
طرح مسئولیت اجتماعی موسسه خیریه نیکان ماموت



CSR
ــد  ــت می کنن ــه در آن فعالی ــی ک ــان ها، و محیط ــه، انس ــر جامع ــرکت ها در براب ش
مجموعــه مســئولیتهایی دارنــد کــه از آنهــا بــا عنــوان مســئولیت اجتماعــی یــاد 
ــب و کار،  ــت کس ــه مدیری ــنتی ب ــگاه س ــا ن ــازمانها ب ــته س ــود. در گذش ــی ش م
خــود را فقــط در قبــال سهامدارانشــان مســئول مــی دانســتند. ولــی در شــرایط 
امــروزی برندهــا بــا انجــام مســئولیتهای اجتماعــی خــود اســت کــه در دل جامعــه 
بــه محبوبیــت خواهنــد رســید و افزایــش محبوبیــت بــا افزایــش ســود رابطــه ای 
مســتقیم دارد. چــرا کــه ایــن مهــم، مجموعــه وظایــف و تعهداتــی هســتند کــه 
ــه جامعــه ای کــه در آن  شــرکت می بایســت در جهــت حفــظ، مراقبــت و کمــک ب

فعالیــت دارد، انجــام دهــد.



شرکت بلور کاوه و بحران 

ــود  ــی خ ــئولیت های اجتماع ــام مس ــتای انج ــر در راس ــال  اخی ــی س ــور کاوه  ط ــرکت بل ش
فعالیت هــای انسان دوســتانه و متعــددی در حوزه هــای مختلــف را بــا موسســه خیریــه نیــکان 
مامــوت کــه حامــی خانوادهاســت، انجــام داده اســت.  از آنجــا کــه خیریــه نیــکان بــا پایبنــدی 
بــه اصــول شــفافیت، پاســخگویی و اعتمــاد ســازی بــا محوریــت کمــک بــه نیازمنــدان و هــدف 
ــه ســزایی  ــان فعالیــت مــی کنــد، در بحرانهــای اخیــر نیــز نقــش ب اســتقالل مالــی مددجوی
داشــته اســت.  از جملــه حمایتهــای شــرکت بلــور کاوه می تــوان بــه پرداخــت هزینــه تجهیــز، 
ارســال و نصــب 6 دســتگاه کانکــس بــه مناطــق ســیل زده و محــروم کشــورمان جهت اســتفاده 

بــه عنــوان کالس درس اشــاره نمــود. 
»ســند مهربانــی« یادبــودی اســت از موسســه خیریــه نیــکان مامــوت کــه در قبــال ایــن فعالیت 
ــذرِ عمــِل نیکــوی شماســت کــه ریشــه در ذهــِن کودکانــی دوانیــده  اهــدا شــد و نشــانگر  ب
اســت کــه شــاید مدرســه برایشــان آرزویــی دســت نیافتنــی بــود. هیــچ واژه ای قــدرِت وصــِف 
ایــن حــد از بخشــایش را نــدارد و گران بهاتــر از لبخنــِد کــودکاِن مشــتاق بــه تحصیــل، پاداشــی 

ارزشــمند تــر بــرای قدردانــی از شــما وجــود نخواهــد داشــت. 
شــایان ذکــر اســت ایــن شــرکت همچنــان حامــی موسســه خیریــه نیــکان مامــوت بــوده و در 

انجــام فعالیتهــای خیرخواهانــه پیشــتاز می باشــد.

KAVEH GLASS INDUSTRIAL GROUP



 شرکت بلور کاوه حامی نیکان، نیـکان حامـی خانـواده



نام کالس درس :
نیکان کاوه 

پایه تحصیلی :
دبستان  

تعداد دانش آموز تحت پوشش :
 15 نفر

مجموع کیف و لوازم التحریر :
15 عدد

CLASS NAME:
NIKAN KAVE

GRADE :
PRIMARY SCHOOL 

NUMBER OF STUDENTS COVERED:
15 students

TOTAL SCHOOL BAG AND STATIONERY:
15 pcs

KAVEH GLASS INDUSTRIAL GROUP



نام کالس درس :
نیکان کاوه 

پایه تحصیلی :
دبستان  

تعداد دانش آموز تحت پوشش :
 15 نفر

مجموع کیف و لوازم التحریر :
15 عدد

CLASS NAME:
NIKAN KAVE

GRADE :
PRIMARY SCHOOL 

NUMBER OF STUDENTS COVERED:
15 students

TOTAL SCHOOL BAG AND STATIONERY:
15 pcs

KAVEH GLASS INDUSTRIAL GROUP



CLASS NAME:
NIKAN KAVE

GRADE :
 HIGH SCHOOL

NUMBER OF STUDENTS COVERED:
15 students

TOTAL SCHOOL BAG AND STATIONERY:
15 pcs

نام کالس درس :
نیکان کاوه 

پایه تحصیلی :
 متوسطه  

تعداد دانش آموز تحت پوشش :
 15 نفر

مجموع کیف و لوازم التحریر :
15 عدد

KAVEH GLASS INDUSTRIAL GROUP



CLASS NAME:
NIKAN KAVE

GRADE :
PRIMARY SCHOOL 

NUMBER OF STUDENTS COVERED:
16 students

TOTAL SCHOOL BAG AND STATIONERY:
16 pcs

نام کالس درس :
نیکان کاوه 

پایه تحصیلی :
دبستان  

تعداد دانش آموز تحت پوشش :
 16 نفر

مجموع کیف و لوازم التحریر :
16 عدد

KAVEH GLASS INDUSTRIAL GROUP



CLASS NAME:
NIKAN KAVE

GRADE :
PRIMARY SCHOOL

NUMBER OF STUDENTS COVERED:
15 students

TOTAL SCHOOL BAG AND STATIONERY:
15 pcs

نام کالس درس :
نیکان کاوه 

پایه تحصیلی :
دبستان  

تعداد دانش آموز تحت پوشش :
 15 نفر

مجموع کیف و لوازم التحریر :
15 عدد

KAVEH GLASS INDUSTRIAL GROUP



CLASS NAME:
NIKAN KAVE

GRADE :
ELEMENTARY SCHOOL

NUMBER OF STUDENTS COVERED:
15 students

TOTAL SCHOOL BAG AND STATIONERY:
15 pcs

نام کالس درس :
نیکان کاوه 

پایه تحصیلی :
دبستان  

تعداد دانش آموز تحت پوشش :
 15 نفر

مجموع کیف و لوازم التحریر :
15 عدد

KAVEH GLASS INDUSTRIAL GROUP



بــه اطــالع شــما بزرگــواران می رســاند نیــکان از محــل اهدایی هــای شــما بــرای تجهیــز 
: دارد  احــداث  نیــز در دســت  را  پروژه هــای ذیــل   ، برکــت ســخاوت شــما  و  کانکس هــا 

مقدار پیشرفت پروژه

بازسازی کامل دو روستا با 37 خانوار

)امیران کوشــکی(«  آبــاد  »ابراهیــم  روســتای   •
خانــوار  24 بــا  »معمــوالن«  شهرســتان  توابــع  از 

60%

شهرســتان  توابــع  از  »خرســدرباال«  روســتای   •
ــوار ــا 13 خان ــر« ب »پلدختـــ



هیچ واژه ای قدرِت وصِف این حد از خوبی را نخواهد داشت. به عدد ستارگان آسمان سپاسگزاریم

Unit 1 (above Sarmaye Bank), No. 108(Asef Building), Ejazi Square, Ejazi(Asef) Street, Falahi(Zaferanieh) Street, Vali Asr Avenue, Tehran, Iran.
+9821 22176001 - 4 Email: Info@Nikancharity.org


