بســته معیشــتی توزیــع 

ــم.  ــرده ای ک

ــون  ــارم، تاکن ــه چه ــاب مرحل ــا احتس ــزود: ب ــاب اف ــاری می ــا غف علیرض
ــن  ــن و بی ــتی تامی ــی و بهداش ــی، خوراک ــالم مصرف ــته اق ــزار بس ــدود 21 ه ح
نهادهــای حمایتــی چهــار شهرســتان جنوبــی اســتان بوشــهر توزیــع شــده 

ــت.  اس

ــای  ــی روزه ــارم ط ــتی چه ــته معیش ــع بس ــاب، توزی ــاری می ــه غف ــه گفت ب
ــود. ــی ش ــام م ــده انج آین

ــه ارزش 50  ــارم ب ــه چه ــتی مرحل ــته معیش ــزارش، بس ــن گ ــاس ای ــر اس ب
ــیمی  ــرکتهای پتروش ــردی ش ــورای راهب ــارات ش ــل اعتب ــال از مح ــارد ری میلی

ــت. ــده اس ــداری ش ــه خری منطق

 آغــاز فرآینــد توزیــع چهارمین بســته معیشــتی
پتروشــیمی مبیــن در جنوب بوشــهر
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امــروزه بــدون تبلیغــات، ســازمان ها هــر قــدر هــم کــه توانمنــد باشــند، 
مســئوالن  و  مشــتریان  جامعــه،  بــه  را  توانمندی هــا  ایــن  نمی تواننــد 
بــرای  ســازمان ها  ببرنــد.  پیــش  بــه  را  خــود  اهــداف  و  دهنــد  نشــان 
ــتریان  ــه و مش ــه جامع ــود ب ــای خ ــوت و توانمندی ه ــاط ق ــاندن نق شناس
نیازمنــد تریبون هــای قــوی و افــرادی هســتند کــه بتواننــد از یــک ســو ایــن 
ــه  ــه جامع ــل ب ــکل کام ــه ش ــن و ب ــان ممک ــریع ترین زم ــا را در س توانمندی ه
هــدف انتقــال دهنــد و از ســوی دیگــر، نیازهــای مشــتریان را نیــز بــرای 

ــد. ــو کنن ــازمان بازگ س

ســازمان ها  تریبــون  کــه  هســتند  عمومی هــا  روابــط  ایــن  واقــع  در   
را  ســازمان  درون  اهــداف  از  بخشــی  می تواننــد  و  می شــوند  محســوب 

بیــرون از آن محقــق کننــد.

ــد  ــه پیون ــرا ک ــد چ ــویه خوان ــی دوس ــا را پل ــط عمومی ه ــد رواب ــه بای  البت
مســتحکم میــان بــرون و درون ســازمان تنهــا توســط روابــط عمومــی رقــم 
ــوی  ــده از س ــازوکارهای تعریف ش ــه س ــه ب ــا توج ــد ب ــن پیون ــورد و ای می خ

ــرد. ــر گی ــه را در ب ــد کل جامع ــه و می توان ــترش یافت ــی گس ــط عموم رواب

مســائل  بــه  را  شــرکت  اساســی  نیازهــای  می توانــد  عمومــی  روابــط 
ــن  ــد و از ای ــرح کن ــانه ها مط ــه و رس ــازمان ها، جامع ــر س ــا دیگ ــف ب مختل
ســازمان ها،  ســوی  از  راه حل هایــی  ارائــه  بــا  و  پیگیــری  نیازهــا  طریــق 

جامعــه و رســانه ها، بــه پیشــبرد اهــداف ســازمان کمــک می شــود. تریبــون 
روابط عمومــی می توانــد بلندگویــی بــرای بیــان چالش هــای ســازمان و 

رســاندن آن از طریــق رســانه ها بــه گــوش مســئوالن باشــد.

نشــان دادن وجــوه مثبــت یــک ســازمان بــه جامعــه ی بیرونــی و تــالش 
در راســتای انعــکاس نقــاط ضعــف بــه مدیــران مجموعــه، تنهــا از عهــده ی 
یــک روابــط عمومــی موفــق برمی آیــد؛ بنابرایــن روابــط عمومــی یــک 
ــرون  ــه بی ــازمان را ب ــه س ــن وج ــد بهتری ــت و می توان ــازمان اس ــاز س برندس

ــد. ــازی کن ــد و برندس ــال ده انتق

عــدم  مــا  کشــور  در  ســازمان ها  ضعــف  نقــاط  مهم تریــن  از  یکــی 
شــناخت از جایــگاه روابــط عمومــی، عــدم اســتفاده از افــراد خبــره در 
ایــن حــوزه و عــدم توجــه روابــط عمومی هــا بــه وظیفــه ذاتــی خــود یعنــی 

برندســازی اســت. 

چهــره  احیــای  بــرای  تالش هایــی  اخیــر  ســال های  در  کــه  چنــد  هــر 
ــده  ــته ش ــور برداش ــف کش ــازمان های مختل ــی در س ــط عموم ــگاه رواب جای
اســت امــا حــوزه روابــط عمومــی تــا رســیدن بــه جایــگاه اصلــی خــود فاصلــه 
ــورت  ــم به ص ــش ه ــتمر دان ــب مس ــا کس ــد ب ــه می توان ــن فاصل ــه ای دارد ک

ــد. ــت آی ــه دس ــی ب ــورت تجرب ــم به ص ــک و ه آکادمی

برندســازی آرمــان اصلــی یک روابــط عمومی موفق

 سعید خادمی پور

مدیر روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی 
صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس

هدیــه ی
ستــــاره خـــلــیــج فــــارس به شبکه ی درمان هرمزگان
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 ICU مدیرعامــل شــرکت نفــت ســتاره خلیــج فــارس از اهــدای 10 تخــت
و 10 دســتگاه مانیتــور عالئــم حیاتــی بیمــار، 16 دســتگاه ساکشــن جراحــی 

و دو دســتگاه بــالدگاز بــه شــبکه ی درمــان هرمــزگان خبــر داد.

فــارس،  خلیــج  ســتاره  نفــت  شــرکت  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
ســوی  از  ســالمت  هدیــه ی  اهــدای  حاشــیه ی  در  دادور"  "محمدعلــی 
شــرکت نفــت ســتاره خلیــج فــارس بــه شــبکه ی بهداشــت و درمــان 
ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــان دانش ــاون درم ــور مع ــا حض ــه ب ــزگان ک ــتان هرم اس
ــود  ــارس خ ــج ف ــتاره خلی ــت س ــرکت نف ــت: ش ــد، گف ــزار ش ــزگان برگ هرم
هرمزگان نشــینان  یکایــک  به ویــژه  اســالمی  ایــران  مــردم  برابــر  در  را 
ــل  ــود در عم ــهم خ ــه س ــه ب ــد ک ــده را می ده ــن وع ــد و ای ــد می دان متعه
بــه مســئولیت های اجتماعــی هیــچ گاه کوتاهــی نکنــد و ادامــه ی ســاخت 
بیمارســتان 264 تخت خوابــی نفــت ســتاره خلیــج فــارس نشــانه ای از 

ــت. ــوزه اس ــن ح ــت ای اهمی

وی افــزود: شــرکت نفــت ســتاره خلیــج فــارس در کنــار رســالت اصلــی 
ــعی  ــواره س ــت، هم ــور اس ــوخت کش ــبد س ــت س ــن امنی ــه تأمی ــود ک خ
داشــته اســت تــا در راســتای ارتقــا ســطح زندگــی جوامــع محلــی گام بــردارد 
و امیدواریــم ایــن اقدامــات بــه افزایــش رضایــت عمومــی، بــاال رفتــن 

ــده  ــات ارائه ش ــازی خدم ــي و کیفی س ــرعت بخش ــي و س ــرمايه اجتماع س
ــد. ــی بیانجام ــادالن هرمزگان ــران و دری ــردم ای ــه م ب

ــریح  ــه در تش ــارس در ادام ــج ف ــتاره خلی ــت س ــرکت نف ــل ش مدیرعام
ــبکه ی  ــه ش ــتانی ب ــزات بیمارس ــدای تجهی ــرکت در اه ــن ش ــر ای ــدام اخی اق
ــود در  ــتی های موج ــه کاس ــه ب ــا توج ــت: ب ــان داش ــز بی ــزگان نی ــان هرم درم
ــات  ــی از زحم ــتای قدردان ــزگان و در راس ــان هرم ــت و درم ــوزه ی بهداش ح
کادر درمــان اســتان 10 تخــت ICU، 10 دســتگاه مانیتــور عالئــم حیاتــی 
بیمــار، 16 دســتگاه ساکشــن جراحــی و دو دســتگاه بــالدگاز را بــه دانشــگاه 
ــزات  ــن تجهی ــی ای ــه ارزش ریال ــم ک ــم کردی ــزگان تقدی ــکی هرم ــوم پزش عل

ــت. ــارد اس ــه 13 میلی ــب ب قری

دادور در پایــان ارتقــای ســطح آگاهــی خانــواده بــزرگ ســتاره خلیــج 
ــرای  ــگیرانه، اج ــوازم پیش ــه ی ل ــای روزان ــا، اعط ــا کرون ــه ب ــارس در مقابل ف
ایــن  بهــداری  تجهیــز  و  توســعه  و  بهداشــتی  شــدید  پروتکل هــای 
ــات  ــن اقدام ــم ای ــزود: امیدواری ــد و اف ــذار خوان ــی اثرگ ــرکت را اقدامات ش
ســبب کاهــش بــار مراجعــات بــه مراکــز درمانــی شــهر بندرعبــاس شــود 
ــزگان  ــالمت هرم ــان س ــاری را از دوش مدافع ــم ب ــود بتوانی ــهم خ ــه س و ب

برداریــم.
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گام بلند
 بانک ملت 

در عمل به مسئولیت های اجتماعی

شماواقتصاد گزارش می دهد؛

بانــک ملــت بــه حــوزه مســئولیت هــای اجتماعــی بــه عنــوان ضرورتــی 
اجتناب ناپذیــر می نگــرد؛ لــذا فعالیت هــای ایــن حــوزه را بــا پذیــرش کامــل 

ــد. ــام می ده ــه انج و داوطلبان

ــت  ــی صحب ــماواقتصاد، وقت ــگار ش ــتار، خبرن ــی س ــه س ــزارش اله ــه گ ب
از  و  ســپرده  و  ســود  ســمت  بــه  ذهن هــا  تمــان  می شــود،  بانک هــا  از 
ــا  ــی از کارکرده ــا بخش ــا تنه ــل این ه ــا در اص ــی  رود، ام ــوارد م ــل م ــن قبی ای
بانک هــا  عبارتــی  بــه  می شــوند.  محســوب  بانک هــا  کارویژه هــای  و 
حوزه هــای وســیعی را بــرای خــود تعریــف کرده انــد کــه می تواننــد بــه یکــی 
ــی  ــکالت اجتماع ــع مش ــوزه رف ــادی در ح ــای اقتص ــن نهاده از تأثیرگذارتری

ــوند.  ــل ش تبدی

ــرای  ــور ب ــک کش ــزرگ و کوچ ــای ب ــی از بانک ه ــه برخ ــت ک ــح اس پرواض
ــی را  ــه هدف ــق آن جامع ــف و طب ــی را تعری ــئولیت های اجتماع ــود مس خ
ــالت  ــک رس ــه ی ــتا را ب ــن راس ــداف در ای ــبرد اه ــد و پیش ــخص کرده ان مش
از  یکــی  عنــوان  بــه  ملــت  بانــک  اســت.  شــده  تبدیــل  بانک هــا  بــرای 
ســال  کــه  می شــود  محســوب  کشــور  بانــک  اثرگذارتریــن  و  بزرگتریــن 
ــن  ــت و ای ــه اس ــرار گرفت ــاز ق ــق و سودس ــای موف ــره بانک ه ــته در زم گذش

موفقیــت همچنــان ادامــه دارد.

سودسازی بانک ملت در بورس
ــود  ــه س ــت ب ــورس توانس ــته در ب ــال گذش ــت س ــک مل بان
ــی  ــه یک ــطه ب ــن واس ــه ای ــد و ب ــت یاب ــی دس ــل توجه قاب
ــر  ــد. در مه ــل ش ــوری تبدی ــه کش ــای نمون از بانک ه
ــرمایه 20.7  ــا س ــت ب ــک مل ــال 1399 بان ــاه س م
بانــک  دومیــن  تومانــی  میلیــارد  هــزار 
بــزرگ بورســی محســوب  شــده بــود و 
در ایــن مــدت 335 ریــال ســود بــه ازای 
ــه  ــبت ب ــه نس ــرد ک ــق ک ــهم محق ــر س ه
ــد 351  ــا رش ــته ب ــال گذش ــابه س دوره مش

درصــدی روبــه رو شــد.

از  اعــم  کشــور  بــزرگ  و  کوچــک  بانک  هــای  شــد،  گفتــه  همانطورکــه 
تعریــف  را  اجتماعــی  مســئولیت های  خــود  بــرای  دولتــی  و  خصوصــی 
ــه در  ــت ک ــتوار اس ــل اس ــن اص ــر ای ــا ب ــان آن در رقابت ه ــد و تالشش کرده ان

ایــن حــوزه از یکدیگــر ســبقت بگیرنــد.

گام بلند بانک ملت در عمل به مسئولیت های اجتماعی
بانــک ملــت بــه حــوزه مســئولیت هــای اجتماعــی بــه عنــوان ضرورتــی 
اجتناب ناپذیــر می نگــرد؛ لــذا فعالیت هــای ایــن حــوزه را بــا پذیــرش کامــل 
و داوطلبانــه انجــام می دهــد و در ســال های اخیــر تــالش کــرده اســت 
فعالیت هــای خــود را از تمرکــز صــرف بــر امــور خیریــه و بشردوســتانه 
ــتخراج  ــد. اس ــری ده ــه تس ــاز جامع ــورد نی ــای م ــایر حوزه ه ــه س ــارج و ب خ
گــزارش  اجتماعــی،  مســئولیت  فعالیت هــای  هشــت گانه  حوزه هــای 
جهانــی  اســتانداردهای  از  تبعیــت   ، انجام شــده  فعالیت هــای  شــفاف 
فعالیت هــای  کیفــی  و  کمــی  ارتقــاء  جهــت  در  تــالش  و  زمینــه  ایــن  در 
ــت. ــک مل ــرش بان ــن نگ ــر ای ــت ب ــی اس ــی گواه ــئولیت های اجتماع مس

ــی،  ــئولیت اجتماع ــوزه مس ــت در ح ــک مل ــد؛ بان ــه ش ــه گفت همانطورک
هشــت حــوزه را بــرای خــود تعریــف کــرده کــه ایــن هشــت حــوزه عبارتنــد 
ــئولیت  ــای مس ــتانه«، » ایف ــه و بشردوس ــای خیرخواهان از: » فعالیت ه
انــرژی«،  » مدیریــت مصــرف منابــع و  اجتماعــی در قبــال کارکنــان«، 
زیســت«،  محیــط  »حفــظ  هدفمنــد«،  ســرمایه  و  مالــی  »تأمیــن 
»ارتباطــات  و  »فرهنگ ســازی«  مشــتریان«،  و  کارکنــان  »مشــارکت 

برون ســازمانی«

در  کــه  امکاناتــی  و  اختیــارات  بــا  بانک هــا   گــزارش؛  ایــن  براســاس   
تولیــد  رشــد  بــا  مرتبــط  فعالیت هــای  در  بزرگــی  ســهم  دارنــد  دســت 
ســازمان ها  کــه  فعالیت هایــی  مجموعــه  همچنیــن  داشــت.  خواهنــد 
برگــزاری  فرهنگــی،  عرصه هــای  در  فعالیــت  آمــوزش،  ترویــج  حــوزه  در 
بــا  همــکاری  جشــنواره ها،  در  مشــارکت  هنــری،  و  ادبــی  نشســت های 
ــت در  ــت و کم سرپرس ــان بی سرپرس ــه زن ــات ب ــص امکان ــا، تخصی NGO ه
ــت،  ــط زیس ــت از محی ــک، مراقب ــای کوچ ــب و کاره ــدازی کس ــت راه ان جه
ــود  ــد، خ ــام می دهن ــازمان  انج ــرون س ــرژی در درون و بی ــرف ان ــرل مص کنت
بــه نوعــی مســئولیت اجتماعــی آنهــا محســوب می شــود؛ بنابرایــن بانــک 
ملــت بــا اســتفاده از منابــع و ظرفیت هــای بی نظیــر خــود گام مهمــی 
ــن  ــاً ای ــه حتم ــت ک ــته اس ــود برداش ــی خ ــئولیت اجتماع ــه مس ــل ب در عم
ــادی و  ــکالت اقتص ــل مش ــت را در ح ــک مل ــش بان ــی نق ــم و اساس گام مه

اجتماعــی پررنگ تــر از گذشــته خواهــد کــرد.

در بیــن شــرکت های بیمــه ای، شــرکت بیمــه دی در برخــی از حوزه هــای 
مســئولیت اجتماعــی بــه انصــاف ســرآمد ســایر شرکت هاســت.

بــه گــزارش خبرنــگار شــماواقتصاد، ایــن روزهــا تنــوع شــرکت های بیمــه ای 
ــات  ــا خدم ــد ت ــالش می کنن ــی ت ــه نوع ــا ب ــدام از آنه ــت و هرک ــاد اس ــیار زی بس
متنوعــی را در راســتای جــذب مشــتری ارائــه دهنــد کــه ارائــه خدمــات مطلــوب 
ــد.  ــوب می گنج ــن چهارچ ــی در ای ــئولیت های اجتماع ــام مس ــتای انج در راس
حوزه هــای  از  برخــی  در  دی  بیمــه  شــرکت  بیمــه ای،  شــرکت های  بیــن  در 

ــت.  ــایر شرکت هاس ــرآمد س ــاف س ــه انص ــی ب ــئولیت اجتماع مس

حمایت بیمه دی از ایثارگران
ــران  ــازان و ایثارگ ــت از جانب ــوزه حمای ــه در ح ــت ک ــرکت سال هاس ــن ش ای
ــر  ــویق و تقدی ــات تش ــل اقدام ــن قبی ــد و ای ــام می ده ــدی انج ــای ج فعالیت ه

ــت. ــته اس ــراه داش ــه هم ــم ب ــس را ه ــدگان مجل ــی و نماین ــاالن اجتماع فع

ــالم  ــن اع ــه دی ضم ــخاص بیم ــای اش ــی بیمه ه ــاون فن ــدی مع ــجاد رامن س
ــاص  ــدگان خ ــرای بیمه ش ــده ب ــژه طراحی ش ــهیالت وی ــه تس ــه ارائ ــر ب ــن خب ای
جامعــه ایثارگــری اشــاره کــرد و گفــت: ایــن تســهیالت شــامل مــواردی از قبیــل؛ 
راه انــدازی ســامانه مشــاوره پزشــکی تلفنــی همزمــان اســت بــا شــیوع بیمــاری 
کرونــا بــرای گروه هــای خــاص بیمه شــدگان از قبیــل جانبــازان 70 درصــد و 
شــیمیایی حــاد و متوســط، همچنیــن خــارج شــدن ایــن عزیــزان از صــف 
ــه  ــه دی ب ــاط بیم ــز ارتب ــا مرک ــر ب ــه اگ ــوی ک ــه نح ــی، ب ــخگویی تلفن ــار پاس انتظ
شــماره 1671 تمــاس بگیرنــد مســتقیماً و در کوتاه تریــن زمــان بــه کارشناســان 

ــد. ــد ش ــل خواهن ــه ای متص بیم

ــاظ  ــد از لح ــازان 70 درص ــهدا و جانب ــن ش ــزود: والدی ــه اف ــدی در ادام رامن
ریســک ابتــال بــه کرونــا مــورد پایــش ســالمت قــرار خواهنــد گرفــت. همچنیــن 
انجــام خواهــد شــد و  در ســامانه درمــان شــرکت ســطح بندی مشــتریان 
ــش های  ــت پوش ــارت، دریاف ــت خس ــریع پرداخ ــل تس ــژه از قبی ــات وی خدم
ارائــه  و  پذیــرش  بــرای  درمانــی  مراکــز  در  انتظــار  صــف  حــذف  بیشــتر، 
 خدمــات ویــژه در مراکــز درمانــی بــه ایــن گروه هــا مدنظــر قــرار گرفتــه اســت. 
معــاون فنــی بیمه هــای اشــخاص بیــان کــرد: برخــی از هزینه هــای خــارج از 
تعهــدات آنهــا در بیمارســتان ها تحــت پوشــش قــرار خواهــد گرفــت و در 
ــا  ــود ت ــه می ش ــروه ارائ ــن گ ــت داروی ای ــوص دریاف ــهیالتی در خص ــن تس ضم

ــود. ــهیل ش ــر تس ــن قش ــرای ای ــن دارو ب تأمی

ایثارگــران  فراکســیون  رئیــس  نــوروزی  حســن  حجت االســالم  هرچنــد 
مجلــس از بدهــی 2 هــزار میلیــارد تومانــی دولــت بــه بیمــه دی بابــت تأمیــن 
ــه  ــروز بیم ــه ام ــا ب ــا ت ــت، ام ــر داده اس ــازان خب ــران و جانب ــان ایثارگ ــه درم هزین
دی تــالش کــرده تــا کمبــود و کاســتی در ارائــه خدمــات بــه جانبــازان عزیــز اتفــاق 
نیفتــد، البتــه هرچنــد ایــن مســئله بیمــه دی را بــا کمبــود برخــی منابــع مواجــه 

ــت. ــرده اس ک

حمایت بیمه دی از زلزله زدگان سی سخت
بــه  اجتماعــی  مســئولیت  حــوزه  در  دی  بیمــه  شــرکت  بعــدی  اقــدام 
ازوقــوع  بعــد  بالفاصلــه  دارد.  ارتبــاط  سی ســخت  زلزلــه  زدگان  از  حمایــت 
زمین لــرزه در شهرســتان سی ســخت، بیمــه دی جهــت بــرآورد، ارزیابــی و 
ــهدا  ــم ش ــای معظ ــار ت دیدگان خانواده ه ــه خس ــارات وارده ب ــت خس پرداخ
و جانبــازان مســتقر شــد و مقــرر شــد طــی 48 ســاعت کار مــداوای مصدومــان 
و پرداخــت فاکتورهــا و هزینه هــای درمانــی آنهــا انجــام شــود. بــه همیــن 
دلیــل کارشناســان بیمــه دی جهــت کارشناســی و پرداخــت خســارات مناطــق 
جانبــازان  و  شــهدا  معظــم  خانواده هــای  درمــان  هزینه هــای  و  مســکونی 

اقدامــات الزم را انجــام دادنــد.

حمایت بیمه دی از اهداکنندگان عضو
همچنیــن از دیگــر اقداماتــی کــه بیمــه دی در راســتای عمــل بــه مســئولیت 
ــن  ــت ای ــرد، حمای ــاره ک ــه آن اش ــزارش ب ــن گ ــد در ای ــام داده و بای ــی انج اجتماع
ــت  ــت را تح ــن حمای ــه ای ــت ک ــو اس ــده عض ــای اهداکنن ــرکت از خانواده ه ش
ــال 1398  ــه دی در س ــع بیم ــد. درواق ــام می ده ــش« انج ــوان واژه »جانبخ عن
ــه در  ــرده ک ــد ک ــکاری منعق ــه هم ــان تفاهم نام ــو ایرانی ــدای عض ــن اه ــا انجم ب
بهمــن 1399 ایــن تفاهمنامــه تمدیــد شــد کــه در ایــن مــدت زمــان قــرارداد هــر 

دو طــرف از همــکاری بــا یکدیگــر رضایــت داشــتند.

حمایت بیمه دی از محیط زیست
در پایــان بایــد گفــت بیمــه دی در حمایــت محیــط زیســت دســتی در 
کار دارد. ایــن شــرکت بیمــه ای هیچــگاه نســبت بــه بحران هــا و مشــکالت 
زیســت محیطی بی تفــاوت نبــوده و نخواهــد بــود. درواقــع بیمــه دی یــک 
آالیندگی هــای  کاهــش  و  اســت  زیســت  محیــط  دوســت دار  مجموعــه 
حــذف  زیســت،  محیــط  تخریــب  کاهــش  راهکارهــای  زیســت  محیطی، 
ــع  ــتفاده از مای ــات، اس ــتعمال از دخانی ــت اس ــرف، ممنوعی ــروف یکبارمص ظ
دستشــویی ســازگار بــا محیــط زیســت، اســتفاده از فایل هــای الکترونیکــی بــه 
ــته و  ــد داش ــدا روی آن تأکی ــه از ابت ــت ک ــواردی اس ــذ و ... از م ــرف کاغ ــای مص ج

مصرانــه بــر اجــرای آن اعتقــاد دارد.

شماواقتصاد گزارش می دهد؛

مسئولیت های اجتماعی بیمه دی
 حمایت از ایثارگران تا اجرای طرح »جانبخش«
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بانــک ســینا در راســتای عمــل بــه وظایــف و ایفــای مســئولیت هــای اجتماعــی و 
همچنیــن کمــک بــه آســیب دیــدگان ناشــی از بحــران ویــروس کرونــا در کشــور، 
اقدامــات متعــددی را در زمینــه هــای مختلــف طــی چنــد مرحلــه بــه انجــام 
رســانده کــه نتایــج مناســبی نیــز بــه همــراه داشــته اســت. برخــی از ایــن اقدامــات 

بدیــن شــرح اســت:

اهدای 51 دستگاه آمبوالنس به وزارت بهداشت و مراکز 
بهداشتی مناطق روستایی

ــاران  ــت از بیم ــتانها و حمای ــز بیمارس ــه تجهی ــک ب ــدف کم ــا ه ــینا ب ــک س بان
ــان  ــت، درم ــه وزارت بهداش ــس را ب ــتگاه آمبوالن ــداد 24 دس ــا، تع ــه کرون ــال ب مبت
ــه  ــل بودج ــک از مح ــن بان ــز ای ــتر نی ــود. پیش ــدا نم ــور اه ــکی کش ــوزش پزش و آم
چــاپ سررســید و صرفــه جویــی در هزینــه هــا بــه منظــور تجهیــز مراکــز درمانــی 
ــه  ــس ب ــتگاه آمبوالن ــداد 27 دس ــور تع ــوردار کش ــم برخ ــق ک ــای مناط ــتان ه اس

ــود. ــرده ب ــدا ک ــوردار اه ــم برخ ــق ک ــق مناط ــت مناط ــز بهداش مراک

کمک 50 میلیارد ریالی به 7 استان درگیر ویروس کرونا
بانــک ســینا بــا توجــه بــه وضعیــت پاندمــی روزهــای ابتدایــی شــیوع ویــروس 
ــه  ــر جامع ــیب پذی ــار آس ــت از اقش ــور حمای ــه منظ ــادی ب ــی جه ــا اقدام ــا، ب کرون
جهــت تهیــه اقــالم مــورد نیــاز بهداشــتی و معیشــتی اقشــار کــم درآمــد، مبلــغ 
50 میلیــارد ریــال کمــک نقــدی بــه کمیتــه امــداد امــام خمینــی)ره( بــرای حمایــت 
از مددجویــان ایــن کمیتــه در 7 اســتان گیــالن، مازنــدران، گلســتان، قــم، اصفهــان، 

البــرز و مرکــزی، اختصــاص داد.

  اختصاص 20 هزار میلیارد ریال به طرح های روستایی

ــت  ــکاری جه ــه هم ــم نام ــاد تفاه ــی انعق ــر ط ــال های اخی ــینا در س ــک س بان
توســعه  معاونــت  بــا  دار  یارانــه  روســتایی  اشــتغالزایی  تســهیالت  اعطــای 
روســتایی و مناطــق محــروم ریاســت جمهــوری، بنیــاد علــوی و اســتانداری هــا، 
اعتبــاری بیــش از 20 هــزار میلیــارد ریــال را بــه 4400 طرح اشــتغالزایی روســتایی در 

اســتان هــای مختلــف اختصــاص داده کــه زمینــه اشــتغال بیــش از 17 هــزار نفــر از 
ــت. ــده اس ــم ش ــور فراه ــتایی کش ــق روس ــای کار در مناط ــان جوی جوان

ساخت 2 باب مدرسه در قلعه گنج
 ایــن بانــک بــا تامیــن هزینــه هــای الزم از محــل صرفــه جویــی در هزینــه هــا و 
ــتان  ــه در شهرس ــاب مدرس ــداث دو ب ــه اح ــان، زمین ــای کارکن ــک ه ــن کم همچنی
ــه  ــا زمین ــم آورده ت ــارد را فراه ــدود 19 میلی ــغ ح ــه مبل ــان ب ــتان کرم ــج اس ــه گن قلع
ــن  ــوم میه ــرز و ب ــه از م ــن منطق ــازان ای ــده س ــتعداد آین ــکوفایی اس ــد و ش رش
ــه در  ــومین مدرس ــداث س ــات اح ــردد. مقدم ــق گ ــل محق ــتر از قب ــالمی بیش اس
ــال  ــارد ری ــغ 10 میلی ــه مبل ــهر ب ــتان بوش ــی اس ــتای قباکلک ــرم روس ــتان اه شهرس

نیــز آغــاز شــده اســت. 

اهدای 950 دستگاه تبلت به دانش آموزان بی بضاعت
ــیوع  ــه ش ــه ب ــا توج ــه ب ــتانه و خیرخواهان ــی انساندوس ــینا در اقدام ــک س بان
ــرورش و  ــوزش و پ ــوزه آم ــدی در ح ــه توانمن ــک ب ــتای کم ــا در راس ــروس کرون وی
بهــره منــدی دانــش آمــوزان بــی بضاعــت از فضــای آمــوزش مجــازی، تعــداد 300 
دســتگاه تبلــت خریــداری و طــی مراســمی بــا حضــو مدیــر کل بهزیســتی اســتان 
تهــران بــه دانــش آمــوزان تحــت پوشــش ايــن ســازمان اهــدا نمــود. ایــن بانــک 
همچنیــن بــا تهیــه و خریــداری 650 دســتگاه تبلــت دیگــر، زمینــه بهــره منــدی 
دانــش آمــوزان بــی بضاعــت تحــت پوشــش کمیتــه امــداد حضــرت امــام)ره( در 

ــرد.   ــم ک ــل را فراه ــت تحصی ــور از نعم ــر کش سراس

اهدای 3800 بسته معیشتی به نیازمندان و ایتام
ــه  ــی 2 مرحل ــال ط ــارد ری ــدود 18 میلی ــی ح ــاص مبلغ ــا اختص ــینا ب ــک س بان
ــدای  ــک ))اه ــان بان ــوق کارکن ــی و حق ــدای مرخص ــل اه ــته از مح ــامل 2000 بس ش
بودجــه  محــل  از  بســته   1800 و  کارکنــان((  برخــی  ســوی  از  روز   10 از  بیــش 
مســئولیت های اجتماعــی، زمینــه تهیــه و اهدای 3800 بســته معیشــتی شــامل 
برنــج ایرانــی، خرمــا، روغــن، چــای، پنیــر، ماکارونــی، حبوبــات، مــرغ، گوشــت و قند 
و شــکر بــه نیازمنــدان را بــا همــکاری بســیج ســازندگی ســپاه پاســداران انقــالب 
اســالمی تهــران بــزرگ فراهــم کــرد. ایــن بانــک همچنیــن تعــداد 65000 ماســک 

ــرد. ــدا ک ــزان اه ــن عزی ــه ای ــه و ب ــالمی تهی ــن اس ــربازان میه ــت س جه

تامین هزینه تولید 912000 فقره کارت هدیه جهت اهدا به 
اقشار فعال در کسب و کارهای خرد

بنیــاد  درخواســت  بــه  هدیــه  کارت   912000 تولیــد  هزینــه  ســینا  بانــک 
مســتضعفان را بــه ارزش 24 میلیــارد ریــال جهــت توزیــع بیــن اقشــار زحمتکــش 
ــا،  ــل کرون ــه دلی ــه ب ــان ک ــران و پاکبان ــر کولب ــرد نظی ــای خ ــب و کاره ــال در کس فع

ــاخت. ــم س ــد، فراه ــده ان ــدی ش ــای ج ــیب ه ــار آس دچ

اختصاص 30 میلیارد ریال به آزادی زندانیان غیرعمد
بانــک ســینا در راســتای ایفای مســئولیت هــای اجتماعــی و در تــداوم فعالیت 
هــای خیرخواهانــه خــود، نســبت بــه آزادســازی تعــدادی از زندانیــان جرایــم 

غیرعمــد و نیازمنــد اقــدام کــرد.

ــال را  ــارد ری ــغ 30 میلی ــور، مبل ــه کش ــتاد دی ــا س ــکاری ب ــی هم ــک ط ــن بان ای
جهــت آزادی زندانیــان جرایــم غیرعمــد اختصــاص داد و زمینــه آزادی 157 زندانــی 

ــرد.  ــم ک ــواده را فراه ــر خان ــوش پرمه ــه آغ ــا ب ــت آنه ــد و بازگش نیازمن

پرداخت وام قرض الحسنه
ــت،  ــل اس ــنه قائ ــرض الحس ــرای ق ــالم ب ــه اس ــی ک ــأن و منزلت ــاس ش ــر اس ب
ــن  ــج ای ــود را تروی ــم خ ــای مه ــت ه ــا و اولوی ــتراتژی ه ــی از اس ــینا یک ــک س بان
ســنت نیــک الهــی قــرار داده اســت. در همیــن راســتا طــرح هــای قــرض الحســنه 
متعــددی در ایــن بانــک بــه اجــرا گذاشــته شــده کــه از آن جملــه می تــوان بــه طــرح 
مهرآفریــن، نیکــو و مواســات اشــاره کــرد. پوشــش هزینه هــای درمانــی بیمــاران 
ــای  ــه، اعط ــال بودج ــارد ری ــقف 500 میلی ــا س ــان ت ــرح احس ــب ط ــد در قال نیازمن
ــرم و  ــع ح ــام مداف ــهدای واالمق ــزز ش ــای مع ــواده ه ــه خان ــنه ب وام قرض الحس
ســربازان حریــم والیــت در قالــب طــرح ایثــار تــا ســقف 1000 میلیــارد ریــال، اعطــای 
وام بــه مرزبانــان غیــور و جــان برکــف و همچنیــن پرســتاران و کادر درمــان شــاغل 
ــب  ــا در قال ــگاه ه ــددکاران آسایش ــا و م ــتان ه ــی بیمارس ــای کرونای ــش ه در بخ
ــک در  ــات بان ــر اقدام ــال از دیگ ــارد ری ــه 1200 میلی ــقف بودج ــا س ــه ت ــرح کریمان ط

ایــن بخــش اســت.

وام قــرض الحســنه ازدواج پرداختــی از ســوی ایــن بانــک از ابتــدای اجــرای طــرح 
ــال  ــارد ری ــدود 5000 میلی ــی ح ــه مبلغ ــره ب ــر 21290 فق ــغ ب ــال 99 بال ــان س ــا پای ت
ــنه  ــرض الحس ــره وام ق ــداد 61528 فق ــال 1399 تع ــک در س ــن بان ــت. ای ــوده اس ب
ضــروری و اشــتغالزایی بالــغ بــر 8048 میلیــارد ریــال بــه واجدیــن شــرایط پرداخت 
کــرده اســت. تســهیالت بانــک ســینا بــه آســیب دیــدگان ناشــی از ویــروس کرونــا 
ــودرو  ــد خ ــهیالت خری ــال و تس ــارد ری ــغ 1478میلی ــه مبل ــره ب ــامل 36268 فق ش
مددجویــان کمیتــه امــداد حضــرت امــام)ره( نیــز بــه تعــداد 795 فقــره و مبلــغ 119 

میلیــارد ریــال بــوده اســت.

بــر اســاس انعقــاد تفاهــم نامــه بانــک بــا کمیتــه امــداد امــام خمینــی)ره( 403 
فقــره بــه مبلــغ 168 میلیــارد ریــال و ســازمان بهزیســتی228 فقــره  بــه مبلــغ 93 
میلیــارد ریــال جهــت پرداخــت تســهیالت بــه مددجویــان معرفی شــده از ســوی 

ســازمان هــای مذکــور، از مهرمــاه ســال 99 پرداخــت شــده اســت. 

تاثیرگذاری بر اقتصاد 
ــعی  ــور س ــادی کش ــوازن اقتص ــعه مت ــه توس ــک ب ــدف کم ــا ه ــینا ب ــک س بان
ــا  ــایر بنگاه ه ــا س ــدم ب ــو و همق ــی همس ــای مل ــروژه ه ــی پ ــن مال ــا تامی ــوده ب نم
ایفــا  و نهادهــای اقتصــادی ســهمی در رونــق و شــکوفایی اقتصــاد کشــور 
نمایــد بــه طــوری کــه طــی ســالیان گذشــته بــا پرداخــت مبلــغ 94 هــزار میلیــارد 
ریــال تســهیالت درتوســعه و ســاخت آزادراه هــا نظیــر آزادراه تهــران شــمال، 
ــداث  ــوالد، اح ــع ف ــی، صنای ــای نفت ــدان ه ــعه می ــت و گاز و توس ــرکت های نف ش
نیروگاه هــای بــرق، احــداث پایانــه ســالم فــرودگاه بیــن المللــی حضــرت امــام)ره(، 
ــرده  ــا ک ــش ایف ــر آن نق ــتان ها و نظی ــعه بیمارس ــدری و توس ــات بن ــعه خدم توس

ــت. اس

امهال مطالبات بنگاه های تولیدی و تسهیالت گیرندگان
بانــک ســینا در راســتای حمایــت از بنــگاه هــای تولیــدی و وام گیرنــدگان کــه بــه 

دلیــل شــرایط بــه وجــود آمــده ناشــی از شــیوع کرونــا دچــار آســیب ها و خســاراتی 
شــدند، مســاعدت هایــی در خصــوص امهــال و وصــول اقســاط تســهیالت آنهــا 
در نظــر گرفــت. بطوریکــه بــه دریافــت کننــدگان وام هــای قــرض الحســنه کــه قادر 
ــب و  ــان کس ــا صاحب ــوده، ی ــرر نب ــد مق ــود در موع ــاط وام خ ــت اقس ــه بازپرداخ ب
کارهــای مشــمول قانــون تســهیل تســویه بدهی بدهــکاران شــبکه بانکی کشــور 
ــا  ــود، ت ــا نم ــه اعط ــت 3 ماه ــوده، مهل ــی ب ــورت دفع ــه ص ــا ب ــت آنه ــه بازپرداخ ک

پــس از 3 مــاه سررســید تســهیالت، بدهــی خــود را بازپرداخــت کننــد.

عدم دریافت خودکار اقساط وام قرض الحسنه 
ــدگان  ــت کنن ــی دریاف ــاط تمام ــودکار اقس ــت خ ــن دریاف ــک همچنی ــن بان ای
ــه  ــوط ب ــزی مرب ــک مرک ــالی بان ــتورالعمل ارس ــق دس ــنه را مطاب ــرض الحس وام ق
اقســاط ماه هــای اســفند 98، فروردیــن و اردیبهشــت 99 غیرفعــال و وصــول آن 
را بــه منظــور کاهــش مراجعــات بــه شــعب، منــوط بــه درخواســت وام گیرنــدگان 
و  ســاخت  میســر  الکترونیــک  بانکــداری  خدمــات  هــای  درگاه  از  ترجیحــا  و 
مشــتریانی هــم کــه اقســاط آنهــا در ایــن مــدت کســر شــده و تقاضــای برگشــت 
اقســاط را داشــتند، مطابــق بــا ضوابــط بانــک در خصوص بازگشــت اقســاط اقدام 

شــد.

عدم اعمال ضوابط قانونی برای دارندگان چک های برگشتی 
صادرکننــدگان  ایــران،  اســالمی  جمهــوری  مرکــزی  بانــک  مصوبــه  پیــرو 
ــت  ــا 31 اردیبهش ــفند 98 ت ــی اول اس ــازه زمان ــا در ب ــید آنه ــه سررس ــی ک چک های
99 بــوده و بــه علــت شــرایط حاصــل از شــیوع کرونــا دچــار برگشــتی شــده انــد، بــه 
مــدت 3 مــاه از اعمــال محرومیــت هــای بانکــی معــاف شــدند. ایــن بانــک مطابق 
بــا دســتورالعمل هــای بانــک مرکــزی جمهــوری اســالمی ایــران و سیاســتهای این 

ــت. ــام داده اس ــات الزم را انج ــش، اقدام بخ

توسعه خدمات بانکداری الکترونیک برای کاهش ترددها
بانــک ســینا بــرای کمــک بــه مدیریــت بحــران و پیشــگیری از شــیوع کرونــا 
و کاهــش تــردد مراجعیــن، اقدامــات موثــری را در جهــت کاهــش مراجعــات 
حضــوری بــه شــعب بــه عنــوان یکــی از کانونهــای تجمــع ویــروس کرونــا از طریــق 
ایجــاد تغییــرات در برخــی خدمــات بانکــداری الکترونیــک انجــام داد. ایــن بانــک در 
ــداری  ــات بانک ــتفاده از خدم ــه اس ــتریان ب ــب مش ــازی و ترغی ــگ س ــتای فرهن راس
الکترونیــک، نســبت بــه افزایــش ســقف برداشــت وجــه نقــدی در دســتگاه هــای 
ــه  ــال وج ــقف انتق ــود و س ــدام نم ــال در روز اق ــون ری ــقف 5 میلی ــا س ــرداز ت خودپ
ــی  ــای اینترنت ــرداز و درگاه ه ــای خودپ ــتگاه ه ــق دس ــی از طری ــتابی و درون بانک ش
ــش داد.  ــبانه روز افزای ــال در ش ــون ری ــغ 100 میلی ــه مبل ــه ب ــن مرحل ــس از چندی را پ
ــازی  ــال س ــکان فع ــز، ام ــتریان عزی ــدی مش ــن رضایتمن ــت تامی ــه جه ــن ب همچنی
غیرحضــوری همــراه بانــک و اینترنــت بانــک را فراهــم ســاخته و متقاضیــان بــدون 
مراجعــه حضــوری بــه شــعب، مــی تواننــد ایــن خدمــات را فعــال نماینــد. تمدیــد 
خــودکار تاریــخ انقضــای کارت هــای بانکــی نیــز از دیگــر برنامــه هــای ایــن بانــک بوده 

ــت.  اس

در مقابل اعتماد شما مسئولیم

نگاهی به  اقدامات بانک سینا
در بخش  مسئولیت های اجتماعی



شماره سی و هفتم / / فروردین و اردیبهشت 1400 3233

ــی،  ــگاه جهان ــا ن ــه ب ــت ک ــه ای اس ــرکت های بیم ــره ش ــیان در زم ــه پارس بیم
بعضــی از اهــداف اجتماعــی را بــرای خــود تعریــف کــرده و همیشــه بــرای 

ــت. ــته اس ــالش داش ــداف ت ــن اه ــق ای تحق

بــه گــزارش خبرنــگار شــماواقتصاد، مســئولیت اجتماعــی بیانگــر یــک 
مفهــوم نســبتاً جدیــد در جوامــع تجــاری اســت کــه ایــده مشــارکت داوطلبانــه 
شــرکت ها در فعالیت هــای غیرســودده را ترویــج می کنــد. ایــن فعالیت هــا 
ــا  ــری از فعالیت ه ــواع دیگ ــا ان ــادی ی ــی، اقتص ــی، ورزش ــورات فرهنگ ــامل ام ش
ــته،  ــانی داش ــرکت( سودرس ــود ش ــرای خ ــه ب ــراد )و ن ــه ای از اف ــه مجموع ــه ب ک

ــت. اس

فعاليــت بيمــه پارســيان بــه اســتناد قانــون تأســيس مؤسســات بيمــه 
پروانــه  موجــب   بــه  ايــران  مرکــزی   بيمــه  تأســيس  وقانــون  غيردولتــی 
كليــه   انجــام  در  فعاليــت   مجــوز   اخــذ  و    1382/2/28 مــورخ   شــماره5200 
امــور بيمه هــای بازرگانــي اعــم از بيمه هــای  امــوال، مســئوليت و اشــخاص 
می باشــد. درحــال حاضــر بيمــه پارســيان از نظــر ســرمايه )چهــار هــزار ميليــارد 
ريــال( و ســهم  بازاربيمه هــای خصوصــی، بزرگتريــن بيمــه خصوصــی ايــران 

می شــود. محســوب 

 بیمه پارسیان و نگاهی جهانی
 رســالت  بيمــه پارســيان، ايجــاد ســازمانی جهانــي تــراز، رقابت پذيــر، متعهد 
نســبت بــه جامعــه و پيشــگام در ارائــه خدمــات متمايــز بــه اشــخاص حقيقــی 
وحقوقــي بــرای پوشــش ريســک ها و جبــران خســارت ها و همچنيــن ارائــه 
ــی،  ــناخت، ارزياب ــی )ش ــک و ايمن ــت ريس ــه مديري ــاوره در زمين ــات مش خدم
تجزيــه، تحليــل و تفکيــک ريســک( جهــت اخــذ صحيح تريــن بيمه نامه هــا 
کاهــش  بــا  همــراه  بيمــه ای  پوشــش  حداکثــر  گســترش  و  تأميــن  جهــت 
بــر  خاصــی  تأکيــد  پارســيان  بيمــه  ســاختار  اســت.  بيمه گــذار  هزينه هــای 
ــاد و  ــن ايج ــه ای و همچني ــازی بيم ــردی و ابزارس ــزي راهب ــات و برنامه ري مطالع
ــن  ــتفاده از تازه تري ــا اس ــد ب ــالش می كن ــته و ت ــات داش ــاوری اطالع ــترش فن گس
ــش های  ــه پوش ــود، کلي ــه ای موج ــاوری رايان ــن  فن ــه ای و آخري ــای بيم نرم افزاره

ــد. ــه کن ــرعت عرض ــت و س ــت و کيفي ــا دق ــار را ب ــورد انتظ ــه ای م بيم

در کنــار مــواردی کــه اشــاره شــد، بیمــه پارســیان یــک رســالت مهــم هــم بــرای 
خــود تعریــف کــرده و آن عمــل بــه مســئولیت های اجتماعــی اســت؛ بنابرایــن 
ــا  ــرده ب ــالش ک ــه ت ــخت جامع ــرایط س ــیان در ش ــه پارس ــل بیم ــن دلی ــه همی ب
ــانی  ــی و انس ــول اجتماع ــه اص ــود را ب ــدی خ ــات پایبن ــری اقدام ــک س ــام ی انج

نشــان دهــد.

ساخت ۶ مدرسه توسط بیمه پارسیان
در ســال 1398، شــرکت بیمــه پارســیان بــرای کمــک بــه زلزلــه زدگان کرمانشــاه 
2 بــاب مدرســه 3 کالســه را در دو روســتای ایــن اســتان کــه از زلزلــه آســیب دیــده 
و دانش آمــوزان ایــن مــدارس از محلــی مناســب بــرای تحصیــل محــروم شــده 
بودنــد را به صــورت کامــل ســاخت و بــرای اســتفاده ایــن دانش آمــوزان تحویــل 

و افتتــاح شــد.

همچنیــن همزمــان بــا دهــه فجــر انقــالب اســالمی ســال 1399، کلنــگ 
ــن زده  ــر زمی ــتان ب ــتان خوزس ــد اس ــه گتون ــه در منطق ــه 6 کالس ــاخت مدرس س
شــد. ایــن مدرســه در راســتای اجــرای رویکــرد مســوولیت های اجتماعــی 
شــرکت بیمــه پارســیان و بــا هزینــه ای بیــش از 2 میلیــارد و 500 میلیــون تومــان 

می شــود.  ســاخته 

ــی  ــه خدمات ــاره ب ــا اش ــه ب ــن برنام ــیان در ای ــه پارس ــرکت بیم ــل ش مدیرعام
کــه  کــرد  امیــدواری  ابــراز  می شــود  ارائــه  بیمــه ای  شــرکت های  توســط  کــه 
ــث  ــر آن باع ــالوه ب ــد و ع ــه باش ــذار در جامع ــرات تاثیرگ ــأ اث ــات منش ــن خدم ای
تســهیل کســب علــم بــرای آینده ســازان کشــورمان شــود. هــادی اویارحســین 
ــرای  ــیان ب ــه پارس ــت بیم ــه حرک ــاره ب ــا اش ــود ب ــخنان خ ــری از س ــش دیگ در بخ
ســاخت مدرســه از هماهنگی هــای انجــام شــده بــرای ســاخت 6 مدرســه 
ــز  ــد نی ــهر گتون ــه ش ــه 6 کالس ــت: مدرس ــر داد و گف ــور خب ــاط کش ــی نق در اقص
از جملــه برنامه هــای شــرکت در راســتای ایفــای مســوولیت های اجتماعــی 
اســت کــه می توانــد تاثیــر بســزایی در آمــوزش و پــرورش شــهر داشــته باشــد.

پارســیان  شــرکت  کارکنــان  کرمانشــاه،  مهیــب  زلزلــه  از  پــس  همچنیــن 
ــی  ــان بخش ــه در آن، کارکن ــد ک ــرکت کردن ــل ش ــی در داخ ــرای کمپین ــه اج ــدام ب اق
ــه  ــن بودج ــد و همچنی ــدا کردن ــه زدگان اه ــه زلزل ــود را ب ــه خ ــک ماه ــوق ی از حق
چــاپ و توزیــع تقویــم و سررســید هــای نــوروزی ســال 1397 ایــن شــرکت نیــز بــه 
صــورت کامــل جهــت کمــک بــه زلزلــه زدگان تخصیــص و نیــز بخشــی از بودجــه 
تبلیغــات همــان ســال بیمــه پارســیان نیــز بــه ایــن امــر اختصــاص یافــت. جــدا 
از ایــن مــوارد، بیمــه پارســیان در حیطــه حمایــت از محیــط زیســت، مشــاغل و 
موضوعــات مرتبــط بــا بهداشــت و درمــان و مســائل آموزشــی گام هــای مثبتــی 
را برداشــته کــه نمونــه آن طــرح بیمــه تکمیلــی انفــرادی اســت؛ بــه عبارتــی 
ــذاران  ــه گ ــت از بیم ــود و حمای ــداف خ ــه اه ــل ب ــتای نی ــیان در راس ــه پارس بیم
و دارنــدگان بیمه نامه هــای عمــر و ســرمایه گذاری اقــدام بــه ارائــه پوشــش 

ــت. ــرده اس ــرادی ک ــی انف ــان تکمیل ــه درم بیمه نام

شفافیت در دستور کار بیمه پارسیان
ــص  ــای متخص ــص نیروه ــرمایه گذاری روی تخص ــزارش؛ س ــن گ ــاس ای براس
و  مشــتری محور  دیــدگاه  آموزش دیــده،  پرســنل  عملکــرد  بــاالی  کیفیــت  و 
تأکیــد بــر کیفیــت خدمــات ارائه شــده از نقــاط قوتــی اســت کــه بیمــه پارســیان 
بــر اســاس آن اســتوار شــده و همینطــور بایــد شــفافیت قراردادهــای بیمــه ای 

ــرد. ــه ک ــات اضاف ــن خصوصی ــه ای ــز ب ــن را نی فی مابی

خدمــات بیمــه پارســیان نشــان از هوشــمندی در مشــتری مداری اســت 
و طــرح تخفیفــات بیمه هــای مســئولیت مدنــی کارفرمــا در قبــال مأمــوران 
ــئولیت  ــای مس ــروش بیمه ه ــی، ف ــت و جنگل بان ــت محیط زیس ــگان حفاظ ی
جشــنواره  همین طــور  و  مســکونی  ســاختمان های  مدیــره  هیئــت  ویــژه 
ــه  ــت، ازجمل ــوزی اس ــای آتش س ــه بیمه ه ــوط ب ــه مرب ــش ک ــرح آرام ــروش ط ف
پارســیان  بیمــه  جامــع  نــگاه  از  نشــان  و  می شــود  محســوب  طرح هــا  ایــن 
ــه  ــتم یکپارچ ــیان سیس ــه پارس ــن در بیم ــه دارد. همچنی ــدی جامع ــه نیازمن ب
ــل  ــد عم ــدی کارآم ــه ح ــی ب ــت مطلوب ــا کیفی ــتریان ب ــات و مش ــت خدم مدیری

کــرده کــه توانســته فرآیندهــای بروکراتیــک اداری را کوتاه تــر ســازد.

شماواقتصاد گزارش می دهد؛

مسئولیت های 
اجتماعی بیمه پارسیان 

در تراز جهانی

به پرداخت ملت 
به ازای  هر سهم 1079 ریال سود تقسیم کرد

در مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به اسفند 1399

مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه منتهــی بــه 30 اســفند ســال 1399 شــرکت 
ــت  ــه ریاس ــهامداران و ب ــد از س ــش از 86 درص ــور بی ــا حض ــت« ب ــت  مل »به پرداخ
داریــوش روحــی؛ معاون مالی و پشــتیبانی هلدینگ »فناوران هوشــمند بهســازان 

فــردا« برگــزار شــد.

ــادی  ــی ع ــع عموم ــت، مجم ــت مل ــرکت به پرداخ ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ســالیانه ایــن شــرکت بــا نمــاد " پرداخــت " در روز شــنبه مــورخ 1400/02/18 بــا حضور 
ــب  ــس از تصوی ــد و پ ــزار ش ــا برگ ــدگان آنه ــهامداران و نماین ــد از س ــش از 86 درص بی
ــن  ــود بی ــال س ــهم، 1079 ری ــر س ــه ازای ه ــهامداران ، ب ــوی س ــی از س ــای مال صورته

صاحبــان ســهام تقســیم شــد.

محمدرضــا نمــازی؛ مدیرعامــل ایــن شــرکت بــا تشــریح عملکــرد »به پرداخــت 
ملــت« در ســال 1399 گفــت: »طــی ســال گذشــته، شــیوع کرونــا و تعطیلــی صنوف 
مختلــف، فعالیــت تمــام شــرکت های حــوزه پرداخــت را تحــت تأثیــر قــرار داد، 
به ویــژه شــرکت هایی کــه به صــورت پراکنــده بــه ســرویس دهی می پردازنــد.«

وی بــا بیــان این کــه هرچــه پراکندگــی خدمــات بیش تــر باشــد، مدیریــت و حفــظ 
ســطح کمــی و کیفــی آن هــا بــا مشــکالت بیش تــری روبه روســت، افــزود: »شــرکت 
به پرداخــت ملــت فعالیــت خــود را از ســال 1384 بــا هــدف توســعه ابزارهــای 
پرداخــت الکترونیکــی آغــاز کــرد و پــس از یــک دهــه تجربــه فعالیــت در تیرمــاه 1396 

در بــورس اوراق بهــادار تهــران مــورد عرضــه عمومــی قــرار گرفــت.«

ــاوران  ــگ فن ــامل »هلدین ــت را ش ــت مل ــهام داران به پرداخ ــب س ــازی ترکی نم
ــهام داران  ــرکت ها و س ــایر ش ــهم و س ــد س ــا 86 درص ــردا« ب ــازان ف ــمند بهس هوش
در مجمــوع بــا 14 درصــد ســهم عنــوان کــرد و ادامــه داد: »فعالیت هــای به پرداخــت 
در ســه حــوزه بانکــی، پرداخــت الکترونیکــی و پروژه هــای ملــی ارائــه می شــود کــه در 
حــوزه بانکــی؛ 5هــزار خودپــرداز، 7هــزار و 600 پایانــه شــعبه، 1.2میلیون کاربر ســامانه 
ــک  ــزار و 600 کیوس ــا، 2ه ــز پوی ــون کارت دارای رم ــا، 9.5میلی ــز پوی ــد رم ــی تولی موبایل

خدمــت رســان مــی باشــد.«

ــه  ــت و ارائ ــط به پرداخ ــگاهی توس ــه فروش ــزار پایان ــب 100ه ــه نص ــاره ب ــا اش وی ب
970هــزار پایانــه فــروش توســط به پرداخــت، اظهــار داشــت: »درگاه هــای اینترنتــی 
ایــن شــرکت بــا افزایــش 26هــزار واحــدی بــه 46هــزار درگاه و نصــب برنامــه موبایلــی 
ســکه بــا افزایــش 3میلیونــی به 7میلیــون مورد رســیده کــه رشــد 35 درصــدی تعداد 
تراکنش هــای انجام شــده در بســتر ایــن اپلیکیشــن را بــه همــراه داشــته اســت.«

ــامل  ــرکت را ش ــن ش ــی ای ــای مل ــت پروژه ه ــت مل ــرکت به پرداخ ــل ش مدیرعام
ســامانه های پیشــخوان دولــت، پرداخــت اعتبــاری بهــای ســوخت، پیمایــش نفــت 
ســفید و ســی ان جی و توزیــع ســبد کاال و ارائــه خدمــات پرداخــت الکترونیکــی از 

طریــق mpos بــه شــرکت ملــی پســت برشــمرد و افــزود: »یکــی از مهم تریــن 
دســتاوردهای ایــن شــرکت در عرصــه بین المللــی، ارتقــای دو پلــه ای رتبــه آن در میــان 
PSPهــای جهــان و کســب جایــگاه ســیزدهم دنیــا و نیــز صدرنشــینی در خاورمیانــه 

و ایــران اســت.«

ــی  ــئولیت های اجتماع ــوزه مس ــال 99 در ح ــی س ــت ط ــه داد: »به پرداخ وی ادام
و ملــی نیــز موفــق بــه دریافــت لــوح زریــن و گواهی نامــه بــرای ســرویس پرداخــت از 
طریــق NFC در اپلیکیشــن ســکه به عنــوان محصــول برتــر جشــنواره ملــی نــوآوری، 
کســب تندیــس زریــن جشــنواره برنــد محبــوب در بخــش پایانه هــای فروشــگاهی، 
دریافــت نشــان ویــژه و لــوح برتــر جشــنواره ملــی یکصــد واحــد مشــتری مدار، 
کســب تندیــس و گواهی نامــه جشــنواره کارآفرینــان و مدیران اشــتغال زای کشــور و... 

شــده اســت.«

ــفید  ــت س ــع نف ــت توزی ــرای مدیری ــی ب ــکار اختصاص ــه راه ــازی، ارائ ــه نم ــه گفت ب
ــی  ــای اختصاص ــه راهکاره ــوخت LPG، ارائ ــای س ــک به ــت الکترونی ــور و پرداخ کش
توســعه  زنجیــره ای،  و  بــزرگ  مشــتریان  بازاریابــی  و  خــاض  مشــتریان  بــرای 
الکترونیکــی  پرداخــت  خدمــات  ســکه،  موبایلــی  اپلیکیشــن  ســرویس های 
شــهرداری ها، توســعه ســامانه جدیــد پرداخــت الکترونیکــی بهــای ســوخت و 
به روزرســانی ســامانه ســهمیه بندی ســوخت، زیرســاخت جامــع کیف پــول، کاهش 
هزینــه در راســتای مدیریــت هزینه هــای عملیاتــی و برگــزاری کمپین هــای تشــویقی 
اقدامــات  اهــم  از  ســکه  اپلیکیشــن  توســعه  کمپین هــای  و  پذیرنــدگان  ویــژه 

به پرداخــت در ســال گذشــته بــوده اســت.

وی وضعیــت ســهم بــازار شــرکت به پرداخــت ملــت در شــبکه پرداخــت را بنــا بــر 
گــزارش »شــاپرک« در بخــش مبلــغ تراکنــش 23 درصــد و در بخش تعــداد تراکنش 
21 درصــد عنــوان کــرد و افــزود: »ســهم بازار ســال گذشــته ایــن شــرکت در پایانه های 
فروشــگاهی نیــز از لحــاظ مبلــغ و تعــداد تراکنــش بــه ترتیــب 21 و 22 درصــد بــوده 

است.«
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وضعیــت جهــان پــس از کرونــا ، اگرچــه بــا مســکن هایــی ماننــد واکســن 
ــر  ــده ب ــال آین ــن س ــا چندی ــا ت ــت ام ــر اس ــرگ و می ــار م ــردن آم ــم ک ــی ک در پ
نوعــی از ســبک زندگــی تاکیــد مــی کنــد کــه شــاید بخشــی از تغییــرات 

ــاند. ــات برس ــه اثب ــا ب ــه را در دنی ــده در جامع عم

یکــی از مهمتریــن تغییراتــی کــه شــاید بعــد از کرونــا نیــز بازگشــت 
ــانی  ــات رس ــژه خدم ــه وی ــا و ب ــازمان ه ــکل س ــر ش ــت، تغیی ــد داش نخواه
الکترونیــک آنهــا اســت. بــه نحــوی کــه تمایــل بــه دیــدار حضــوری و پیگیــری 
ــری  ــکل گی ــه ش ــود را ب ــای خ ــه ج ــرای همیش ــور ب ــیاری از ام ــرای بس ــردی ب ف

ــد داد. ــک خواه ــای الکترونی ــخوان ه پیش

ــرایط  ــه ش ــک ادارات، ب ــدن فیزی ــگ ش ــا کمرن ــا ب ــرایط قاعدت ــن ش در ای
تــازه ای در حــوزه مدیریــت روابــط عمومــی هــا بــر خواهیــم خــورد. بــا 
ــوال  ــه معم ــی ک ــای رفاه ــه ه ــر برنام ــم و دیگ ــت مراس ــدن امنی ــگ ش کمرن
روابــط عمومــی هــا عهــده دار آن بودنــد؛ روابــط عمومــی هــای زیــادی 

کارکــرد خــود را از دســت داده و مــی دهنــد.

ــه  ــودش را ب ــه خ ــش از هم ــاکرونایی بی ــای پس ــازمان ه ــه در س ــا آنچ ام
ســاختار ســازمان تحمیــل کــرده ایــن اســت کــه کل پیکــره ســازمان در 
ــت. ــرفته اس ــی پیش ــط عموم ــک رواب ــه ی ــل ب ــازی آن تبدی ــخوان مج پیش

بــرای اعــالن هــا، پیگیــری هــا،  بــه عبارتــی همــه پرســنل ســازمان 
جوابگویــی هــا، رفــت و آمدهــا و ... تقریبــا هــر کاری کــه بــا مخاطــب دارنــد 
ــط  ــای رواب ــری از مهارته ــک س ــه ی ــاز ب ــت نی ــر اس ــا درگی ــا آنه ــب ب و مخاط

عمومــی الکترونیــک دارنــد.

شــاید بــرای دســتیابی بــه  بهتریــن الگــوی روابــط عمومــی ایــده آل 
ســازمان هــای پســاکرونایی قــدری زود باشــد امــا حتــی طــرح ایــن موضــوع 

کــه روابــط عمومــی در ســازمانی کــه تمامــا تبدیــل بــه مجموعــه ای از ســلول 
هــای ارتباطــی شــده و مســتقیم تریــن ارتبــاط را بــا مــردم دارد ، دقیقــا بایــد 
کجــا بایســتد؟ بایــد در مجامــع علمــی و مدیریتــی مــورد تحقیق قــرار بگیرد 
و فراتــر از اینکــه بخواهیــم بــرای برخــی مشــاغل کنونــی روابــط عمومــی کــه 
ــغل  ــا ش ــم ت ــی کنی ــی ندارندکارآفرین ــچ خروج ــال هی ــا عم ــر کرون ــت تاثی تح
ــرای   ــبی ب ــگاه مناس ــد جای ــوص بای ــن خص ــرود .در ای ــت ن ــراد از دس ــن اف ای

ــود. ــه ش ــر گرفت ــک در نظ ــای الکترونی ــازمان ه ــی در س ــط عموم رواب

ــع  ــی از تواب ــاکرونایی یک ــازمان پس ــی در س ــط عموم ــکل رواب ــر ش تغیی
ــه  ــی ) چ ــای کرونای ــا در فض ــازمان ه ــت. س ــازمان اس ــکل کل س ــر ش تغیی
ــد  ــا ح ــد ت ــش(  بای ــوری بودن ــاظ غیرحض ــه از لح ــی اش و چ ــکل بحران در ش
امــکان کوتــاه تــر و تخــت تــر ، واکنــش ســریع تــر و بــی واســطه تــر باشــند 
ــود.  ــف ش ــدی تضعی ــا ح ــی ت ــران میان ــش مدی ــرایط نق ــن ش ــاید در ای و ش
ــف  ــای مختل ــا رده ه ــد ب ــازمانی بلن ــا از س ــی ، م ــر مدیریت ــی از نظ ــه عبارت ب
مدیریتــی رفتــه رفتــه بــه ســازمانی شــبکه ای شــبیه ســازمان هــای صنایــع 

ــیم. ــی رس ــازون م ــوگل و آم ــل گ ــتارتاپ ها مث ــالق و اس خ

ــل  ــال تبدی ــاکرونا عم ــای دوران پس ــازمان ه ــی از س ــر برخ ــر دیگ از منظ
بــه یــک ســازمان روابــط عمومــی بــزرگ شــده اســت. در ایــن زمــان روابــط 
عمومــی هــا بــه عنــوان مدیــران ارتباطــی کــه توانایــی ارتبــاط بــا واســطه بــا 
ــازمان  ــران س ــوان رهب ــه عن ــد ب ــی توانن ــد، م ــته ان ــش داش ــب را از پی مخاط
کل همــکاران خــود را بــرای چنیــن وضعیتــی یــاری کننــد و شــکاف هــا و 
مســائلی کــه در ایــن بیــن پیــش مــی آیــد را بــا مهــارت ارتباطــی خــود بهبــود 
ــه  ــی ب ــاختار هرم ــک س ــه از ی ــازمانی ک ــلولهای س ــل س ــند و در فواص بخش

ــد. ــرار بگیرن ــده ق ــبکه ای در آم ــکل ش ش

البتــه در ایــن شــرایط کــم هــم نیســتند روابــط عمومــی هایــی کــه چــون 
ــل  ــد و قاب ــش زائ ــه بخ ــال ب ــد عم ــی دانن ــد نم ــرایط جدی ــود را در ش ــای خ ج

ــازمان هــا و نهادهــا تبدیــل مــی شــوند. حــذف س

نهــاد  یــک   ، باشــد  چــه  هــر  کارشــان  پســاکرونایی  هــای  ســازمان 
ارتباطاتــی هســتند و شــکل شــان شــبیه رســانه هاســت و روابــط عمومــی 
هــا نیــز بــرای ایــن ســازمان هــا بایدبســیار قــوی عمــل کننــد و جایگاهشــان 

ــانند. ــت برس ــه تثبی را ب

دنیــای ارتباطــات امــروز بــا هیــچ زمــان دیگــری قابــل مقایســه نیســت. 
ــی  ــه معن ــرده و ب ــون ک ــی دگرگ ــور کل ــه ط ــات را ب ــای ارتباط ــت« فض »اینترن

واقعــی کلمــه، »دهکــده جهانــی« را بــه نمایــش درآورده اســت.

بــا پدیــد آمــدن گوشــی هــای هوشــمند، »اینترنــت« بــه طــرز غیرقابــل 
بــاوری فراگیــر شــد و اکنــون انبوهــی از اپلیکیشــن هــای ارتباطــی، دورتریــن 

نقــاط جهــان را بــه یکدیگــر متصــل کــرده اســت. 

در چنیــن شــرایطی، طبیعــی اســت کــه همــه بایــد خــود را بــا تکنولــوژی 
روز همــگام کننــد، چــون در غیــر ایــن صــورت، امــواج خروشــان دریــای 
ــز از  ــه نی ــت بیم ــرد. صنع ــد ک ــرق خواه ــود غ ــا را در خ ــات، آنه ــواج ارتباط م

ــت.  ــتثنا نیس ــده مس ــن قاع ای

ارتباطــات ســنتی بیمــه گــران بــا بیمــه گــذاران و بیمــه شــدگان، جــای خود 
ــر  ــال اثرگذارت ــن ح ــه ای و در عی ــی ، لحظ ــی ديجیتال ــای ارتباط ــه روش ه را ب
داده اســت. اگــر تــا ســالها پیــش، تلفــن و پیامــک هــای ســالیانه، راه 
ارتباطــی بیمــه گــران بــا مشــتریان بــود، در حــال حاضــر ایــن شــرایط بــه نفــع 
ــات  ــه، اطالع ــر لحظ ــد در ه ــی توانن ــا م ــت؛ آنه ــرده اس ــر ک ــتریان تغیی مش
ــد  ــا رص ــانه ه ــا و رس ــن ه ــا، اپلیکیش ــایت ه ــق س ــود را از طری ــه ای خ بیم
ــال  ــه دنب ــا ب ــد و ی ــری کنن ــم گی ــود تصمی ــکاری خ ــوه هم ــاره نح ــد، درب کنن

ــند. ــازه ای باش ــر ت ــه گ بیم

ــعه  ــران در توس ــه گ ــش بیم ــرایطی، نق ــن ش ــه در چنی ــت ک ــی اس طبیع
ارتباطــات بــا جامعــه بیــش از پیــش نمایــان اســت. بیمــه گــران بــا اســتفاده 
از ابزارهــای نویــن ارتباطــی، نــه تنهــا وظیفــه اطــالع رســانی دربــاره اقدامــات 
ــرده و  ــت ک ــز حرک ــه نی ــر از جامع ــد جلوت ــه بای ــد، بلک ــده دارن ــر عه ــود را ب خ

مزایــای ایــن صنعــت عظیــم و موثــر را بــه جامعــه بشناســانند.

در ایــن میــان روابــط عمومــی نیــز بــا بهــره گیــری از ابزارهــای نویــن 
ــب  ــن کس ــه ضم ــازمان و جامع ــان س ــی می ــل ارتباط ــوان پ ــه عن ــی ب ارتباط
نظــر مخاطبــان و ایجــاد ارتبــاط دوســویه بــا بســط دانــش ارتباطــی در 
ــوش  ــاس خ ــق احس ــی خل ــود یعن ــگی خ ــالت هميش ــا رس ــت ت ــالش اس ت

ــد. ــق نمای ــردم را محق ــا م ــازمان ب ــی س ــزای ارتباط ــه اج ــد در هم آین

ــای  ــه آن ارتق ــه الزم ــه ک ــوذ بیم ــب نف ــش ضری ــد افزای ــی رس ــر م ــه نظ  ب
فرهنــگ بیمــه ای در جامعــه اســت، تنهــا بــا وســایل ارتباطــی نویــن ممکــن 
اســت. امــروز اثرگــذاری یــک ویدئــوی کوتــاه کــه در شــبکه هــای اجتماعــی 
وایــرال مــی شــود، صدهــا برابــر پیــام هــای متنــی ســنتی اســت کــه از رســانه 

هایــی ماننــد رادیــو و تلویزیــون منتشــر مــی شــد.

در ایــن راســتا رســانه هــا نیــز نقــش موثــری در رســاندن پیــام بیمــه گــران 
ــدون  ــد. ب ــه را دارن ــت بیم ــا صنع ــی ب ــکار عموم ــنایی اف ــاع و آش ــه اجتم ب
شــک اگــر تــالش رســانه هــا نبــود، بســیاری از دســتاوردهای صنعــت بیمــه 
بازتابــی در جامعــه نداشــت و ایــن صنعــت همچنــان در بــی خبــری بــه ســر 

مــی بــرد.

شــرکت بیمــه ســامان همــواره تــالش نمــوده تــا بــا ایجــاد ســاختار هــای 
ارتباطــی بتوانــد بهتریــن راهکارهــا را بــر ایجــاد رابطــه دو ســویه میــان 

ــد. ــاد نمای ــتریان را ایج ــازمان و مش س

ــا  ــط ب ــای مرتب ــدی، ویدئوه ــار تولی ــی از اخب ــل توجه ــم قاب ــون حج  اکن
خدمــات شــرکت، پیــام هــای کوتــاه، موشــن گرافــی، رویدادهــای تعاملــی و 
مصاحبــه و گفتگــو هــا ،..... در رســانه هــای شــرکت از جملــه ســایت بیمــه 

ــت. ــان اس ــترس مخاطب ــارات در دس ــتاگرام و آپ ــامان، اینس س

ــر  ــه ت ــعه یافت ــازمان توس ــک س ــات ی ــت ارتباط ــه ظرفی ــر چ ــدم ه معتق
ــد  ــد ش ــر خواه ــز کمت ــازار نی ــت در ب ــک فعالی ــتر و ریس ــر آن بیش ــد، اث باش
ــت  ــو حرک ــه جل ــتری رو ب ــاد بیش ــا اعتم ــه ب ــا جامع ــه تنه ــن روش ن ــا ای و ب

ــد. ــد ش ــن خواه ــز تضمی ــری آن نی ــالمت فک ــه س ــرد، بلک ــد ک خواه

ــکاران  ــه هم ــه هم ــی ب ــط عموم ــات و رواب ــی ارتباط ــان روز جهان در پای
گرامــی در صنعــت بیمــه تبریــک و تهنیــت عــرض نمــوده و از خداونــد 
توفیقــات  و  ســالمتی  عمومــی  روابــط  عرصــه  فعــاالن  بــرای  متعــال 

دارم. مســئلت  روزافــزون 

روابــط عمومی ها 
شــاهرگ اصلی 

سازمان های پســاکرونایی

ارتباطــات موثر، 
ضامن پیشــرفت 

معه جا

 دکتر ناصرالدین اسالمی فرد 
 مدیر روابط عمومی و بین الملل بیمه رازی

 مریم زمردیان
مدیر روابط عمومی شرکت بیمه سامان
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بــه گــزارش روابــط عمومــی و صنعتــی ایرالکــو، شــركت آلومینیــوم ایــران بــه 
ــران  ــه و ای ــوم در خاورمیان ــمش آلومینی ــده ش ــد کنن ــتین تولی ــوان نخس عن
ــزی  ــه ری ــا  برنام ــور، ب ــوم کش ــت آلومینی ــعه صنع ــد و توس ــم دار تولی و پرچ
صحیــح و دور اندیشــانه و حمایــت هــای هیــات مدیــره و مدیــر عامــل 
محتــرم و همچنیــن بــا عزمــی جــزم و همــت و تــاش مثــال زدنــی کارگــران و 
کارکنــان خــود و بــا اجــرای دقيــق اســتراتژی های تاميــن مــواد اولیــه و توليــد 
كــه معطــوف بــه تعريــف راه توليــد از ســوی مقــام معظــم رهبــری )مدظلــه 
العالــی( در ســال 1399 بــوده اســت، بــار ديگــر توانســت بــرگ زريــن ديگــری 
در تحقــق عملكــرد ايــن شــركت در ســال  جهــش توليــد  بــه ثبــت برســاند 

و بيــرق صنعــت كشــور را ســرافراز نــگاه دارد. 

ــران  ــوم ای ــرکت آلومینی ــال 1399 در ش ــده در س ــت ش ــای ثب ــی آماره بررس
ــه و  ــان از توج ــوم، نش ــادرات آلومینی ــروش و ص ــد، ف ــای تولی ــوع ه در موض
اهتمــام ویــژه ایرالکــو بــه موضــوع ســال 1399 یعنــی جهــش تولیــد بــوده 
اســت. ایرالکــو در ســال 1399 بــا تکیــه بــر مدیریــت راهبــردی و تــوان و 
تخصــص مدیــران و پرســنل خــود، توانســت رکــورد تولیــد خــود در ســابقه 
بیــش از 5 دهــه فعالیــت کارخانــه را شکســته و بــرای نخســتین بــار بــه 
رقــم 185030 هــزار تــن تولیــد فلــز آلومینیــوم دســت یابــد. افزایــش میــزان 
صــادرات شــرکت بــه 1۲0 میلیــون دالر در ســال 1399 و  انتخــاب ایرالکــو بــه 
عنــوان صــادر کننــده نمونــه ملــی کشــور و صــادر کننــده نمونــه اســتانی در 
ــی  ــت در حال ــن موفقي ــت. اي ــن مدعاس ــر ای ــری ب ــواه دیگ ــته، گ ــال گذش س
ــای  ــی از تحريم ه ــایل ناش ــكات و مس ــر مش ــاوه ب ــه ع ــده ك ــت آم ــه دس ب
ظالمانــه موجــود کــه تأمیــن مــواد اولیــه را بــا مشــکات فــراوان روبــرو 
ســاخته بــود، شــرايط ســخت حاصــل از ویــروس كرونــا نیــز در ســال 1398 

ــت. ــود داش و 1399وج

ثبت رکورد  بی سابقه افزایش تولید فلز آلومینیوم 
به بیش از 185 هزار تن در شرکت آلومینیوم ایران 

) ایرالکو ( در سال 1399
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