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 مسئولیت اجتماعی باید مانع تبعیض بین بازنشستگان کشوری و کارگری شود 

سئولیت  صلی  عامل امروز دنیای در سازمانها  اجتماعی م ست.  بقای و حفظ ا سئولیت  آنها  از ای جموعهم به اعم طور به اجتماعی م

صادی  های بنگاه و سرمایه  صاحبان  که شود  می گفته هایی فعالیت ضو  یک عنوان به ، داوطلبانه صورت  به اقت  در مفید و رموث ع

سئولیت  مهمترین.دهند می انجام جامعه سئولیت  اول وهله در سازمانی  هر م صادی  م ست  سود  و درآمد کسب  و اقت  در ازمانهاس .  ا

   جتماعیا شئئرکای مشئئارکت حضئئورو به توجه با. شئئوند می دار عهده را اخالقی و اجتماعی ، قانونی های مسئئئولیت بعدی مراحل

 و ها خواسئئتدر اجرای به معطوف سئئازمان این های فعالیت اجتماعی، تأمین سئئازمان مدیریت در  دولت و کارگران ، کارفرمایان

  اجتماعی أمینت سازمان بقای حفظ به اجتماعی شرکای متقابل، رابطه یک در البته است،  آن اجتماعی ذینفعان رضایتمندی  افزایش

ستقیم       .کنند می هم کمک مدت بلند در صورت م ست که به  سازمان هایی ا سازمان تأمین اجتماعی یکی از  ضوع   بدون تردید  با مو

ند تأثیرگذار عی ارتباط دارد.ارتباطی که در زندگی کسئئانی که از سئئازمان تأمین اجتماعی خدمات دریافت می کنمسئئئولیت اجتما

ستگان تأمین اجتماعی          ش سئولیت اجتماعی در زندگی بازن سی نقش م ست.به همین دلیل و برای تحلیل و برر سانه م »ا سئولیت  ر

ساز     « اجتماعی شستگان  صغر بیات رییس کانون بازن این گفت وگو  مان تأمین اجتماعی گفت وگو کرده که در ادامه ماحصل با علی ا

 را می خوانید.

سئولیت اجتماعی در این          شستگان حمایت می کند؟م سئولیت اجتماعی از بازن ستای م *سازمان تأمین اجتماعی به چه میزان در را

 زمینه چه نقشی دارد؟

سته تأمین        ش سه میلیون بازن امروز در حدود 

ستند.    اجتماعی با چالش های زیادی مواجه ه

چالش هایی که اغلب مردم جامعه نیز با آن         

ست.در       صادی ا شتر نیز اقت ستند و بی مواجه ه

تأمین         قای سئئئئادری در  یت آ مدیر دوران 

اجتماعی ایشئئئان در راسئئئتای مسئئئئولیت      

ندگی  اجتماعی که سازمان برعهده داشت در ز  

بازنشئسئتگان نوعی متناسئب سئازی صئورت      

دادند که اقدام موثری بود.این مطالبه ای بود       

 که سال ها پیگیری شده بود اما به نتیجه نمی رسید. 

شاهد بودیم که اعتبارات این              شاهده کردیم و  سئولیت اجتماعی را م ستگان بود که ما م ش سهیالت وام بازن ضوع ت سوی دیگر مو از 

ر بیشتر از گذشته شده است.با این وجود هنوز بین درآمد بازنشستگان تأمین اجتماعی با هزینه های زندگی فاصله         بخش سازده براب 

سئولیت اجتماعی پر               ست که باید با م صله ای ا ست.این همان فا ستگان جدی ا ش شتی برای بازن شکالت معی زیادی وجود دارد و م

 گستره  با که اجتماعی تأمین مانند سازمانهایی  گذاشت،  خواهد تأثیر آنها پیرامون جامعه بر ناخواه خواه سازمانها  عملکرد شود. نحوه 

 که اجتماعی های مسئولیت  اجرای به که است  دزم خود جایگاه حفظ برای دارند سروکار  کشور  در نفر میلیون ۴۰ بر بالغ جمعیتی

ست  متوجه سئولیت  زیرا کنند، توجه آنها صلی  عامل امروز دنیای در سازمانها  اجتماعی م ست. با    سازمانهایی  چنین بقای و حفظ ا ا

 این وجود همچنان چالش های زندگی بازنشستگان مانند معیشت حل نشده است.
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  *چرا با توجه به رویکرد مسئولیت اجتماعی مسأله معیشت بازنشستگان مورد توجه مسئودن قرار نمی گیرد؟

ست که دولت  او لشکری و بازنشستگان کاگری تبعیضی وجود ندارد. این در حالی     اجتماعی بین بازنشستگان کشوری    لیت در مسئو  

بعیض را تبین بازنشستگان کشوری و لشکری و بازنشستگان کارگری تبعیض قائل می شود.در چنین شرایطی جامعه کارگری این           

  پذیر، آسیب و یفضع اقشار های هزینه سبد و تورم افزایش دلیل به حقوق درصدی ۲۶ افزایش بر نمی تابد.نکته دیگر اینکه علیرغم

  می تشکیل یرانبگ حداقل را آنها درصد ۶۵ بر بالغ که اجتماعی تامین بگیران مستمری و بازنشستگان برای سختی سال را ۹۹ سال

  مانده زمین بر باتمطال جدید مجلس کار به آغاز همچنین و دولت پایانی سال  در داریم انتظار بنابراین. کنیم می بینی پیش دهند،

 و متعدد مکاتبات و اتمذاکر ۹۸ سئئال پایانی هایماه در .شئئوند اجرایی و محقق اجتماعی تامین بگیرانمسئئتمری و بازنشئئسئئتگان

  دادیم انجام بگیران مستمری  و بازنشستگان   معیشت  تقویت ضرورت  به جدی توجه هدف با مجلس و دولت مسئودن  با را ایفشرده 

 نظر دقت ،اسئئت آن از متأثر نیز اجتماعی تأمین بگیران مسئئتمری حقوق که کارگران حقوق افزایش تعیین در کردیم درخواسئئت و

شته  را دزم شند  دا ست  درحالی این. با ست    نفر میلیون نیم و سه  آنکه علیرغم و قانونی خالء دلیل به که ا ش ستمری  و هبازن  بگیر م

 به کامالً ما .شنود نمی کسی  را ما صدای  سالهاست   و محرومیم کار عالی شورای  در حضور  از داریم، پوشش  تحت را اجتماعی تأمین

 بیمه انگیزه ظحف. واقفیم اجتماعی تأمین بگیران مسئئئتمری و کارگران سئئئالیانه حقوق افزایش تعیین در مؤثر الزامات و مالحظات

 بگیران مسئئتمری و بازنشئئسئئتگان فقط چرا اما. اسئئت مالحظات این جمله از تورم و تولید هایهزینه افزایش از جلوگیری و پردازی

 کجاست؟ کارفرمایان و کنندگان تولید از حمایتی هایسیاست جایگاه پس بپردازند؟ را هزینه بیشترین باید

 *راهکار شما برای حل مشکالت بازنشستگان تأمین اجتماعی چیست؟

شد  ست  مهمی هایچالش از یکی سالمندی  جمعیت ر شور  که ا ست؛  مواجه آن با آتی هایدهه در ک   عالی شورای  لدلی همین به ا

 سالمندان اقتصادی و ماعیاجت جسمانی، بهداشتی، شرایط بهبود جهت در هاییبرنامه و شود فعال هااستان تمامی در باید سالمندان

 اینکه و است  ادیاقتص  مشکالت  و مالی نیاز دلیل به هستند،  مواجه آن با سالمندان  و بازنشستگان   که مشکالتی  اکثر باشد.  داشته 

ارند. این همان ند را خود مراقبتی و بهداشئئئتی نیازهای پاسئئئخگویی توانایی دلیل همین به ندارد همخوانی هم با آنها خرج و دخل

صندوق           شد.  شته با سئولیت اجتماعی می تواند در مرتفع کردن آن نقش مهمی دا ست که م شی ا ستگی    و ایبیمه هایچال ش  بازن

شت  و درمانی خدمات و سالمت  تأمین وظیفه  هر ،  مقررات و نینقوا طبق و دارند عهده بر سالمندی  دوران در را شدگان بیمه معی

ستگی    شرایط  که فردی ش سب  را بازن ستگی،    حقوق مزایای از کند، ک ش  حد در هیرفا خدمات و هاکمک سایر  و درمان بیمه بازن

 شود.می برخوردار زندگی گذران

شتیبانی  اینکه رغم علی ستگان    ساماندهی  و حمایت و پ ش  برای موارد این اام گرفته قرار پنجم برنامه تاکید مورد سالمندان  و بازن

 در شئئده ائهار خدمات اسئئا  برهمین اسئئت نشئئده گرفته نظر در آن شئئدن اجرایی برای دزم اعتبار و نبوده کافی آنها از حمایت

 از...  و افراد نای برای رفاهی خدمات ناکافی پوشش  بازنشستگان،   و سالمندان  امور در موجود توانبخشی  و درمان و بهداشت  سیستم  

 هستند. مواجه آن با بازنشتگان که است مشکالتی جمله
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 نشاط اجتماعی و اشتغال جوانان ثمره نظارت پلیس بر اجرای موسیقی زنده

اط اجتمئئئاعی و اشئئئتغال زنئئئده مطئئئرن شئئئد: نشئئئکننئئئدگان موسئئئیقی در نشسئئئت بئئئا برگئئئزارمسئئئئولیت اجتمئئئاعی : 

 جوانان ثمره نظارت پلیس بر اجرای موسیقی زنده

بئئئه گئئئزار  هفتئئئه نامئئئه مسئئئئولیت     

 سئئئرهن  جنئئئا  نشسئئئت,  اجتمئئئاعی

 نظئئئارت محتئئئرم معاونئئئت مئئئرادی نئئئادر

 امنیئئئئت پلئئئئیس عمئئئئومی امئئئئاکن بئئئئر

 آقئئئئئای جنئئئئئا  و بئئئئئزر  تهئئئئئران

 امئئئئور محتئئئئرم معاونئئئئت زادهدارگلئئئئه

 فرهنئئئ  کئئئل اداره سئئئینمائی و هنئئئری

ده نماینئئئ بئئئا تهئئئران اسئئئالمی و ارشئئئاد و

بخئئئش خصوصئئئی در حئئئوزه گردشئئئگری  

پیرامئئئئون اجئئئئرای   ۹۹/۳/۲۱در مئئئئور  

موسئئئئیقی زنئئئئده سئئئئنتی و پئئئئا  در    

هئئئئئای هئئئئئا و مجتمئئئئئع   رسئئئئئتوران

 .گردشگری برگزارشد

معاونئئت محتئئرم  ایئئن نشسئئت صئئمیمانه بئئا ذکئئر صئئلوات بئئر محمئئد و آل محمئئدی ا و خیئئر مقئئدم گئئویی از سئئوی           

 . نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت تهران آغاز شد

 افزایش نشاط اجتماعی

منظئئور افئئزایش نشئئاط اجتمئئاعی بئئا اجئئرای موسئئیقی      سئئپس جنئئا  سئئرهن  مئئرادی بئئا اشئئاره بئئه اینکئئه پلئئیس بئئه      

ی در شئئئرط رعایئئئت شئئئئونات اسئئئالمی و قئئئوانین موافئئئق اسئئئت گفئئئت: اداره کئئئل فرهنئئئ  و ارشئئئاد اسئئئالم  زنئئئده بئئئه 

ارائئئه مجئئوز هئئا بئئه برگئئزاری موسئئیقی زنئئده ضئئمن بررسئئی صئئالحیت اخالقئئی هنرمنئئدان بئئه محتئئوی موسئئیقی               

در  in-line هئئای مئئدار بسئئته بئئا سیسئئتم    کئئرد: داشئئتن دوربئئین   وی تصئئری  .دقئئت نظئئر بیشئئتری داشئئته باشئئد    

 .نظارت کندصورت مستمر بر فعالیت مراکز متبوع  اماکن مربوطه الزامی است تا پلیس بتواند به

هئئا ؛ اسئئتعالمات  همچنئئین در ایئئن نشسئئت جنئئا  گلئئه دارزاده گفئئت: قبئئل از اعطئئای مجئئوز بئئه برگئئزاری کنسئئرت           

آیئئد و در صئئورت تأئیئئد موقعیئئت مکئئانی از نظئئر      عمئئل مئئی   دزم از معاونئئت محتئئرم نظئئارت بئئر امئئاکن عمئئومی بئئه      

ان معرفئئئی شئئئده نسئئئبت بئئئه اعطئئئای    بعئئئد ترافیکی،امنیتئئئی و همچنئئئین صئئئالحیت اخالقئئئی، کارفرمئئئا و هنرمنئئئد    

 .مجوز موسیقی زنده اقدام خواهند کرد
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کئئئرد: اجئئئرای معاونئئئت محتئئئرم امئئئور هنئئئری و سئئئینمائی اداره کئئئل فرهنئئئ  و ارشئئئاد و اسئئئالمی تهئئئران تصئئئری       

ر ایئئئن دموسئئئیقی زنئئئده عئئئالوه بئئئر ارتقئئئای نشئئئاط اجتمئئئاعی موجئئئب اشئئئتغال بئئئرای تعئئئداد زیئئئادی از هنرمنئئئدان    

 .های ظالمانه غر  خواهد شددی ناشی از تحریمشرایط رکود اقتصا

علئئئی هئئئارونی مئئئدیر مجتمئئئع گردشئئئگری ورزشئئئی و فرهنگئئئی هئئئودین و هئئئورام کئئئه نماینئئئده بخئئئش خصوصئئئی       

حاضئئر در جلسئئه بئئود ضئئمن تشئئکر از خئئدمات ارزشئئمند نیئئروی انتظئئامی در حفئئظ امنیئئت امئئاکن عمئئومی بئئرای              

منیئئئت اقتصئئئاد وجئئئود نخواهئئئد داشئئئت و اقتصئئئاد کشئئئور هئئئا اذعئئئان کئئئرد: بئئئه طئئئور قطئئئع بئئئدون احضئئئور خئئئانواده 

 .های پرسنل زحمتکش نیروی انتظامی و سربازان گمنام وطن است مدیون رشادت

هئئئارونی گفئئئت: جئئئدیت معاونئئئت 

محتئئرم امئئور هنئئری و سئئینمایی    

در اجئئئئرای موسئئئئیقی زنئئئئده در  

هئئئای  هئئئا و مجتمئئئع  رسئئئتوران

عنئئئئوان یئئئئک گردشئئئئگری بئئئئه 

نئئق منظئئور رو بسئئته تشئئویقی بئئه 

کئئئار و حمایئئئت از سئئئرمایه  بئئئازار

گئئئذاران و ایجئئئاد اشئئئتغال بئئئرای  

 . هنرمندان است

بیمئئئه کئئئردن هنرمنئئئدان توسئئئط 

 کارفرمایان

وی خواسئئئئئتار ارائئئئئئه مجئئئئئوز   

موسئئئیقی زنئئئده منئئئوط بئئئه بیمئئئه کئئئردن هنرمنئئئدان توسئئئط کارفرمایئئئان شئئئد تئئئا بئئئرای هنرمنئئئدان اشئئئتغال واقعئئئی  

نئئدی بئئرای امئئاکن درخواسئئت کننئئده مجئئوز موسئئیقی مهئئم اسئئت تئئا صئئرفا      بایجئئاد شئئود و افئئزود: اجئئرای نظئئام رتبئئه    

امئئئاکنی کئئئه از نظئئئر پلئئئیس و وزارت فرهنئئئ  و ارشئئئاد اسئئئالمی دارای صئئئالحیت هسئئئتند بتواننئئئد مجئئئوز اجئئئرای       

 .های اجتماعی جلوگیری خواهد کرد موسیقی زنده ارائه کنند که وقوع این اتفاق از بروز ناهنجاری

هئئا و مجتمئئع هئئای گردشئئگری را گئئامی بئئزر  و ارزشئئمند از سئئوی         فعالیئئت رسئئتوران بئئرهئئارونی نظئئارت آنالیئئن   

معاونئئت محتئئرم نظئئارت بئئر امئئاکن عمئئومی دانسئئت و افئئزود: پلئئیس هئئم بایئئد بتوانئئد بئئه وظئئایف قئئانونی و نظئئارتی             

صئئورت مسئئتمر بئئر نحئئوه فعالیئئت بخئئش خصوصئئی نظئئارت داشئئته باشئئد و بخئئش خصوصئئی        خئئود عمئئل کنئئد تئئا بئئه   

 .غو  باز از این موضوع استقبال خواهد کردهم با آ
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 رقابت پذیری اکوسیستم کیفیت زندگی مردم را افزایش می دهد
ر صنعت و دانجمن کیفیت ایران به منظور ارتقای دانش مدیریت در زمینه گستر  و پیشبرد فرهن  کیفیت و روشهای تحقق آن 

دماتی کشور توسعه اقتصادی، علمی، فنی و بازرگانی مؤسسات صنعتی و خخدمات کشور و نهادینه شدن آنها در راستای کمک به 

ملی دست اندرکاران عتشکیل شده است. از دیگر اهداف این انجمن راهیابی به بازارهای جهانی و استفاده و انتقال تجربیات علمی و 

و رقابت سالم و  از بهبود فضای کسب و کار کیفیت و به هنگام نمودن آن برای نیل به اهداف قانونی توسعه فرهن  کیفیت، حمایت

ها در چارچو  قوانین موضوعه کشور است. به همین دلیل و برای تحلیل و بررسی سیاست ها و پاسخگویی به مشکالت و نارسائی

ت ران گفبا مهند  فرشید شکرخدایی نایب رئیس انجمن مدیریت کیفیت ای« رسانه مسئولیت اجتماعی»رویکردهای این انجمن 

 وگو کرده که در ادامه ماحصل این گفت وگو را می خوانید.

 *مهم ترین اقدامات انجمن مدیریت کیفیت ایران در زمینه به روز کردن قوانین و رویکردهای محیط زیست چیست؟

ن است که کاری که ما به دنبال تحقق آن هستیم جایگزینی بیمه مسئولیت محیط زیست نسبت به مجوزهاست.نکته حایز اهمیت ای

در ایران بیمه ها توانایی این حجم بیمه گری را ندارند.این وضعیت به تحریم های بین المللی و قطع ارتباط با جهان وضعیت حادتری 

نیز پیدا کرده است.به همین دلیل توانایی کافی برای بیمه کردن همه کادها در ایران وجود ندارد.در شرایط کنونی اکوسیستم خرا  

این در حالی است که گزافه گویی نیز کرده ایم.به عنوان مثال هنگامی که وزیر بهداشت عنوان می کند ما مسئولیت  شده است.

 سالمت مردم ایران هستیم. این در حالی است 

که چنین نیست.اگر کسی یک لیوان شیر بخورد و مسموم شود حتی یک ریال نیز به وی خسارت پرداخت نمی شود.هیچ قانونی در 

ور وجود ندارد که اگر کادیی را استفاده کنید و آسیب ببینید به شما خسارت پرداخت شود.تنها مستندات ما در این زمینه قانون کش

مدنی مصوبه سال هزار و سیصد وسی دو است که عنوان می کند اگر کسی به دیگری آسیب بزند باید خسارت آن را پرداخت 

هستند و امروز در این شرایط نامناسب اقتصادی این تمدن را به خوبی نشان داده اند. اینکه کند.ایرانیان متمدن ترین مردم دنیا 

 برخی عنوان می کنند کشورهای غربی دارای تمدن هستند دیدگاه صحیحی نیست. 

اگر برخی قوانین جدی در غر  وجود نداشت 

انسان غربی به شکلی دیگری رفتار می کرد. تفاوت 

که آنها از سیستم تبعیت می  ما و آنها در این است

کنند این در حالی است که انسان ایرانی سیستم 

گریز است.ما و کشورهای غربی در طول تاریخ خود 

همواره مورد ظلم شاهان قرار داشته ایم. این در 

حالی است که آنها به مرور زمان قانون تولید کرده 

اند. سوال مهم این است که چه جیز در جهان 

  افزوده را تولید می کند؟در پاسخ بیشتری ارز

به این سوال باید عنوان کرد قانون بیشترین ارز  

 افزوده را در جهان تولید می کند.

 برخی از کارشناسان عنوان می کنند اطالعات بیشترین ارزش افزوده را در عصر کنونی تولید می کند.آیا چنین نیست؟*

اهمیت است اما قانون اهمیت بیشتری دارد.دلیل این مسأله این است که قانون می تواند بازی را  ئزاطالعات نیز در این زمینه حا

 تغییر بدهد.قانون می تواند انحصار،تبصره ایجاد کند،راه باز کند یا راه را ببندد. به همین دلیل می توان با قانون ارز  افزوده ایجاد

ییر بدهد.راه حل این است که با کنترل و توسعه مناسب می توان مردم را خوشحال کرد.قانون می تواند ارز  کاد به خدمت را تغ

کرد.امروز بشر به این نتیجه رسیده که با اکوسیستم رقابت پذیر، نوشتن مقررات فنی برای همه چیز و مدیریت دانش می تواند کیفیت 
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ه به مقررات فنی تبدیل می شود. به عنوان مثال مدیریت زندگی خود را بهبود ببخشد. در همه جای دنیا مدیریت دانش در هر زمین

دانش عکاسی به مهارت فنی عکاسی تبدیل می شود.مقررات فنی تنها ناظر بر تولید نیست و بلکه به مرحله پس از تولید نیز ارتباط 

ند دولت چنین وضعیت ندارد. پیدا می کند.فرایند توسعه از طریق متخصصی که جزای خطای حرفه ای افراد را پرداخت می کند.کارم

آیا اگر خطایی در یک اداره دولتی ر  بدهد کارمند در مقابل آن پاسخگو است؟پاسخ به سوال منفی است. این شرکت های بیمه 

هستند که جایگزین  مقرراتی می شوند که دولت ادعا می کند برای حفظ منافع عمومی از آنها مراقبت می کند.این رویکرد نیز 

 ست. وزارت مسکن وشهرسازی مسئول اجرای مقررات فنی نیست و بلکه مسئول تولید مقررات فنی است.صحی  نی

 چگونه می توان همه را وادار کرد از مقررات فنی تبعیت کنند؟*

نه ت فنی در زمیاین اتفاق زمانی ر  می دهد که به عنوان مثال شرکت بیمه یک ساختمان را در شرایطی بیمه کند که همه مقررا 

ختمان بیمه نشود های مختلف رعایت شده باشد. در غیر این صورت ساختمان را بیمه نکند.شهرداری نیز عنوان کند تا زمانی که سا

شدن به کسب و کار  پروانه پایان کار صادر نخواهد کرد.رقابت پذیری،بهبود محیط کسب و کار،توسعه رقابت،راحت بودن وارد و خارج

وم از مردم در همه ه جزئی از اکوسیستم رقابت پذیری به شمار می رود.انتظار حاکمیت به عنوان مدعی العمو تأمین منابع مالی هم

 حوزه ها این است که مقررات فنی آنها ثبت شده باشد.

ه چرا کشور هند با توجه به موضوع استانداردسازی مسئولیت اجتماعی که منتهی به تدوین قانون شد در این زمین*

 موفق نبود؟

امعه صدمیلیونی جفاصله طبقاتی در هند بیشتر از ایران است.هند دارای یک جمعیت هفتصد میلیون نفری بدوی و فقیر در کنار یک 

رین مشکل هند تتحصیل کرده و غنی دارد.به همین دلیل در کشور هند نوعی عدم توازن اجتماعی وجود دارد.در شرایط کنونی مهم 

وانمند سازی را به تأله این است که سرانه این کشور پایین است و به همین دلیل توانای کافی برای جمعیت زیاد است. دلیل این مس

این موارد نیز  این کشور نمی دهد.کیفیت زندگی را باید به سه بخش کیفیت درون منزل،محیط و کار تقسیم بندی کرد.هر کدام از

نیاز داریم.در  نیاز به طراحی دارد و به همین دلیل به مقررات فنی دارای آیتم های مخصو  به خود است.همه این کیف کردن ها

موضوع مقررات  شرایط کنونی در ایران باید نهضت ایجاد مقررات فنی در زمینه های مختلف شکل بگیرد.در کشورهای توسعه یافته

ل باید شکل د دارد. به همین دلیفنی حل شده است. این در حالی است که در ایران به صورت جسته و گریخته مقررات فنی وجو

 منسجمی به آنها بدهیم.

 فتد؟در اتاق بازرگانی ایران چه اقداماتی در این زمینه انجام شده و چه اقداماتی در آینده قرار است اتفاق بی*

جنسیتی  ما به صورت رسمی با یک بخش از سند توسعه پایدار مخالف هستیم که بخش آموز  است.در این بند نیز آموز  های

ود را اعالم کرده ایم خوجود دارد که مورد موافقت نهادهای تصمیم گیر قرار نگرفته است.با این وجود ما در همه موارد دیگر موافقت 

د محتوا را برای جامعه و در این زمینه فعالیت می کنیم.اولین هدفی که در این زمینه در کمیسیون مطرن شد تولید محتوا بود.ما تولی

ر می شویم یکبار هم نگرفتیم و بلکه برای بیزنسمن ها در نظر گرفتیم.نکته بعدی اینکه هنگامی که وارد برنامه توسعه کشودر نظر 

  سیده اند.ربه تجربه کشورهای جهان در این زمینه توجه کنیم که کشورهای دیگر با توجه به چه رویکردی به توسعه پایدار 

ه زمینه هایی ان هر چند ماه در این زمینه گزار  های خود را ارائه می کنند که در چاین در حالی است که اغلب کشورهای جه

یده هایی که داریم اموفق بوده و در مقابل درچه زمینه هایی دارای ضعف بوده اند.گام بعدی ما این است که تال  هایی برای تحقق 

زها به تفاهم و جایگزین کردن بیمه محیط زیست به جای مجو انجام بدهیم.به عنوان مثال ما با سازمان محیط زیست بر سر موضوع

ند در زمینه جمع توافقات خوبی رسیده ایم.یکی از مهم ترین دغدغه های ما موضوع نابه سامانی پسمآند در کشور است.قانون پسمآ

رای خرید و فرو  یم مقرراتی بآوری آنها مفاد دارد اما در زمینه خرید و فرو  و آن ساکت است.به همین دلیل ما به دنبال تنظ

 پسمآند هستیم که در شورای رقابت نیز تصویب شود.
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 های اجتماعی در صنعت نفت ها و نظامنامه نحوه ایفای مسئولیت سیاست

وکئئئار اسئئئت کئئئه بئئئه شئئئرکت در حکئئئم مئئئدلی از کسئئئب (CSR) مسئئئئولیت اجتمئئئاعیمسئئئئولیت اجتمئئئاعی : 

ویئئئژه بئئئه خئئئاطر تئئئاثیرات احتمئئئالی خئئئود در جامعئئئه و محئئئیط   بئئئهکنئئئد از نظئئئر اجتمئئئاعی و شئئئرکت کمئئئک مئئئی

بئئه نیابئئت از   عهئئده دولئئت اسئئت و در ایئئن میئئان صئئنعت نفئئت    هئئای اجتمئئاعی بئئه پاسئئخگو باشئئد. در ایئئران مسئئئولیت  

هئئئای هئئئا بحئئئل مسئئئئولیتپئئئردازد. مئئئدتدولئئئت بئئئه مقولئئئه مسئئئئولیت اجتمئئئاعی در منئئئاطق همجئئئوار نفتئئئی مئئئی  

شئئد، امئئا در چنئئد سئئال    تفئئاوتی نسئئبت بئئه آن احسئئا  مئئی   شئئده بئئود و نئئوعی بئئی   اجتمئئاعی بئئه فراموشئئی سئئپرده  

گیئئری حئئوزه  اخیئئر نگئئاه صئئنعت نفئئت بئئه عنئئوان یئئک سئئازمان پیشئئرو تغییئئرات چشئئمگیری داشئئته اسئئت. شئئکل           

ضئئئوع گویئئئای اهتمئئئام ایئئئن وزارتخانئئئه در زمینئئئه تحقئئئق اهئئئداف و عمئئئل بئئئه مو      ۹۲مشئئئاور اجتمئئئاعی در سئئئال  

 مینئئههئئای نفتئئی در ز هئئای جئئاری شئئرکت  کئئه بئئه دنبئئال آن؛ اسئئتاندارد سئئازی اقئئدام     مسئئئولیت اجتمئئاعی اسئئت   

CSRهئئئای صئئئنعت هئئئای اجتمئئئاعی در منئئئاطق و تسئئئهیل پیشئئئبرد پئئئرو ههئئئا و بحئئئران، کمئئئک بئئئه کئئئاهش ریسئئئک

ار کئئئنفئئئت، حرکئئئت در مسئئئیر توسئئئعه همزمئئئان صئئئنعت و جوامئئئع پیرامئئئونی، تهیئئئه و ارائئئئه چئئئارچو  و سئئئاز و       

ی و هئئا، دسئئتیابی صئئنعت نفئئت بئئه وجهئئه، خوشئئنام     مئئوثر مسئئئولیت اجتمئئاعی بئئرای شئئرکت   دهئئی مئئنظم و  گئئزار 

المللئئی و هئئای بئئین هئئای جهئئانی و همسئئویی بئئا مجئئامع و شئئرکت    جایگئئاه جهئئانی در ایئئن زمینئئه، پایبنئئدی بئئه الئئزام    

 .بهره گیری از امتیازها از جمله اهداف این سازمان است
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هئئای ملئئی اسئئت  هئئا و اولویئئت هئئای اجتمئئاعی بئئا درنظئئر گئئرفتن دغدغئئه   مسئئئولیتاولویئئت اصئئلی وزارت نفئئت، انجئئام   

هئئئای مهمئئئی تئئئا کنئئئون در زمینئئئه مسئئئئولیت اجتمئئئاعی  گیئئئرد. از ایئئئن رو اقئئئدامو تولیئئئد در اولویئئئت دوم قئئئرار مئئئی

 راهبئئردی انجئئام شئئده کئئه مئئی تئئوان بئئه ایئئن مئئوارد اشئئاره کئئرد: پیگیئئری تشئئکیل شئئورای سیاسئئت گئئذاری، شئئورای        

دهای ، پیشئئئنهاد و پیگیئئئری تعیئئئین مشئئئاوران اجتمئئئاعی بئئئرای چهئئئار شئئئرکت اصئئئلی، پیشئئئنها    CSR خانئئئهو دبیر

رکت شئئئحقئئئوقی و پیگیئئئری بئئئرای گنجانئئئدن مئئئواد قئئئانونی مئئئرتبط بئئئا مسئئئئولیت اجتمئئئاعی شئئئرکت در اساسئئئنامه    

نئئئویس پیوسئئئت نامئئئه مسئئئئولیت اجتمئئئاعی صئئئنعت نفئئئت، تئئئدوین پئئئیش  نفئئئت و قرادادهئئئای نفتئئئی، تئئئدوین نظئئئام 

هئئا در شئئرکت CSR هئئای صئئنعت نفئئت، تئئدوین راهنماهئئای مئئورد نیئئاز بئئرای اسئئتقرار      مئئاعی و فرهنگئئی پئئرو ه  اجت

هئئئای زیرمجموعئئئه  هئئئای مسئئئئولیت اجتمئئئاعی شئئئرکت  و تهیئئئه گئئئزار  پایئئئداری و حمایئئئت از تشئئئکیل کمیتئئئه    

ی کئئارگیری اسئئتانداردهای مسئئئولیت اجتمئئاع   هئئای فعئئال در صئئنعت نفئئت بئئرای بئئه     صئئنعت نفئئت. ترغیئئب شئئرکت   

هئئای پژوهشئئی   هئئای تبئئادل تجربئئه   هئئای مسئئئودنه در صئئنعت نفئئت، فئئراهم آوردن فرصئئت     شئئرکت و تثبیئئت اقئئدام  

هئئای هئئا و ارتقئئای مهئئارت در شئئرکت   هئئا در موضئئوع مسئئئولیت اجتمئئاعی شئئرکت، ارزیئئابی اقئئدام      و اجرایئئی شئئرکت 

 وه برقئئراری همکئئاری  هئئای پایئئداری بئئا کیفیئئت و کمئئک بئئ    نفتئئی در عمئئل بئئه مسئئئولیت اجتمئئاعی و ارائئئه گئئزار      

هئئئا را مئئئی تئئئوان از اهئئئم وظئئئایف صئئئنعت نفئئئت در زمینئئئه مسئئئئولیت   نفعئئئان و شئئئرکتهئئئای مشئئئارکت ذیزمینئئئه

 .اجتماعی برشمرد

نعت هئئای صئئنعت نفئئت و بئئا هئئدف ارائئئه تصئئویر مناسئئب از صئئ    بئئا توجئئه بئئه آثئئار محئئیط اجتمئئاعی بئئر کئئارآیی فعالیئئت    

و  وابئئئط بئئئا جوامئئئع محلئئئیافئئئزایش اعتمئئئاد اجتمئئئاعی، بهبئئئود ر دزم بئئئرای نفئئئت در افکئئئار عمئئئومی، ایجئئئاد فضئئئای 

هئئای مسئئئودنه  کردهئئا در زمینئئه اقئئدام  سئئازی هزینئئه تسئئهیل شئئرایط کئئاری صئئنعت نفئئت در ایئئن جوامئئع، بهینئئه       

هئئای ایفئئای مسئئئولیت  نامئئه نحئئوه هئئا و نظئئام هئئای نفتئئی و نظئئارت عالیئئه در ایئئن بئئاره، سیاسئئت    هئئا و شئئرکت سئئازمان

هئئای اصئئلی و فرعئئی   از سئئوی وزیئئر نفئئت ابئئالم شئئد و همئئه شئئرکت       ۱۳۹۸نفئئت در شئئهریور   اجتمئئاعی در صئئنعت 

توسئئعه،  نامئئه شئئدند. در ایئئن راسئئتا، وزارت نفئئت در کنئئار اهئئداف     و تابعئئه وزارت نفئئت نیئئز مشئئمول مفئئاد ایئئن نظئئام     

اسئئت. هئئای بزرگئئی نیئئز کسئئب کئئرده     تولیئئد و صئئادرات، بئئه مقولئئه مسئئئولیت اجتمئئاعی نیئئز وارد شئئده و موفقیئئت        

 هئئایی کئئه در حئئوزه نفئئت، گئئاز، پئئادیش و پخئئش و پتروشئئیمی برعهئئده        هئئم اکنئئون وزارت نفئئت غیئئر از مسئئئولیت    

اده دهئئایی دیگئئر کئئه دولئئت و مئئردم نیئئاز بئئه کمئئک دارنئئد ورود کئئرده و کارهئئای بزرگئئی نیئئز انجئئام             دارد در بخئئش

هئئئای ر بخئئئش مسئئئئولیتنفئئئت دهئئئا در فئئئرو  نفئئئت، وزارت انئئئدازیهئئئا و سئئئن اسئئئت. در واقئئئع بئئئا وجئئئود تحئئئریم

هاسئئئت. ایئئئن وزارتخانئئئه در امدادرسئئئانی و کمئئئک در حئئئواد  طبیعئئئی ماننئئئد  تئئئرین وزارتخانئئئهاجتمئئئاعی جئئئزو موفئئئق

ازی هئئای روسئئتایی و بهسئئ  سئئیل و زلزلئئه در کنئئار مئئردم و یئئاری رسئئان بئئه آنهئئا بئئوده اسئئت. در بخئئش تعمیئئر جئئاده         

ه بئئئهئئئای آموزشئئئی بئئئرای داوطلبئئئان ورود  برگئئئزاری دوره روسئئئتاها، سئئئاخت و نوسئئئازی مئئئدار ، آبرسئئئانی روسئئئتایی، 

ولیئئئد، موانئئئع ت دانشئئئگاه، ایجئئئاد اشئئئتغال و اسئئئتفاده از نیروهئئئای توانمنئئئد بئئئومی، بهبئئئود وضئئئع زنئئئدگی مئئئردم، رفئئئع 

ر امات مئئوثبهداشئئت و درمئئان و توسئئعه مراکئئز ورزشئئی، کمئئک بئئه کمیتئئه امئئداد و بهزیسئئتی، کمئئک بئئه متئئرو، اقئئد           

 اسئئت  داده انجئئام  تئئوجهی  قابئئل  هئئای گئئذاری سئئرمایه و مختلئئف  هئئای فعالیئئت  …رونئئا و  در هنگئئام شئئیوع ویئئرو  ک  

هئئئا و کمئئئک بئئئه هموطنئئئان تاثیرگئئئذار بئئئوده و رضئئئایتمندی رفئئئع محرومیئئئت و منئئئاطق توسئئئعه در شئئئک بئئئدون کئئئه

 .دنبال داشته استمردم را به
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 بیمه پاسارگاد و پویش همدالنه در مناطق محروم

هئئئای هئئئای در زمینئئئه بیمئئئهبیمئئئه پاسئئئارگاد بئئئه منظئئئور عرضئئئه خئئئدمات بیمئئئهشئئئرکت  : مسئئئئولیت اجتمئئئاعی

منئئئافع  زنئئئدگی و غیرزنئئئدگی یبئئئه طئئئور مسئئئتقیم و قبئئئولی اتکئئئائیا و کسئئئب سئئئود متئئئوازن و همسئئئو بئئئا مصئئئال  و  

 و تحئئئئئت۱۳۸۵/۱۱/۱۸ملئئئی توسئئئط گئئئروه مئئئئالی پاسئئئئارگاد تأسئئئیس گردیئئئده اسئئئت. شرکئئئئئت در تئئئئاریخ          

هئئئا شئئئرکت درصئئئد آن پرداخئئئت شئئئده بئئئود، در اداره ثبئئئت ۵۰میلیئئئارد ریئئئال کئئئه  ۴۵۰بئئئا سئئئرمایه  ۲۹۰۰۷۰شئئئماره 

انئئئه پرو۱۳۸۵/۱۱/۲۹و مؤسسئئئات غیرتجئئئاری تهئئئران بئئئه ثبئئئت رسئئئید و پئئئس از طئئئی تشئئئریفات دزم در تئئئاریخ         

سئئئالمی ااز بیمئئئه مرکئئئئزی جمهئئئوری  ۳۴۶۰۵ای بئئئه شئئئماره  هئئئای بیمئئئه فعالیئئئت خئئئئود را در کلیئئئئه رشتئئئئئه 

د را آغئئئاز بئئئا صئئئئدور نخسئئئئتین بیمئئئه نامئئئه، فعالیئئئت رسئئئمی خئئئو ۱۳۸۵/۱۲/۰۱نمئئئود و در تئئئئاریخ ایئئئران دریافئئئت 

ت مجئئئئوز قبئئئئولی اتکئئئئایی از مؤسسئئئئا۱۳۸۶/۰۸/۰۵ا شئئئئرکت در تئئئئاریخ  ۴۱۱۱۱۱۶۵۱۹۴۸کئئئئرد. یکئئئئد اقتصئئئئادی 

لئئئین از بیمئئئه مرکئئئزی جمهئئئوری اسئئئالمی ایئئئران دریافئئئت و بئئئا صئئئدور او     ۲۵۵۹۸بیمئئئه داخلئئئی را طئئئی شئئئماره   

ز همئئه سئئاله  ، فعالیئئت خئئود را در ایئئن بخئئش نیئئز آغئئاز نمئئوده و ایئئن مجئئو        ۱۳۸۶/۰۹/۱۸بئئولی در تئئاریخ  گئئواهی ق

 .تمدید شده است

 

 :اهداف شرکت به شرن زیر می باشد

 مسئولیت برنامه ریزی جامع به منظور دستیابی به ترکیب مناسب پرتفوی در بیمه های اشخا ، اموال و

ز تسئئئریع در امئئئر پرداخئئئت خسئئئارت و تئئئرویر رو  هئئئای پیشئئئگیری ا    برقئئئراری رو  هئئئای مناسئئئب بئئئه منظئئئور   

 وقوع خسارت به بیمه گذاران

 زر گستر  بیمه های اتکایی یقبولیا و همچنین دریافت پوشش های بیمه اتکایی برای ریسک های ب
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 مه کشورتوسعه و ترویر خدمات بیمه ای در سط  جامعه به منظور دستیابی به سهم مطلو  از بازار بی

 راحی و عرضه محصودت بیمه ای جدید با توجه به نیازهای جامعهط

 برقراری رو  های مناسب ارزیابی ریسک در جهت انتخا  مطلو  پرتفوی

 سازماندهی و توسعه شبکه فرو  به منظور ارائه خدمات مطلو  و گسترده در سراسر کشور

 شوردر بازار پول و سرمایه ک بهره برداری مناسب از ذخایر و اندوخته های شرکت با حضور فعال

ه نئئئان، بیمئئئمجموعئئئه بیمئئئه پاسئئئارگارد شئئئامل سئئئه زیئئئر مجموعئئئه بیمئئئه : بیمئئئه مسئئئئولیت کارفرمئئئا در مقابئئئل کارک 

 .باشد می  مسئولیت مدنی عمومی و بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای

آموزشئئئی بئئئا ایئئئن شئئئرکت در راسئئئتای ایفئئئای مسئئئئولیت اجتمئئئاعی و در تئئئداوم انجئئئام فعالیئئئت هئئئای فرهنگئئئی و     

حضئئئور در پئئئویش همددنئئئه از طریئئئق تهیئئئه ارزاق و ماسئئئک هئئئای بهداشئئئتی و همئئئاهنگی جهئئئت ارسئئئال و توزیئئئع     

ایئئئن اقئئئالم در شئئئهرهای ایئئئالم، کرمانشئئئاه، استئئئئان هئئئای سیسئئئتان و بلوچسئئئتان، خراسئئئان جنئئئوبی، کردسئئئتان،       

خوزسئئئئئتان و شئئئئئهر  هئئئئئای   

اقمئئئاری اطئئئراف شئئئهر تهئئئران بئئئا  

یئئئئاری گئئئئروه هئئئئای جهئئئئادی در 

هئئئت مقابلئئئه بئئئا ویئئئرو  کرونئئئا  ج

بئئئئر اسئئئئا    .همئئئئت گماشئئئئت 

گئئئئزار  هئئئئای دریئئئئافتی، ایئئئئن  

شئئرکت بئئا تهیئئئه و ارسئئال اقئئالم     

بهداشئئئئئئئئئئئتی از جملئئئئئئئئئئئه  

موادضئئئئئئئئدعفونی ، ماسئئئئئئئئک و 

روسئئئئئئئئتای  ۳۲دسئئئئئئئئتکش در 

کپرنشئئئئئین از توابئئئئئع زهکلئئئئئوت 

شهرسئئئتان جیرفئئئت همزمئئئان بئئئا شئئئیوع ویئئئرو  کرونئئئا بئئئه گسئئئتر  امئئئر فرهنئئئ  سئئئازی و حفئئئظ بهداشئئئت و      

حلقئئه چئئاه بئئه منظئئور     ۵گفتنئئی اسئئت حمایئئت مئئادی از احئئدا  تعئئداد       .سئئالمت هموطنئئان گرامئئی یئئاری رسئئاند    

تئئئأمین آ  آشئئئامیدنی مئئئردم محئئئروم کپرنشئئئین منطقئئئه جازموریئئئان در جنئئئو  اسئئئتان کرمئئئان و حمایئئئت در          

احئئئدا  بنئئئای مدرسئئئه در شهرسئئئتان پئئئل دختئئئر اسئئئتان لرسئئئتان از جملئئئه اقئئئداماتی اسئئئت کئئئه شئئئرکت بیمئئئه      

 .اسارگاد با همراهی مدیران، کارکنان و نمایندگان خود به انجام رسانده استپ

همچنئئئین طراحئئئی و اجئئئرای بیلبوردهئئئای تبلیغئئئاتی در سئئئط  کشئئئور بئئئا طراحئئئی گویئئئا و حرفئئئه ای در راسئئئتای       

اشئئئاعه فرهنئئئ  سئئئالمت در جامعئئئه بئئئا شئئئعار رعایئئئت بهداشئئئت و اسئئئتفاده از ماسئئئک جهئئئت جلئئئوگیری از پانئئئدمی    

ا در سراسئئر کشئئور را مئئی تئئوان از جملئئه اقئئدامات انسئئان دوسئئتانه شئئرکت بیمئئه پاسئئارگاد برشئئمرده           ویئئرو  کرونئئ 

 .است
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 وضعیت نابسمان مدیریت پسماند زیر سایه کرونا

جایگئئاه پسئئماند محمئئد آبئئاد قئئزوین بئئا شئئیوع و گسئئتر  ویئئرو  کرونئئا تعطیئئل شئئده اسئئت و شئئرایط نامناسئئب و            

 .خطرناکی را ایجاد کرده است

مسئئئئئولیت  ار  رسئئئئانهبئئئئه گئئئئز

کئئئه ایئئئن   ۹۲از سئئئال  ،اجتمئئئاعی

جایگئئئاه بئئئا عنئئئوان مجمتئئئع بازیافئئئت  

زبالئئه در قئئزوین شئئروع بئئه کئئار کئئرد     

بئئئرد کئئئه بئئئه هئئئیچکس گمئئئان نمئئئی

زودی ظرفیئئئت آن بئئئه پایئئئان رسئئئیده  

و خئئود بئئه یئئک معضئئل جئئدی محئئیط    

زیسئئئئتی و بهداشئئئئتی بئئئئرای اسئئئئتان 

 .تبدیل شود

ایئئئن سئئئایت کئئئه بعئئئد از چنئئئد سئئئال 

هئئئای جئئئدی در  بئئئا چئئئالش  فعالیئئئت

حئئئوزه تخریئئئب محئئئیط زیسئئئت، ورود  

هئئئای زیرزمینئئئی، شئئئیرآبه بئئئه سئئئفره 

دفئئئن زبالئئئه بئئئه جئئئای فئئئرآوری و تبئئئدیل آن مواجئئئه اسئئئت هئئئم اینئئئک بئئئوی بئئئد آن تئئئا چنئئئدین کیلئئئومتر سئئئاکنان 

روسئئئتاها و شئئئهرهای اطئئئراف را آزار داده و سئئئاماندهی آن بئئئه یکئئئی از مطالبئئئات اصئئئلی مئئئردم شهرسئئئتان بئئئویین        

 .هرا و روستای محمدآباد تبدیل شده استز

 و زیرزمینئئئی هئئئای آلئئئوده از ایئئئن سئئئایت بئئئه منئئئابع آ   از سئئئوی دیگئئئر، انتشئئئار اخبئئئاری مبنئئئی بئئئر ورود شئئئیرآبه  

 کئئه اسئئت شئئده باعئئل مجموعئئه ایئئن سئئاماندهی و مئئدیریت در هئئاانگئئاری سئئهل و هئئاکئئاری کئئم برخئئی احتمئئال

 مئئئورد جئئئد بئئئه عامئئئه حقئئئوق ه و سئئئاماندهی آن را از منظئئئرقضئئئایی اسئئئتان بئئئه ایئئئن موضئئئوع ورود کئئئرد   دسئئئتگاه

 .دهد قرار پیگیری

 بازدیئئئد محمئئئدآباد پسئئئماند جایگئئئاه از از ایئئئن رو، جمعئئئی از مقامئئئات و مسئئئوودن ارشئئئد قضئئئایی و اجرایئئئی اسئئئتان   

معضئئالت ایئئن سئئایت تصئئمیم گیئئری     و هئئاچئئالش حئئل بئئرای سئئریعتر هرچئئه جمعئئی، خئئرد از اسئئتفاده بئئا تئئا کردنئئد

 .کنند

 کمبود اعتبار، مانع اصلی ساماندهی جایگاه پسماند محمدآباد

اسئئئتاندار قئئئزوین در ایئئئن خصئئئو  گفئئئت: طبئئئق نظئئئر کارشناسئئئان بئئئرای سئئئاماندهی جایگئئئاه پسئئئماند محمئئئدآباد و   

تبئئدیل آن بئئه یئئک مرکئئز پئئا  و سئئالم از نظئئر محئئیط زیسئئت بئئه یئئک سئئرمایه گئئذاری گسئئترده و نزدیئئک بئئه هئئزار           

 .نیازمند هستیممیلیارد تومان اعتبار 
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هئئئدایت ام جمئئئالی پئئئور افئئئزود: 

در ایئئئن شئئئرایط اقتصئئئادی بئئئا   

وضئئئئعیت بودجئئئئه و اعتبئئئئارات  

هئئئای ظالمانئئئه محئئئدود و تحئئئریم

دشئئئمنان تئئئامین ایئئئن اعتبئئئار    

کئئئار سئئئختی اسئئئت و بئئئه نظئئئر  

رسئئد بایئئد اقئئدامات مقطعئئی   مئئی

کوتئئئئاه مئئئئدت دیگئئئئری بئئئئرای 

هئئای ایئئن مرکئئز  کئئاهش آلئئودگی 

 .انجام شود

زوین بئئئا اشئئئاره بئئئه اسئئئتاندار قئئئ

هئئدف ایئئن بازدیئئد کئئه بئئه همئئراه  

مقامئئئات ارشئئئد اسئئئتان صئئئورت  

ای را بئئئرای پیگیئئئری مشئئئکالت و نقئئئاط  گرفئئئت، گفئئئت: در بازدیئئئد گذشئئئته، وعئئئده داده بئئئودیم کئئئه مجئئئددا جلسئئئه  

ضئئعف ایئئن مجموعئئه برگئئزار خئئواهیم کئئرد کئئه امئئروز محقئئق شئئد و جمعئئی از مسئئوودن بئئا حضئئور ریئئیس کئئل                

 .دادستان و شهردار قزوین از این سایت بازدید کردیم دادگستری استان،

 از بسئئیاری جمئئالی پئئور بئئا اشئئاره بئئه تعطیلئئی موقئئت ایئئن سئئایت براثئئر کرونئئا، افئئزود: شئئیوع کرونئئا موجئئب شئئد              

 رعایئئت دلیئئل بئئه کئئه بئئود پسئئماند مرکئئز در زبالئئه تفکیئئک آنهئئا از یکئئی کئئه بمانئئد معطئئل هئئاماموریئئت و اقئئدامات

 .تاس شده تعطیل فعال بهداشت وزارت هماهنگی و زیست محیط سازمان دستور با بهداشتی هایپروتکل

وی اضئئافه کئئرد: همئئین تعطیلئئی موقئئت باعئئل شئئده، جایگئئاه پسئئماند محمئئدآباد بئئا شئئرایط جدیئئدی مواجئئه شئئود             

و تئئا حئئدودی بئئه آلئئودگی بیشئئتر محئئیط زیسئئتی منئئتر گئئردد و بئئوی آن مسئئیر بئئویین زهئئرا بئئه قئئزوین و سئئاکنان            

 .د را تحت تاثیر قرار دهدمحمدآبا

 شودشهر در مرکز محمدآباد، جمع آوری و مدیریت می 23روستا و  200زباله 

اسئئتاندار قئئزوین بئئا بیئئان اینکئئه جایگئئاه پسئئماند محمئئدآباد، یکئئی از مراکئئز مهئئم جمئئع آوری زبالئئه کشئئور اسئئت،               

کئئئه اصئئئل ایئئئن کئئئار بسئئئیار  شئئئودشئئئهر در ایئئئن مرکئئئز جمئئئع آوری و مئئئدیریت مئئئی ۲۳روسئئئتا و  ۲۰۰افئئئزود: زبالئئئه 

 .شودارزشمند است و موجب تجمیع زباله استان در یک نقطه و مدیریت بهتر آن می

جمئئئالی پئئئور در خصئئئو  مصئئئوبات بازدیئئئد از جایگئئئاه پسئئئماند محمئئئدآباد، گفئئئت: در ایئئئن بازدیئئئد، مسئئئایل و          

هئئای ذیئئربط جلسئئاتی   مشئئکالت سئئایت مئئورد بررسئئی قئئرار گرفئئت و قئئرار شئئد معئئاون عمرانئئی اسئئتاندار بئئا دسئئتگاه         

را در خصئئئو  نحئئئوه سئئئاماندهی ایئئئن مرکئئئز منعقئئئد کننئئئد و نتئئئایر آن را در کئئئارگروه پسئئئماند اسئئئتان بئئئرای اصئئئالن 

 .شرایط این مرکز و اتخاذ تصمیم نهایی مطرن نمایند
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وی بئئا بیئئان اینکئئه دغدغئئه همئئه مسئئوودن اسئئتان، اصئئالن ایئئن مرکئئز اسئئت، اضئئافه کئئرد: دغدغئئه جئئدی امئئروز                

سئئئاماندهی پسئئئماند محمئئئدآباد اسئئئت و مئئئردم عزیئئئز بایئئئد بداننئئئد ایئئئن مسئئئاله بئئئه عنئئئوان یئئئک اولویئئئت در اسئئئتان، 

 .دستور کار ما قرار دارد

ایئئئن مسئئئوول گفئئئت: جلسئئئات متعئئئددی در ایئئئن خصئئئو  گذاشئئئته شئئئده ولئئئی چئئئون شئئئرایط کشئئئور از لحئئئا       

زمنئئئد بئئئه سئئئعه صئئئدر هئئئای اخیئئئر دپئئئو شئئئده، نیااعتبئئئاری مناسئئئب نیسئئئت و پسئئئماند ایئئئن مرکئئئز نیئئئز طئئئی سئئئال

 .بیشتری برای حل مشکالت این مرکز هستیم

 کنیمهای صورت گرفته در این سایت از مردم عذرخواهی میبابت کوتاهی

اسئئئتاندار قئئئزوین اضئئئافه کئئئرد: مئئئا   

همیشئئئئئه از مئئئئئردم عئئئئئذرخواهی   

دانئئیم ایئئم و وظیفئئه خئئود مئئی   کئئرده

هئئئایی از شئئئهروندان بابئئئت کوتئئئاهی  

کئئئه در سئئئاماندهی ایئئئن مجموعئئئه    

اتفئئئئئاق افتئئئئئاده اسئئئئئت، پئئئئئوز   

 .بخواهیم

جمئئالی پئئور بئئا بیئئان اینکئئه البتئئه ایئئن  

هئئئا ناشئئئی از سئئئهل انگئئئاری کوتئئئاهی

مسئئئوودن نیسئئئت، گفئئئت: مئئئا همئئئه  

در سئئئاماندهی ایئئئن مجموعئئئه، هئئئم   

دانئئیم ولئئی شئئرایط کشئئور موجئئب شئئده نتئئوانیم عهئئد و پیمئئان خئئود بئئا مئئردم را       ل مئئیئوفکئئر هسئئتیم و خئئود را مسئئ  

 .اجرایی کنیم

اضئئافه کئئرد: مئئردم اسئئتان بئئه ویئئژه سئئاکنان بئئویین زهئئرا و حئئول ایئئن مرکئئز بداننئئد سئئاماندهی ایئئن مرکئئز و                وی

جلئئئوگیری از گسئئئتر  آلئئئودگی، دغدغئئئه جئئئدی همئئئه مسئئئوودن اجرایئئئی و قضئئئایی اسئئئتان اسئئئت و امیئئئدواریم در     

 .ریمجلسات آتی تصمیمات اجرایی بهتری در جهت کاهش آلودگی این مرکز و مناسب سازی آن بگی

 واگذاری سایت محمدآباد با ترک تشریفات و بدون انجام مناقصه 

اسئئئتاندار قئئئزوین گفئئئت: هئئئم اینئئئک بئئئه دنبئئئال جئئئذ  سئئئرمایه گئئئذار هسئئئتیم و چنئئئدین فراخئئئوان بئئئرای دعئئئوت از 

 .سرمایه گذاران با قائل شدن امتیازاتی منتشر کرده ایم

رج از روال اداری و برگئئئزاری مناقصئئئه انجئئئام  وی گفئئئت: حتئئئی اجئئئازه داده ایئئئم پروسئئئه واگئئئذاری ایئئئن مرکئئئز، خئئئا    

شئئود؛ مئئا هئئر کئئاری از دسئئتمان برآیئئد و هرآنچئئه کئئه قئئانون بئئه مئئا اجئئازه دهئئد بئئرای سئئاماندهی ایئئن مرکئئز انجئئام            

 .خواهیم داد
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جمئئئالی پئئئور افئئئزود: حاضئئئر هسئئئتیم حتئئئی بئئئا همئئئاهنگی مسئئئوودن نظئئئارتی و قضئئئایی تصئئئمیمات فراتئئئر از قئئئانون   

 .ن مرکز هرچه سریعتر ساماندهی شودبگیریم برای اینکه ای

وی گفئئت: مئئردم عزیئئز بایئئد بداننئئد خدمتگئئذاران آنهئئا نسئئبت بئئه عهئئد خئئود، صئئادق هسئئتند ولئئی شئئرایط کشئئور              

 .ایم عمل کنیمشود که ما نتوانیم به موقع به عهد و تعهدی که به مردم دادهباعل می

را خئئواهیم گرفئئت و تئئال  خئئواهیم کئئرد      ایئئن مسئئوول افئئزود: مئئا حتمئئا در شئئرایط جدیئئد، تصئئمیمات جدیئئدتری        

هئئئا و ضئئئوابط بهداشئئتی محئئئیط زیسئئئت و وزارت بهداشئئئت مناسئئئب  کئئه شئئئرایط ایئئئن مرکئئئز بئئا رعایئئئت دسئئئتورالعمل  

 .شود

جمئئالی پئئور خئئاطر نشئئان کئئرد: مئئا بئئرای اینکئئه بتئئوانیم ایئئن مجموعئئه را بئئه سئئرعت سئئاماندهی کنئئیم از تمئئامی               

حاضئئئریم سئئئرمایه گئئئذاران را بئئئدون تشئئئریفات قئئئانونی دعئئئوت کنئئئیم و کنئئئیم حتئئئی ابزارهئئئای قئئئانونی اسئئئتفاده مئئئی

ماموریئئئئت سئئئئاماندهی ایئئئئن طئئئئرن را بئئئئا   

هئئئای نظئئئارتی بئئئه آنهئئئا  همئئئاهنگی دسئئئتگاه

 .واگذار نماییم

هئئئئای آ  اجئئئئازه آلئئئئودگی سئئئئفره

 دهیمزیرزمینی را در این سایت نمی

اسئئئئتاندار قئئئئزوین گفئئئئت: عئئئئزم مسئئئئودن  

 اجرایئئئئئی، نظئئئئئارتی و قضئئئئئایی اسئئئئئتان از

ریئئئئئیس کئئئئئل دادگسئئئئئتری، دادسئئئئئتان،   

 …بازرسئئئئی، مئئئئدیران ذیئئئئربط اسئئئئتانداری و 

 اسئئئت جئئئدی مرکئئئز ایئئئن سئئئاماندهی بئئئرای

 .شودمی هدف این اجرای کندی و تحقق مانع کشور سخت شرایط ولی

وی افئئئزود: امیئئئدواریم بتئئئوانیم در فرصئئئت پئئئیش رو تصئئئمیمی بگیئئئریم کئئئه بئئئه کئئئاهش آلئئئودگی و بهسئئئازی ایئئئن      

 .دهیم اجازه نخواهیم داد این مرکز آلودگی زیرزمینی ایجاد کندبه مردم قول می مرکز منجر شود ولی

هئئئای آ  زیرزمینئئئی اسئئئتان را کئئئه یکئئئی از  جمئئئالی پئئئور گفئئئت: اجئئئازه نخئئئواهیم داد آلئئئودگی ایئئئن مرکئئئز، سئئئفره  

 .های همه مردم و مسوودن است، آلوده کند و بر آ  کشاورزی و شر  مردم تاثیر بگذارددغدغه

 شودتن زباله در مرکز پسماند محمدآباد تلمبار می 350 روزانه

هئئا بئئه مباحئئل حقئئوق عامئئه و بیئئت المئئال را       تئئر رسئئانه ریئئیس کئئل دادگسئئتری قئئزوین ضئئمن اینکئئه ورود جئئدی      

 ۹۸یئئئک بازدیئئئد از ایئئئن مجموعئئئه داشئئئتند و سئئئال   ۹۷خواسئئئتار شئئئد، گفئئئت: مسئئئوودن دادگسئئئتری اسئئئتان سئئئال  

عئئئه بازدیئئئد کئئئرد ولئئئی متاسئئئفانه مصئئئوبات ایئئئن بازدیئئئدها پیگیئئئری نشئئئد و بئئئه  هئئئم اسئئئتاندار قئئئزوین از ایئئئن مجمو

 .صورت جزیره ای عملیاتی گردید
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حجئئت ادسئئالم نئئئورام قئئدرتی گفئئت: دسئئئتگاه قضئئا در کئئارگروه مئئئدیریت پسئئماند اسئئتان عضئئئویتی نئئدارد از ایئئئن          

 .رو تاکنون به بررسی مشکالت و معضالت این جایگاه ورود نکرده بود

ای احئئئدا  کئئئرد: راه انئئئدازی ایئئئن سئئئایت در اصئئئل، کئئئار بزرگئئی اسئئئت و کمتئئئر اسئئئتانی چنئئئین مجموعئئئه وی اضئئافه  

 .کرده است و باید از بنیانگذاران آن قدردانی کنیم

هئئئای زیئئئادی کشئئئیده شئئئده اسئئئت ولئئئی نواقصئئئی هئئئم دارد و  قئئئدرتی گفئئئت: بئئئرای ایئئئن مجموعئئئه اگرچئئئه زحمئئئت 

 .به آن، متناسب با امکانات مرکز نیستورودی زباله و پسماندهای بیمارستانی و صنعتی 

تئئئن زبالئئئه  ۷۵۰تئئئا  ۷۰۰تئئئن زبالئئئه را دارد درحالیکئئئه روزانئئئه  ۴۰۰ایئئئن مسئئئوول افئئئزود: ایئئئن مرکئئئز امکئئئان بازیافئئئت 

تئئئن در بازیافئئئت زبالئئئه عقئئئب اسئئئت و همیشئئئه ایئئئن مقئئئدار زبالئئئه در آن    ۳۵۰شئئئود و ایئئئن مرکئئئز روزانئئئه  وارد مئئئی

 .شودتلمبار می

روز  ۲۰متاسئئئفانه بعئئئد از شئئئیوع کرونئئئا براثئئئر دسئئئتورالعمل ابالغئئئی، بازیافئئئت زبالئئئه در ایئئئن مرکئئئز طئئئی   وی گفئئئت: 

 .های دریافتی روی هم دپو شده و کوهی از زباله شکل گرفته استاخیر انجام نشده است و زباله

مسئئئئئووالن مرکئئئئئز پسئئئئئماند 

 محمدآباد باید پاسخگو باشند

ریئئیس کئئل دادگسئئتری اسئئتان قئئزوین     

ه گفتئئئه کارشناسئئئان، حئئئدود گفئئئت: بئئئ

توانئئئد بئئئه  درصئئئد زبالئئئه تئئئر مئئئی   ۷۰

کمپوسئئئئت تبئئئئدیل شئئئئود درحالیکئئئئه 

هئئئای تولیئئئدی ایئئئن مرکئئئز   کمپوسئئئت

بئئئرای جهئئئاد کشئئئاورزی قابئئئل اسئئئتفاده 

نیسئئئئئت و بایئئئئئد پرسئئئئئید وقتئئئئئی   

انئئد هئئا قابئئل اسئئتفاده نبئئوده   کمپوسئئت

 به چه دلیل تولید کمپوست صورت گرفته و برای آن هزینه شده است؟

ی گفئئت: دسئئتگاه قضئئایی بئئه ایئئن موضئئوع ورود کئئرده و سئئازمان بازرسئئی اسئئتان بایئئد بررسئئی کنئئد کئئه آیئئا             قئئدرت

رونئئئد قئئئانونی در واگئئئذاری سئئئایت صئئئورت گرفتئئئه اسئئئت و بئئئه چئئئه دلیئئئل بئئئرای تولیئئئد کمپوسئئئت فاقئئئد اسئئئتاندارد  

 هزینه شده است؟

فاده شئئود کئئه بئئرای آنهئئا نیئئز    وی بئئا بیئئان اینکئئه بایئئد از ظرفیئئت بخئئش خصوصئئی در مئئدیریت ایئئن مجموعئئه اسئئت        

بئئار بئئرای واگئئذاری ایئئن مرکئئز فراخئئئوان       ۲منفعئئت دارد، افئئزود: بعئئد از مصئئوبات سئئفر اسئئتاندار در سئئئال گذشئئته،        

 .داده شده است اما متاسفانه هیچ سرمایه گذاری اعالم آمادگی نکرده است
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هئئای شئئهرداری سئئازمان همیئئاری هئئا و ریئئیس کئئل دادگسئئتری اسئئتان قئئزوین گفئئت: بئئا ایئئن وجئئود، آیئئا شئئهرداری        

شئئود دیگئئر مسئئوولیتی در   اسئئتان کئئه مئئدیریت ایئئن مجموعئئه را برعهئئده دارنئئد چئئون سئئرمایه گئئذاری پیئئدا نمئئی           

 ها دفن شود؟قبال آن ندارند و باید به همین شکل زباله

 هئئا بایئئد دسئئت بئئه دسئئت هئئم دهنئئد و کمئئک کننئئد تئئا      وی گفئئت: البتئئه ایئئن قابئئل قبئئول نیسئئت و خئئود شئئهرداری    

 .این مشکل حل شود

قئئدرتی بئئا اشئئاره بئئه مصئئوبات بازدیئئد از جایگئئاه پسئئماند محمئئدآباد، گفئئت: در ایئئن بازدیئئد، متوجئئه شئئدیم نئئه تنهئئا            

هئئا بئئه هئئای گذشئئته بهتئئر نشئئده بلکئئه بئئدتر هئئم شئئده اسئئت و دپئئو کئئردن زبالئئه    وضئئعیت ایئئن سئئایت نسئئبت بئئه سئئال  

 .شکل یک کوه ادامه دارد

روز آینئئده   ۱۰بازدیئئد، مقئئرر شئئد کئئه کئئارگروه مئئدیریت پسئئماند اسئئتان ظئئرف         وی خئئاطر نشئئان سئئاخت: در ایئئن    

هئئای قضئئایی، سئئازمان بازرسئئی، نظئئارتی و اطالعئئاتی بئئه عنئئوان عضئئو کئئارگروه، تشئئکیل جلسئئه           بئئا حضئئور دسئئتگاه  

دهئئد و بئئئا یئئئک کئئئار کارشناسئئئی بئئئا حضئئئور ریئئئیس کئئئل دادگسئئئتری و اسئئئتاندار قئئئزوین در ایئئئن خصئئئو  تصئئئمیم  

 .ه عمل آوردگیری نهایی را ب

 هئئئایاسئئئتان هئئئای بازیافئئئتایئئئن مسئئئوول افئئئزود: همچنئئئین مصئئئو  شئئئد اگئئئر دزم باشئئئد بازدیئئئدهایی از مجتمئئئع   

 سئئریعتر هرچئئه تئئا شئئود انجئئام انئئد بئئوده تئئرموفئئق زمینئئه ایئئن در قئئزوین اسئئتان از کئئه اصئئفهان و مشئئهد تهئئران،

 .نواقص این مجموعه شناسایی و مرتفع گردد

شئئود، افئئزود: ایئئن مرکئئز بایئئد منشئئا درآمئئد بئئرای متولیئئان آن    قئئدرتی بئئا بیئئان اینکئئه بئئه زبالئئه، طئئالی سئئیاه گفتئئه مئئی   

 مرکئئئز ایئئئن هزینئئئه تئئئامین در آنهئئئا اینئئئک هئئئم درحالیکئئئه باشئئئد -اسئئئتان هئئئایشئئئهرداری و همیئئئاری سئئئازمان –

 .اند درمانده

بئئادیی باشئئد یئئا حئئداقل مخئئارج خئئود مرکئئز را       تئئن زبالئئه مئئی توانئئد منشئئا درآمئئد       ۷۵۰وی گفت:دریافئئت روزانئئه  

هئئا از جئئای دیگئئر کسئئب درآمئئد کئئرده و بئئرای ایئئن مرکئئز هزینئئه       تئئامین کنئئد در حالیکئئه هئئم اینئئک بایئئد شئئهرداری    

 .کنند

ایئئن مسئئوول افزود:تحقئئق ایئئن هئئدف نیازمنئئد یئئک حرکئئت جمعئئی، همکئئاری همگئئانی و نظئئارت بیشئئتر اسئئت کئئه             

 .حقق شودها مباید با همراهی تمامی دستگاه

 کنیمتضییع حقوق بیت المال در مرکز محمدآباد را پیگیری می

خئئواهیم کسئئی را از حیئئل کیفئئری بابئئت تخلفئئی کئئه ممکئئن      ریئئیس کئئل دادگسئئتری اسئئتان قئئزوین گفئئت: مئئا نمئئی     

هئئا و اسئئت در گذشئئته در ایئئن مجموعئئه اتفئئاق افتئئاده باشئئد تحئئت تعقیئئب قئئرار دهئئیم ولئئی اگئئر حقئئوق شئئهرداری           

 .یع شده باشد باید بازگردانده شودبیت المال تضی
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قئئدرتی افئئزود: مئئن ایئئن قئئول را مئئی دهئئم هرکسئئی کئئه کوتئئاهی کئئرده و حقئئوق بیئئت المئئال و مئئردم را تضئئییع کئئره          

بایئئد جبئئران خسئئارت کنئئد و از ایئئن بئئه بعئئد نیئئز یئئک مئئدیریت هماهنئئ  از حیئئل اجرایئئی، بهداشئئتی، نظئئارتی،               

 .شودمحیط زیستی و حقوقی در این مجموعه اعمال 

ای اسئئت کئئه همئئه اسئئتان در آن شئئریک هسئئتند و آیئئا همئئه        وی گفئئت: جایگئئاه پسئئماند محمئئدآباد تنهئئا مجموعئئه     

تواننئئئد ایئئئن مجموعئئئه را سئئئاماندهی کننئئئد؟ واقعئئئا جئئئای شئئئرمندگی دارد و بایئئئد از همئئئه مئئئردم        اسئئئتان نمئئئی 

 .عذرخواهی کنیم

سئئماند اسئئتان عضئئو رسئئمی نبئئود تئئا در ایئئن      ایئئن مسئئوول افئئزود: اگرچئئه دسئئتگاه قضئئا تئئا بئئه امئئروز در کئئارگروه پ       

مسئئاله ورود کنئئد امئئا در حیئئل نظئئارت عمئئومی، حقئئوق عامئئه و حفئئظ حقئئوق بیئئت المئئال مئئی توانسئئت نظئئارت               

 .بیشتری داشته باشد

وی گفئئت: بهداشئئت، محئئیط زیسئئت و سئئالمت مئئردم یئئک درد مشئئتر  اسئئت و همئئه بایئئد دسئئت بئئه دسئئت هئئم              

 .اسب تر در این زمینه دست یابیمداده و به عملکرد بهتر و تصمیمات من

دهئئیم کنئئیم ولئئی قئئول مئئی  قئئدرتی خئئاطر نشئئان سئئاخت: مئئا بئئرای حئئل مشئئکالت ایئئن مرکئئز، زمئئان تعیئئین نمئئی         

 .وضعیت آن را هر ماه مستمرا پیگیری کرده و به مردم گزار  بدهیم

 شوداجازه انتقال زباله از خارج استان به این مرکز داده نمی

ان افئئزود: سئئازمان محئئیط زیسئئت اسئئتان بایئئد در ایئئن مرکئئز دوربئئین نصئئب کنئئد تئئا          ریئئیس کئئل دادگسئئتری اسئئت   

 .ای، خارج از استان اجازه ورود به سایت را نداشته باشدهیچ زباله

هئئای دیگئئر  توانئئد از اسئئتان قئئدرتی گفئئت: اگئئر ایئئن سئئایت در آینئئده بئئه سئئط  اسئئتاندارد مئئورد نظئئر دسئئت یابئئد مئئی       

 .های استان تبدیل شودمدی برای شهرداریزباله دریافت کند و به منبع درآ

هئئئای خئئئود اسئئئتان درمانئئئده اسئئئت و وی افئئئزود: ایئئئن در حئئئالی اسئئئت کئئئه ایئئئن سئئئایت در تجمیئئئع و بازیافئئئت زبالئئئه

 .ای زیرزمینی را آلوده نکندآبه و زیست محیط و نماید دریافت دیگر هایاستان از زباله تواندچگونه می

 ه پسماند محمدآباد تایید نشده استهای زیرزمینی با شیرآبآلودگی آ 

هئئای هئئای زیرزمینئئی اسئئتان بئئا شئئیرآ    ریئئیس کئئل دادگسئئتری اسئئتان قئئزوین گفئئت: هنئئوز مسئئجل نیسئئت کئئه آ       

هئئای زیرزمینئئی  قئئدرتی گفئئت: طبئئق نتئئایر آزمایشئئی کئئه صئئورت گرفتئئه هنئئوز بئئه آ       .ایئئن مرکئئز آلئئوده شئئده باشئئد  

 .استان خللی وارد نشده است که جای خوشحالی دارد

کنئئئد کئئئه یئئئک آزمئئئایش فئئئوق العئئئاده دیگئئئری بئئئا وی اضئئئافه کئئئرد: کئئئارگروه پسئئئماند اسئئئتان تصئئئمیم گیئئئری مئئئی 

هئئای زیرزمینئئی کئئه سئئرمایه اصئئلی اسئئتان اسئئت حفاظئئت کنئئیم و هئئم        نظئئارت کئئارگروه انجئئام شئئود تئئا هئئم از آ     

 .معضالت دیگر این مرکز حل و فصل شود
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 استاندارد الزم برسدکمپوست تولیدی سایت محمدآباد باید به 

مئئدیر کئئل محئئیط زیسئئت اسئئتان قئئزوین در ایئئن خصئئو  گفئئت: دفئئع پسئئماند، تئئابع شئئرایط خاصئئی اسئئت کئئه               

هئئئای براسئئئا  قئئئوانین و مقئئئررات سئئئازمان حفاظئئئت محئئئیط زیسئئئت تحئئئت عنئئئوان مئئئدیریت پسئئئماند بئئئه دسئئئتگاه  

  نئئژاد افئئزود: علیئئرغم   حسئئن عبئئا  .مختلئئف ابئئالم شئئده و بایئئد براسئئا  آن بئئرای مئئدیریت پسئئماند اقئئدام شئئود         

هئئای دفئئع  هئئا یئئا محئئل  کئئار خئئوبی کئئه در اسئئتان در خصئئو  تجمیئئع پسئئماند انجئئام شئئده اسئئت ولئئی در لنئئدفیل        

وی بئئا اشئئاره بئئه بازدیئئد میئئدانی مسئئوودن      .پسئئماند بئئا مشئئکالتی مواجئئه هسئئتیم کئئه بایئئد آنهئئا را مئئدیریت کنئئیم       

ای در خصئئئو  مشئئئکالت ایئئئن سئئئایت تشئئئکیل   ارشئئئد اسئئئتان از مرکئئئز پسئئئماند محمئئئدآباد، گفئئئت: بایئئئد کمیتئئئه   

شئئئود و در اسئئئرع وقئئئت موضئئئوعات مربئئئوط بئئئه پسئئئماند صئئئنعتی و لنئئئدفیل شئئئهری قئئئزوین را مئئئورد بررسئئئی قئئئرار   

عبئئئا  نئئئژاد گفئئئت: هئئئم اینئئئک مهمتئئئرین دغدغئئئه مئئئا در    .دهئئئد و راهکارهئئئای حئئئل مشئئئکالت آن را ارایئئئه نمایئئئد 

ه دلیئئل رعایئئت نکئئردن مالحظئئات زیسئئت محیطئئی      حئئوزه لنئئدفیل شئئهری، میئئزان پسئئماند بازگشئئتی اسئئت کئئه بئئ       

وی گفئئئت: همچنئئئین موضئئئوع مهمتئئئر،  .بئئئیش از حئئئد ظرفیئئئت خئئئود لنئئئدفیل اسئئئت و بایئئئد حتمئئئا مئئئدیریت شئئئود  

شئئئود کئئئه بایئئئد بئئئه اسئئئتاندارهای دزم برسئئئد تئئئا سئئئازمان جهئئئاد  مسئئئاله کمپوسئئئتی اسئئئت کئئئه اینجئئئا تولیئئئد مئئئی 

ر کئئئل محئئئیط زیسئئئت اسئئئتان قئئئزوین گفئئئت:در پسئئئماند  مئئئدی .کشئئئاورزی بتوانئئئد آن را مئئئورد اسئئئتفاده قئئئرار دهئئئد 

صئئنعتی هئئم بایئئد حتمئئا مالحظئئات مربئئوط بئئه پسئئماند مئئایع و خئئود لنئئدفیل رعایئئت شئئود و در راسئئتای پئئایش و              

 .نمونه برداری اقدامات دزم صورت گیرد

 مدیریت جایگاه پسماند محمدآباد تنها برعهده شهرداری قزوین نیست

ایرنئئا گفئئت: شئئهرداری قئئزوین در حئئال حاضئئر در ایئئن سئئایت هئئیچ سئئمتی نئئدارد مگئئر        شئئهردار قئئزوین بئئه خبرنگئئار   

سئئئیاو  طاهرخئئئانی گفئئئت:    .اینکئئئه سئئئرمایه گئئئذاری شئئئهرداری از زمئئئین، وسئئئایل و خطئئئوط محاسئئئبه شئئئود       

درصئئئد در ایئئئن مجموعئئئه سئئئهام دار اسئئئت و نیئئئاز اسئئئت هئئئم مئئئا و  ۴۵شئئئهرداری قئئئزوین از لحئئئا  سئئئرمایه گئئئذاری 

شئئهردار قئئزوین گفئئت: در مرحلئئه بعئئد بایئئد مئئدیریت ایئئن        .سئئرمایه خئئود را تقویئئت کننئئد    هئئاهئئم سئئایر شئئهرداری  

مجموعئئئه بئئئا یئئئک خئئئرد جمعئئئی بئئئه یئئئک سئئئرمایه گئئئذار دارای اهلیئئئت و توانمنئئئدی واگئئئذار گئئئردد تئئئا بئئئرای حئئئل  

ای در شئئئهردار قئئئزوین گفئئئت: احئئئدا  ایئئئن مجموعئئئه، کئئئار عاقالنئئئه .هئئئای بلنئئئدی برداشئئئته شئئئودمشئئئکالت آن گئئئام

 ۲۳وی اضئئئافه کئئئرد: هئئئم اینئئئک زبالئئئه  .سئئئتان بئئئود و کمتئئئر اسئئئتانی چنئئئین طرحئئئی را اجئئئرا کئئئرده اسئئئت سئئئط  ا

شئئود و بئئه لحئئا  محئئیط زیسئئتی بسئئیار کئئار ارزشئئمندی انجئئام       شئئهرداری بئئرای دفئئن در اینجئئا تحویئئل گرفتئئه مئئی    

ا در هئئئطاهرخئئئانی در خصئئئو  تعطیلئئئی موقئئئت ایئئئن مرکئئئز، گفئئئت: بعئئئد از شئئئیوع کرونئئئا دسئئئتورالعمل .شئئئده اسئئئت

حئئوزه پسئئماند کمئئی متفئئاوت شئئد ولئئی امیئئدواریم ایئئن مرکئئز در آینئئده بتوانئئد بئئا رعایئئت تمئئامی مسئئایل بهداشئئتی           

سئئایت پسئئماند محمئئدآباد اگرچئئه اقئئدام بسئئیار      .بئئه نحئئو بهتئئری بئئرای خئئدمات رسئئانی بئئه شئئهروندان تئئال  کنئئد       

متاسئئفانه ضئئعف مئئدیریت،    هئئای سئئط  اسئئتان در یئئک مرکئئز و نقطئئه اسئئت ولئئی       ارزشئئمندی در جمئئع آوری زبالئئه  

هئئای جدیئئد موجئئب تبئئدیل آن بئئه یئئک معضئئل زیسئئت محیطئئی        هئئا و تکنولئئو ی نظئئارت ضئئعیف و فقئئدان سیسئئتم   

هئئای غیئئر قابئئل   جئئدی بئئرای اسئئتان شئئده اسئئت کئئه در صئئورت رهاسئئازی آن بئئه حئئال خئئود، خیلئئی زود آسئئیب            

 .جبرانی برای محیط زیست و شهروندان به بار خواهد آمد


