


ششمین کنفـرانس ملی فرهنـگ سازمـانی

با رویکرد فرهنگ در عصر فناوری های نوین  

(1400بهمن ماه 6و 5–دانشگاه خاتم، تهران )



اقدامات شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان در راستای
1399مسئولیت های اجتماعی در سال 

ارائه کننده

دکتر مهدی بهرامی



مقدمه

1344سال:تاسیس

1346سال:اجراییعملیاتآغاز

1350سال:برداریبهرهآغاز

صنعتیایراستدرانسانینیرویآموزشهمچنینوفوالدیطویلمقاطعتامین:مسئولیت

کشورشدن

آجداروسادهمیلگردانواع:اصلیمحصوالت

شیبدارباریکبالوموازیپهنبالوپهننیمبالهایتیرآهن

(ساختمانیهایفرآورده)شمشوناودانی،نبشی



(ساختمانیهایفرآورده)شمشوناودانینبشی،

صنعتیمیلگردهایوکالفمفتول

فوالدیهایسازهورق

معدنآرک

سوزنزبانهومترو،معدنآهن،راهریل

فرعیمحصوالت:

غباربلند،رهکووفوالدسازیسربارهآمونیوم،سولفاتبنزن،،تولوئنقطران،گسیلن،

(فرعیهایفرآورده)مایعازتومایعگازاکسـیژنآهک،،فوالدسازیمرطوب



ریل زبانه سوزن 
1399سال  

UIC54 ریل 
1398سال

معادنریل 
1399سال( R18 (

UIC60   ریل
1397سال

S49ریل
1398سال

U33 ریل
1395سال



1350سالدرتنهزار550:اولیهاسمیظرفیت

سالدرتنمیلیون3/6:فعلیاسمیظرفیت

ا،اروپجملهازدنیاروزاستانداردهایاساسبرمحصوالتتولید:جهانیهایاستاندارد

CE Marketing،UKCARES9001،14001ایزواستانداردهای....و،OHSAS1800

(مشتریانشکایاتبهرسیدگی)10002

(مشتریانرضایتگیریاندازهوپایش)10004

(آموزش)10015

مدیریتسازیجاریواستقرارانرژیمصرفمعیارانطباقگواهینامه

ERMS)ریسک ))

EFQMبرمبتنیسازمانیتعالیمدل



سازماندر مسئولیت اجتماعی مدیریتساختارهای 

شرکتوالنهئمسرویکردهای

چشم انداز

برند معتبر در پیشتاز در تولید مقاطع طویل فوالدی در خاورمیانه با سرآمدی در کیفیت و سودآوری و
بازارهای داخلی و خارجی

ماموریت

کشورقتصادیاوصنعتیتوسعهراستایدرمشتریاننیازموردکیفیتبافوالدیمحصوالتتولید



شرکتارزش های 

اسالمیجامعههایارزشرعایت

ذینفعانسایرومشتریانرضایت

عملکردتعالیونوآوری،گیرییاد

کاریانضباطوایمنیرعایت

دوستدار محیط زیست



اهداف استراتژیک

انسانیمنابعوریبهرهارتقایمشارکتیوبهبودنظامهایارتقایوتوسعه

شرکتبرندتوسعهوحفظجدیدمشتریانجذبوفعلیمشترباننگهداریوحفظ

کاروکسبشرکاءمندیرضایتافزایشسهامارزشوسودآوریافزایش

معادنمالکانهسهمافزایشاستراتژیکاقالمکیفیتامیندراطمینانافزایش

عملیاتیهایهزینهکاهشاصلیواحدهایتولیدبرنامهتحقق

مالیریزیبرنامهنظامارتقایانرژیهایحاملهزینهکاهش

تخصصیمهارتهایودانشارتقایمالیتامیندرسرمایهبازارسهمارتقای

سازمانساختاربهبودوتوسعهایمنیهایشاخصبهبود

کارکنانرضایتبهبودپروژهکنترلومدیریتجامعنظامبهبودوتوسعه



حصول اطمینان از پایداری و بهبود برنامه های مسئولیت های اجتماعی مدیریت

سازمانمسئوالنهراهبردهای

مبارزه با پول شوئی 

اجتناب از اقدامات انحصار طلبانه

مدیریت مالی شفاف و پاسخگو

کاروکسبمسئوالنهمدیریتسازماندهی

(کمیته راهبری) مدیریت و برنامه ریزیکمیته 

استراتژیکتخصصی کمیته 

تعالیهای فرعی کمیته 

های اجرایی واحدهاکارگروه 



نظام های مدیریت و بهبود مرتبط با مسئولیت اجتماعی

پیشـنـهـادهـانظـام

دخالتخودهبمربوطفعالیتهایواموردرداوطلبانهطوربهسازمانکارکنانفرآیندیطینظامایندر

اجرائییگیریپومنطقهوشرکتدرموجودمشکالتومسائلباارتباطدرپیشنهاداتیارائهباوکرده

.ندنمایمیاقدامشرکتوخوداجتماعیهایمسئولیتراستایدرپیشنهادیکارهایراهنمودن



امور خیرخواهانه و عام المنفعه

بصورتشرکتکارکنانازنفر9000ازبیشعضویتباووالفجرخیریهتأسیسطریقاز
همجوارهایاستانومنطقهضعیفاقشارازحمایتمنظوربهداوطلبانه

ازنشستگانبوایثارگرانشهدا،خانوادهدیدگان،حادثهبهکمکوعیادتطریقازعیادتکمیته
.وطهمربامورپیگیریوهمجوارهایاستانومنطقهدراقشاراینازحمایتمنظوربهشرکت



آهنذوببسیجمردانفوالدجهادیگروه

احدهایوساختجهتشرکتکارکنانداوطلبانهحضوربانیزاصفهانآهنذوبفوالدمردانجهادیگروه

بهمکمنطقه،کسطحدراردوگاههاومدارسبازسازیدرمشارکتمستضعف،هایخانوادهبرایمسکونی

...وتجهیزطریقاززدگانزلزلهوزدگانسیل



کارکنانسالمتتأمیننظام

خانوادهوتشرککارکنانبهپزشکیخدماتارائهضمنمطهریشهیدبیمارستانمحلدرنظاماینتحت

ارائهباناکروویروسشیوعدوراندرخصوصاشودمیبازنشستگانوشاغلینشاملکهآهنذوببزرگ

.هددمیارائههمجوارهایاستانومنطقهبهپاراکلینیکیوبستریسرپائی،درمانیخدماتانواع



هایهزمیندرسازمانازبیرونهایدرخواستجهتکمکاعمالوبودجهتخصیصمورددرکمیتهایندر

خانه،کتابمساجد،مدارس،احداثوگذاریسرمایههمچوناجتماعیوفرهنگیدرمان،وبهداشتعمرانی،

آزادراهواهپلاحداثشهر،زرینمدنیشهیدتوانبخشیمرکزازحمایتوکمکدرمانی،فرهننگی،مراکز

.میشودگیریتصمیم...وها

شرکتاجتماعیهایمسئولیتکمیته



طبیعیحوادثوبحرانستاد

وسازیآمادههبنسبتضربتیکامالبصورتودادهجلسهتشکیلنظرموردکمیتهبحرانمواقعدر

نمایدمیاقدامنیازمورددوستانهبشرهایکمکارسال

ایمنطقهتعاملمدیریت

دروطهمربسازمانیچارتاختصاصومدیریتاینتشکیلبااجتماعیهایمسئولیتراستایدر

شهرییتمدیربهکمکوزیرساختهاتوسعهبرشرکتتمرکزالمنفعه،عامهایفعالیتخصوص

.استگردیدهاقداماستانومنطقهسطحدرعمرانیفرهنگی،هایبرنامهپیشبردجهت



حفظ محیط زیست و استفاده مسئوالنه از منابع طبیعی
زیستگرفته در حوزه محیط انجام اقدامات اهم 

مرتبطهایسازمانهماهنگیبامحیطیزیستجامعبرنامهتدوین

محیطیزیستهایپروژهزمینهدرتومانمیلیارد4800بربالغگذاریسرمایه

شرکتثمرمغیرسبزفضایآبیاریدراستفادهجهتشهرزرینشهرستانپسابانتقالپروژه

ایفضگسترهبهمربوطاستانداردبرابر84ازبیش)سبزفضایهکتار10894نگهداریواحداث
(صنایعسبز

هواکیفیتسنجشایستگاهاحداثپروژه



جهتآنازادهاستفواطرافشهرهایپسابتصفیهبرایتومانمیلیارددوهزاربربالغگذاریسرمایه
تولیدفرآیند

پسابازاستفادهطریقزاگذشتهسال15رودطیزایندهازبرداشتیآبمیزاندردرصد50کاهش
درمکعبمترمیلیون14میزانبه)فرایندتولیددراستفادهموردآببازچرخانیواطرافشهرهایهای
(شودمیشاملرارودزایندهکلآبیمنابعدرصدیکحدودکهسال

فلکسیبلهایدربازعدد74تعدادشاملسازیککباطریهایدرباصالحوبهبوددومفازادامه
.رزرودربعدد10نصبوساختوطراحی،3باطریتخلیهماشینسمتبهمربوط



زیستمحیطحوزهدراقدامدستدرهایپروژهاهم

هاسلولشارژهنگامدرزغالذراتجذبجهت3باطریرویبرغبارتصفیهسیستمنصب

آگلومراسیون3و2و1هایماشینفیلترهایالکتروعملکرداصالحوبهبودپروژه

آگلومراسیون4ماشینفیلترهایالکتروسازیبهینه(EGFوESP1)

آهکزیوسپلیهایکورهالکتروفیلترهایعملکرداصالحوبهبودپروژه



2بلندکورهنآسپیراسیوالکتروفیلترهایسازیبهینه

(تجهیزاتتأمینوساختمرحلهدر)1بلندکورهتوزینواگنفیلتربگنصبپروژه

سازیبهینهوظرفیتافزایشپروژهLF1(تفصیلیوپایهمهندسیمرحلهدر)فوالدسازی

(باشدمیطعاتقخریدواجرامرحلهدر)فوالدسازیمیکسرغبارتصفیهسیستمسازیبهینهپروژه



خردکارگاهدرهایندهآالتصفیهجدیدسیستمنصبوانفجارکارگاهغبارتصیهسیستمسازیبهینهپروژه

کن

ناحیهغبارتصفیهسیستمسازیبهینهپروژهcast houseوstack house3بلندکوره

وفلزیازنمخازبرداریبهرهتولید،مبدأازموادبازیافتشاملجوزدانتنگهبهمربوطهایپروژهمجموعه

سایتازیآالیندگرفعوپاکسازیوهاحوضچهدرموجودمیانیمحصوالتانتقالوبارگیریبتونی،

مذکور



بهداشتاقدامات انجام گرفته در حوزه 

غلی برگزاری سمینارهای آموزشی در رابطه با اثرات و تبعات منفی ناشی از بیماری های ش

 ز موعد افرادی که مشاغل سخت و زیان آور و پیگیری اختصاصی سنوات بازنشستگی پیش ابررسی
.در مشاغل سخت و زیان آور هستند

 اقدامات در راستای الزامات وزارت بهداشت جهت کاهش آالینده های محیط کارانجام

 اختیارقرار دادن کلیه لوازم حفاظت فردیدر

 انجام معاینات سالیانه طب کار جهت -آموزش بهداشت همگانی و سالمت جهت کارکنان
پیشگیری و کاهش بیماری های شغلی



واستانبهداشتمراکزباتعاملوموثرارتباط
وشهرزرینهایفرمانداریوشهرداریشهرستان،
فوالدشهر

ازشدهمعرفیکارآموزانمهارتافزایشوآموزش
هادانشگاه

ادموامنیتوسالمتامنیتکارگروهدرعضویت
لنجانشهرستانغذایی

موادتستجهتغذاییموادآزمایشگاهبرقراری
کارخانههایرستوراندرمصرفی

مصرفیشربآبتستجهتآزمایشگاهایجاد

لعوامگیریاندازهآنالینسیستمنصبپروژه
در)فوالدسازیدودکشخروجیرویبرآالینده
(قراردادانعقادمرحله



COVID-19انجام شده  جهت پیشگیری ازشیوع بیماری اهم اقدامات 

کشوردرآنشیوعازقبلکروناویروسبامقابلهویژهستادتشکیل

خانواده)کروناییبیماراندرمانوپذیرشبرایآهنذوبمطهریشهیدیکدرجهبیمارستانتجهیز
پایانتاریالمیلیارد500بربالغایهزینهصرفبا(اصفهاناستانولنجانشهرستانمردمآهن،ذوب
1399سال

بههخانکارازویروسانتقالازجلوگیریمنظوربهذهابوایابهایسرویسنمودنعفونیضد
بالعکسوهاخانواده

منطقههایشهرستاندرشهریمعابرکردنعفونیضددرمشارکت

جلدهزار2دتعدابه«کنیدحرکتکروناویروسازجلوتر»کتابرایگانتوزیعوانتشار



ویضدعفونموادشاملبهداشتیاقالمتامیندرمشارکت
اطرافشهرستانهایمردمبرایماسکعددهزار350

کارخانه

بیمارانبهبودروندازمستمرصورتبهگزارشوفیلمتهیه

روحیهارتقاءمنظوربهمطهریشهیدبیمارستاندرکرونایی

جامعه

رسانیاطالعرشتهدربرترعمومیروابطسپاسلوحدریافت

کرونا



اهم اقدامات انجام گرفته در حوزه آتش نشانی ونجات

لنجانمنطقهدرایجادهونجاتحریقاطفاءعملیاتانجامجهتنشانیآتشخودروهایاعزام

تخصصیهایکمیتهجلساتدروشرکتلنجانمنظقهبحرانستاددرعضویت



فنیاقدامات انجام گرفته در حوزه ایمنی 

زیکارآموشروعازقبلآهنذوبشرکتدرموجودمخاطراتومحیطباکارآموزاننمودنآشنا
احتمالیاضطراریشرایطبامقابلهونحوه

ورزشیوتفریحی،گردشیاماکنساختمانها،ازایمنیبازدیدهایانجام

افاطرجوامعواصفهانآهنذوببزرگخانوادهپرسنل،ایمنیهایآگاهیودانشسطحارتقاء



آبانجام گرفته در زمینه مدیریت مصارف اهم اقدامات 

آبمصرفکاهشنتیجهدروسبزفضایدرایقطرهآبیاریروشازاستفاده

مستمرطوربهکنندهخنکهایبرجبازسازی

میزتسیکلبرایآنازاستفادهونوردهاکثیفسیکلآبفیلتراسیونوتصفیه

ازپسابمدیریتهایشیوهانجامباتوجهقابلمقداربهشرکتتولیدیهایپسابحجمکاهش
...وسازیرقیقوسازیمخلوطخطرسازی،بیبازچرخانی،جمله

میزتسیکلبرایآنازاستفادهونوردهاکثیفسیکلآبفیلتراسیونوتصفیه



پروژهHot charging

بلندهاکورهبهزغالپودرتزریق(PCI)

مرکزینیروگاه4و3بویلرهایبازسازیپروژه

وبلندکورهگاز)فرایندیگازهایازاستفاده
(گازکک

بازسازیشروعو4شمارهدیگبازسازیاتمام
3شمارهدیگ

اهم اقدامات انجام گرفته و در دست اقدام اخیر در حوزه مدیریت انرژی



کارخانهایتوسعههایفعالیتکلیهسازیمستند

ونماهنگتیزر،کلیپ،مستند،فیلمکتاب،انواعتهیه...

معیشتیبسته1000تعدادبهمومنانههایکمکاهدایرزمایشدومینبرگزاری

انونکاینازآهنذوببزرگخانوادهاستفادهجهتکودکانهنریفکریپرورشکانونبانامهتفاهمعقد

کتابخوانیفرهنگترویجهدفبااصفهاناستانعمومیهایکتابخانهکلادارهباتفاهمعقد

اقدامات فرهنگی انجام شدهاهم 



فهانفرهنگی ورزشی ذوب آهن اصباشگاه 

(1348تأسیس)آهنذوببزرگساالنفوتبالتیم

(1348تأسیس)اصفهانآهنذوبکشتیتیم

(1350تأسیس)آهنذوببانوانوآقایانوالیبالتیم

(1352تأسیس)آهنذوببانوانبسکتبالتیم

(1352تأسیس)آهنذوبآقایانبسکتبالتیم

(1351تأسیس)اصفهانآهنذوبمیدانیدوتیم

(1358تأسیس)اصفهانآهنذوببرداریوزنهتیم

صفهاناآهنذوببانوانوآقایاننشستهوالیبالتیم

اصفهانآهنذوببانوانشیرجهوشناتیم

اصفهانآهنذوببانوانشیرجهوشناتیم

اصفهانآهنذوببانوانوآقایانهندبالتیم



 اصفهانتیم کاراته بانوان ذوب آهن

 اصفهانووشوآقایان ذوب آهن تیم

 اصفهانواترپلو آقایان ذوب آهن تیم

 اصفهانتکواندوآقایان ذوب آهن تیم

 اصفهانتنیس روی میز آقایان ذوب آهن تیم

 اصفهانشمشیربازی بانوان و آقایان ذوب آهن تیم

 اصفهانتیر اندازی با کمان بانوان ذوب آهن تیم

 اصفهانکونگ فو آقایان ذوب آهن تیم

 اصفهانشطرنج ذوب آهن تیم

 اصفهانذوب آهن تیم تنیس

 اصفهانهای پایه فوتبال ذوب آهن تیم

 اصفهانکوهنوردی ذوب آهن تیم

 اصفهانجودو ذوب آهن تیم

 (  1384ستأسی)فوتبال پیشکسوتان ذوب آهن اصفهان تیم



تخت فعال120تخت مصوب و 350دارای

دارای رتبه یک اعتباربخشی از سوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

عنوان برترین بیمارستان خصوصی استان اصفهان

دارایISO9001:2015 از شرکت توف نورد آلمان

دارای استانداردHACCP  برای واحد رستوران و تغذیه آن



وجهه اخالقی و شهرت مناسب برای سازمان در جامعهجاد یا

 های ساالنه نجی سرضایت مندی مشتریان و رسیدگی به مشتریان و شکایات ایشان از طریق انجام نظر
10004و 10002و استقرار استانداردهای ایزو 

 اجتماعیشفافیت، پاسخ دهی و گزارش دهی

 تهیه و انتشار  گزارش مسئولیت های اجتماعی بر اساس استانداردGRI

 تهیه و انتشار بیانیه گزارشگری مسئولیت اجتماعی شرکت



1399اهم دستاوردهای شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان در سال 

1399سالدرانباشتهزیانازاصفهانآهنذوبخروج

ارزینابعمبازگشتونفتیغیرصادراتدراصفهانآهنذوبدرخششازمرکزیبانکتقدیرلوح

سوزنزبانهریلتولیدوطراحیE1A160

معدنریلتولیدوطراحیR18650نورددر

16نمرهسبکنیمهتیرآهنتولیدوطراحی(I7)ایرانملیاستانداردبامطابق

ایرانکاالیبورسدرباراولینبرای25/04/99تاریخدرریلفرآوردهعرضه

پروژهPCIایرانسبزپروژهعنوانبه



،راهکارکاهشعنوانبه3شمارهباطریفلکسیبلهایدربعدد74نصبوساختطراحی
.آالیندگی

1شمارهبلندکورهنوسازیومدرنیزاسیوناساسی،تعمیرات

1398سالبهنسبتدرصدی282افزایشباتن58.886میزانبهریلتولیدرکورد

54ریلفروشقراردادE1گریدباR260باراولینبرایتهرانمتروجهت

معدنریلتحویلوفروشقراردادR18باراولینبرای



اصفهانوتهرانمترویهایریلتامینقرارداد

ورهایکشبهراچابهارترانزیتیوتجاریبندرکهزاهدان-چابهارفاصلحدریلتامینقرارداد
.کندمیمتصلمیانهآسیای

ایرانیبرترمحصولنوآوریزرینلوحکسب

کشورصادراتآورمدالتنهاتندیسولوحکسب



صادراتملیافتخارتندیسومدالکسب

استانیونمونهکشوری،ملیکنندهصادر

مشتریمندیرضایتلوحکسب

استانداردنمونهواحدتندیسکسب

سازمانیفرهنگواجتماعیپذیریمسئولیتتندیسکسب

ایحرفهاخالقواجنماعیپذیریمسئولیتتندیسوتقدیرلوحدریافت

مدیریتاجتماعیمسئولیتجایزهدورهپنجمینتندیسکسب



کاالبورسدراصفهانآهنذوبملیریلپذیرش

عمومیروابطسازیمستندواجتماعیمسئولیتجایزهدریافت

ملیریلتولیدبرایایرانملیاستانداردگواهینامهدریافت

مدیریتتوسطچهیکپارسیستمالمللیبینگواهینامهدریافتوملیبرترتعاونیاولرتبهکسب
اصفهانآهنذوبکارکنانمصرفتعاونی



کرونارسانیاطالعرشتهدربرترعمومیروابطسپاسلوحدریافت

شورکهایعمومیروابطانتشاراتملیجشنوارهپانزدهمینسپاسلوحوویژهتندیسکسب

ریلمحصولبرایایرانملیاستانداردعالمتکاربردپروانهاخذ

فضایرفیمصخامآبحذفوسبزفضایبرایصنعتیواماکنشدهتصفیههایپسابازاستفاده
سبز



از حسن توجه شما سپاسگذارم


