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پایـــدار و فراگیر
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یادگیری و ثروت آفرینی در جهت توسعه پایدار و فراگیر
با  هماهنگ  و  مبتنی  را  خود  توسعه  و  تولید  رویکرد  منظور  بدین 
ارزش های توسعه پایدار و فراگیر بنا نموده ایم که به عنوان یک اصل 
در تمامی ارکان کسب و کار مورد توجه ماست. مدل توسعه پایدار و 
فراگیر کسب و کار میدکو به عنوان مدلی پیشگام در توسعه پایدار 
شرکتی، مستندی نو در راستای جهت بخشیدن به فعالیتهای حاضر 

و آتی ما منطبق با اهداف توسعه پایدار جهانیست.

رویکرد

8 اصل و 37 هدف 
را مشخص نموده  و فراگیر  پایدار  به توسعه  رویکرد میدکو نسبت 

است.

شعار ما
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1. سـامت، ایمنـی و محیـط زیسـت: تـاش روز افـزون بـه منظـور بهبـود و 
ارتقـاء ایمنـی و سـامت و بررسـی جامـع تاثیـرات احتمالـی کسـب و کارهـا بـر 
اتخـاذ  ح هـا و  اجـرای طر از  اکوسیسـتم مناطـق تحـت فعالیـت قبـل و بعـد 

این بـاره  در  اصاحـی  و  پیشـگیرانه  حفاظتـی،  رویکردهـای 

گرایانـه،  توسـعه  رویکردهـای  اتخـاذ  محلـی:  جوامـع  بـا  تعامـل  و  توسـعه   .2
محلـی جوامـع  بـا  ارتبـاط  در  پایـداری  بـر  مبتنـی  حمایتـی  و  مشـارکتی 

3. سـودآوری بـا رویکـرد  پایـداری: حفـظ و بهبـود سـودآوری کسـب و کارها در 
هماهنگـی بـا اهداف توسـعه پایـدار جهانی

4.حرکـت بـه سـوی فناوری هـای کم کربن: گسـترش اسـتفاده از فناوری ها و 
راهکارهای نوآورانه کم کربن در توسـعه کسـب و کار

راسـتای  در  نیـاز  مـورد  هـای  فعالیـت  توسـعه  انـرژی:  و  مـواد  مدیریـت   .5
منابـع  بازیابـی  بـر  تکیـه  بـا  موجـود  منابـع  بهینـه  مدیریـت 

6. همکاری با نهادها و سـازمانهای متولی:  همکاری با سـازمان های جهانی 
و  نهـاد هـای دولتـی و غیر دولتـی در جهت مقابله با تغییرات اقلیمی

از  حمایـت  و  تشـویق  متعهـد:  تامین کننـدگان  و  مشـتریان  از  حمایـت   .7
تأمیـن کننـدگان و مشـتریان دارای فراینـد و فناوری هـای دوسـتدار محیـط 

زیسـت 

8. گزارشات عملکرد: رعایت شفافیت و ارائه مستمر گزارشات پایش

اصول توسعه پایدار و فراگیر میدکو

مدل توسعه پایدار و فراگیر اکو سیستم  کسب و کار میدکو
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اصول توسعه پایدار و فراگیر میدکو                                 ارزش های زیست محیطی
شرکا و ذی نفعان                              اجزای کسب و کار                                                      میدکو
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توازن در اختصاص زمان به  کار و خانواده
و  خانوادگـی  روابـط  بـه  زمـان  اختصـاص  سـمت  بـه  کارکنـان  هدایـت  جهـت  شـرایطی  ایجـاد  به منظـور 
همچنیـن حفـظ سـامت و تندرسـتی آنـان در خـال فعالیت هـای کاری توازن در اختصاص زمـان به کار و 

خانـواده به عنـوان یـک اصـل در نظـر گرفتـه شـده اسـت.

آرمان توسعه 
پایــدار جهانی  

مـــــــــــــــــــرتبــط

تـاش روز افـزون بـه منظـور بهبـود و ارتقـاء ایمنـی و سـامت و بررسـی جامـع تاثیـرات احتمالی 
ح هـا و اتخـاذ  کسـب و کارهـا بـر اکوسیسـتم مناطـق تحـت فعالیـت قبـل و بعـد از اجـرای طر

رویکردهـای حفاظتـی، پیشـگیرانه و اصاحـی در این بـاره 1
حفظ و بهبود اکوسیستم منطقه 

فعالیت های حفاظت از محیط زیست تنها به رویکرد و فعالیتهای جبرانی ما محدود نمی شود بلکه 
مشخص  اقدام  برنامه های  اساس  بر  میدکو  فعالیت  تحت  مناطق  محیطی  زیست  وضعیت  ارتقاء 

انجام می شود.

ارتقاء ایمنی و سالمت
نهادینه کردن ایمنی و سامت کارکنان به عنوان یک اصل در تمامی فعالیت ها

یست در رویکرد و عمل حفاظت از محیط ز
ح ها و پروژه ها بررسی های جامع پیش و کنترل  به منظور حفاظت از محیط زیست در فرآیند اجرای طر
حین عملیات به منظور سنجش آثار مخرب زیست محیطی انجام می گیرد و راهکارهای پیش گیری یا 

رفع چالش ها توسط تیم های کارشناسی بررسی و اجرا می شود. 

توسعه آموزش و یادگیری
ما تاش می کنیم رشد را به عنوان یک گفتمان کلیدی در سطح میدکو جاری کنیم. در میدکو آموزش و 
توسعه سرمایه انسانی، نوعی سرمایه گذاری راهبردی و یک عامل کلیدی در توسعه و رشد شرکت محسوب 

می شود و ما تاش می کنیم فرصت های آموزشی در تمامی سطوح در دسترس کارکنان قرار گیرد.

یستی  ثار احتمالی محیط ز یت آ مدیر
انجام اقدامات جبرانی به منظور حفاظت از محیط زیست و اکوسیستم منطقه در دوره بهره برداری از 

واحدهای فعال 

اخالق حرفه ای کسب وکار
این اصول به منظور ایجاد مصادیق و الگوهای رفتاری و اخاقی برای تحقق ارزش های سازمانی تعریف 

شده است و کلیه کارکنان موظف به اجرای آن هستند.

• فراهم آوردن محیط کاری بدون حوادث، بیماری و آسیب های ناشی از شغل
• ارتقاء آموزش بر مبنای تغییرات جهانی 

• استخدام بر مبنای شایستگی
• ایجاد توازن بین کار و زندگی کارکنان بر اساس استانداردهای جهانی 

• ارتقاء رفاه و رضایت کارکنان 
• پایبندی کلیه کارکنان به اصول اخاقی کسب و کار

 • جانمایی واحدها بر اساس نتایج گزارشات تاثیر و مبتنی بر ماحظات زیست 
    محیطی

آثار   مدیریت  منظور  به  جدید  های  فناوری  و  نوآورانه  راهکارهای  از  استفاده   • 
    احتمالی

• انجام فعالیت های حفاظت از محیط زیست و اکوسیستم منطقه ای

اهـــــــــداف

یست سالمت، ایمنی،  محیط ز
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آرمان توسعه 
پایــدار جهانی  

مـــــــــــــــــــرتبــط

 اتخــاذ رویکردهــای توســعه گرایانــه، مشــارکتی و حمایتــی مبتنــی بــر پایــداری
2 در ارتباط با جوامع محلی

ثیرات احتمالی فعالیت های شرکت بر جوامع محلی یت تأ بررسی و مدیر
شناســایی و ارزیابــی تاثیــرات محتمــل ناشــی از فعالیت هــای شــرکت بــر جوامــع محلــی و تــاش و برنامــه 

ریــزی در جهــت مدیریــت کاهــش اثــرات نامطلــوب فعالیت هــا 

همکاری و مشارکت بی طرفانه، شفاف و صادقانه با ذی نفعان محلی
همراه با سایر نهادها از فعالیت های توسعه جوامع میزبان حمایت می کنیم

درک  ارزشها و حفاظت از میراث فرهنگی
مــا بــه بهتریــن نحــو بــه فرهنــگ هــای مختلــف، ســبک زندگــی میــراث فرهنگــی و آداب و رســوب منطقــه ای 

احتــرام مــی گذاریــم.

ارتباط با جوامع 
ایجاد کانالهای ارتباطی پویا و موثر به منظور تعامل با ذی نفعان در جوامع محلی

افزایش مزایای اقتصادی در جوامع محلی
این اصول به منظور ایجاد مصادیق و الگوهای رفتاری و اخاقی برای تحقق ارزش های سازمانی تعریف 

شده است و کلیه کارکنان موظف به اجرای آن هستند.

ارائه  و  محلی  جوامع  در  شرکت  های  فعالیت  نامطلوب  اثرات  ارزیابی   •
برنامه های مشخص در راستای کاهش آن

• درک ارزش های فرهنگی و احترام به آداب، رسوم و سنن جوامع محلی

• حمایت صادقانه و مشارکت فعاالنه با ذی نفعان مرتبط  به منظور درک و 
پرداختن به نگرانی های جوامع محلی

عدم  و  فعالیت  تحت  مناطق  سیاسی  مسائل  در  بیطرفانه  موضع  اتخاذ   •
حمایت مالی و غیرمالی از احزاب سیاسی

• کمک به اقتصاد مناطق تحت فعالیت با تعهد به  بکارگیری نیروهای بومی، 
خرید از تامین کنندگان محلی و حمایت از کسب و کار های مرتبط

• توسعه مسیرهای ارتباطی به منظور برقراری تعامل پویا و موثر با جوامع 
منطقه تحت فعالیت

اهـــــــــداف

توسعه و تعامل با جوامع محلی
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آرمان توسعه 
پایــدار جهانی  

مـــــــــــــــــــرتبــط

حفـــظ و بهبـــود ســـودآوری کســـب و کارهـــا در هماهنگـــی بـــا اهـــداف توســـعه 
پایـــدار جهانـــی 3

تمرکز بر تامین و تولید پایدار
حفظ رقابت پذیری در کسب و کار با تمرکز بر مدلهای تامین و زنجیره ارزش پایدار

یهای تولید بهبود فرایندها و فناور

محدودیتهای  و  کربن  مالیات  زمینه  در  جهانی  های  سیاستگذاری  و  روندها  اهمیت  به  توجه 
تجاری در تولید محصوالت

بهبود عملکرد اقتصادی
بهبود شاخص های مالی و سودآوری از طریق افزایش بهره وری

توسعه پایدار کسب و کار
اهتمام به سرمایه گذاری و توسعه کسب و کار در محصوالت و مواد مورد نیاز توسعه پایدار

• تمرکـــز بـــر تامیـــن پایـــدار مـــواد اولیـــه و نیازمندی هـــای راهبـــردی از طریـــق 
ایجـــاد زنجیـــره ارزش عمـــودی و افقـــی

• رشد در شاخص های عملکرد اقتصادی و بهبود ارزش افزوده

• بهبود فرایندها و فناوریهای تولید در راستای اهداف پایداری

• گسترش سرمایه گذاری در محصوالت و مواد مورد نیاز توسعه پایدار

• عرضه محصوالت پایدار به مشتریان از طریق عملیات پایدار

اهـــــــــداف

سودآوری با رویکرد  پایداری
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آرمان توسعه 
پایــدار جهانی  

مـــــــــــــــــــرتبــط

گســترش اســتفاده از فناوری هــا و راهکارهــای نوآورانــه کــم کربن در توســعه 
کسب و کار 4

کاهش انتشار کربن 
از  کربــن ناشــی  انتشــار  تــاش می کنــد  کربــن  انتشــار  کاهــش  اهــداف جهانــی در  راســتای  میدکــو در 
فعالیت هــای خــود را بــه حداقــل میــزان ممکــن بــر اســاس اهــداف موجــود در برنامه هــای اقــدام توســعه 

پایــدار خــود برســاند.

سیاست های کالن
بررسی سیاست های کان و قوانین و مقررات داخلی و خارجی در راستای مدیریت کربن در صنعت و 

تاثیر آن بر کسب و کار

هوشمندی فناورانه 
رصــد و پایــش مســتمر تحــوالت فنــاوری در راســتای شناســایی فنــاوری هــای توســعه یافتــه در راســتای 

توســعه و تجاری ســازی فرایندهــا و فناوری هــای جدیــد دوســتدار محیــط زیســت 

ی پیاده سازی استراتژ
تدوین برنامه های عملیاتی و مدیریت ساختارها و فرآیندهای الزم به منظور مدیریت انتشار کربن

برآورد انتشار
شناسایی منابع انتشار کربن و جمع آوری و مدیریت داده های مرتبط

• همگامی با رویکردهای جهانی در راستای کاهش انتشار کربن بر اساس 
برنامه ها و قوانین بین المللی

ح های توسعه  • تمرکز بر استفاده از فناوری های کم کربن در طر

• رصد مستمر فناوری های نوین در راستای کاهش انتشار کربن 

منظور  به  مرتبط  فرایندهای  بهبود  و  ارتقاء  و  موجود  فناوری های  بازبینی   •
کاهش انتشار کربن

جدید  فناوریهای  و  فرایندها  سازی  تجاری  و  توسعه  در  گذاری  سرمایه   •
دوستدار محیط زیست

• شناسایی شاخص های کلیدی انتشار و مدیریت کربن و تعیین اهداف 
مبتنی بر رویکردهای داخلی و جهانی بر هر یک

اهـــــــــداف

حرکت به سوی فناوری های کم کربن
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آرمان توسعه 
پایــدار جهانی  

مـــــــــــــــــــرتبــط

حفـــظ و بهبـــود ســـودآوری کســـب و کارهـــا در هماهنگـــی بـــا اهـــداف توســـعه 
پایـــدار جهانـــی 5

یت مصرف مواد اولیه مدیر
درک ارزش واقعی و استفاده کارآمد از منابع معدنی

ی یت تامین و مصرف انرژ مدیر

تنوع در منابع تامین انرژی با هدف پایداری تامین و مدیریت مصرف با رویکرد بهره وری

یت تامین و مصرف آب مدیر
توسعه منابع آبی و استفاده بهینه از منابع آب در دسترس

یت پسماند مدیر
ثروت آفرینی از انواع پسماندها، مدیریت انباشت و به حداقل رساندن تولید آنها

ـــره وری  ـــش به ـــای افزای ـــروژه ه ـــرای پ ـــا  اج ـــراه ب ـــرژی هم ـــواد و ان ـــت م • مدیری
در فرایند هـــای موجـــود

• تامین پایدار آب و بهره وری حداکثری 

ـــرژی، بهینه ســـازی مصـــرف و اجـــرای برنامـــه هـــای افزایـــش  • تامیـــن پایـــدار ان
بهـــره وری و بازیافـــت انـــرژی

• ثروت آفرینـــی از انـــواع پســـماندها و کاهـــش آلودگـــی هـــای زیســـت محیطـــی 
ناشـــی از آنهـــا

اهـــــــــداف

ی یت مواد و انرژ  مدیر
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آرمان توسعه 
پایــدار جهانی  

مـــــــــــــــــــرتبــط

آرمان توسعه 
پایــدار جهانی  

مـــــــــــــــــــرتبــط

همـــکاری بـــا ســـازمان هـــای جهانـــی و  نهـــاد هـــای دولتـــی و غیـــر دولتـــی در 
جهـــت مقابلـــه بـــا تغییـــرات اقلیمـــی

تشویق و حمایت از تأمین کنندگان و مشتریان دارای فرایند و 
فناوری های دوستدار محیط زیست

67

همکاری و مشارکت

همــکاری و مشــارکت بــا نهادهــای ملــی و بیــن المللــی از جملــه دولــت، ســازمانها، انجمن هــا و 
اتحادیه هــای تخصصــی بــه منظــور پیشــبرد اهــداف مقابلــه بــر تغییــرات اقلیمــی

حمایت و تشویق

اهمیــت دادن بــه میــزان تعهــد و پایبنــدی تامیــن کننــدگان و مشــتریان بــه اهــداف و شــاخص های 
توســعه پایــدار در تامیــن و فــروش مــواد و محصــوالت

شبکه سازی

ج از آن بــه منظــور ترویــج  تــاش در راســتای توســعه شــبکه های تعامــل در ســطح کشــور و خــار
فعالیت هــای مرتبــط بــا توســعه پایــدار و کســب دانــش موجــود در ســایر بازیگــران 

جهت گیری و الزام

سیاســت گذاری و تعییــن نقشــه راه حرکــت تامین کننــدگان و مشــتریان بــه ســمت اهــداف توســعه 
پایدار

گاهـــی از تغییـــرات، روندهـــا، قوانیـــن و رویدادهـــای بین المللـــی  • بروزبـــودن و آ
بـــه منظـــور بهبـــود اســـتراتژیها و عملکـــرد

بهبـــود  و  دانـــش  کســـب  منظـــور  بـــه  موجـــود  شـــبکه های  توســـعه   •
پایـــدار توســـعه  بـــا  مرتبـــط  فعالیت هـــای 

/بـــه شـــرکتهای دارای فرایندهـــا و  • اولویـــت دادن بـــه تامیـــن و فـــروش از
فنـــاوری دوســـتدار محیط زیســـت محلـــی ضمـــن رعایـــت مقـــررات ســـازمانی

• افزایـــش مســـتمر تعـــداد تامیـــن کننـــدگان و مشـــتریان متعهـــد بـــه اهـــداف 
توســـعه پایـــدار اهـــــــــدافاهـــــــــداف

یان همکاری با نهادها و سازمانهای متولی حمایت از مشتر
و تامین کنندگان متعهد
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رعایت شفافیت و ارائه مستمر گزارشات پایش

8

گزارش عملکرد 

ارائــه گزارش هــای مــدون، ایجــاد ســاختارهای نظارتــی، تدویــن آییــن نامه هــا و دســتورالعمل ها در 
مســیر شــفافیت عملکــرد کســب و کار 

• ارتقا عملکرد با ارائه مستمر گزارشات پایش و برنامه های بهبود

•  ایجـــاد مـــدل شـــرکتی در توســـعه پایـــدار بـــا اســـتانداردهای جهانـــی بـــا انتشـــار 
گزارشـــات عمومـــی

•  ایجـــاد انگیـــزه عمومـــی در ســـطح ملـــی بـــه منظـــور افزایـــش اقدامـــات در نائـــل 
آمـــدن بـــه اهـــداف پایـــداری

اهـــــــــداف

گزارش عملکرد 






