ﻧﺸﺴﺖ ﺻﻤﯿﻤ ﺑﺰرﮔﺎن ﻃﻮاﯾﻒ ،ﻣﻌﺘﻤﺪﯾﻦ ﻣﺤﻠ و ﻣﺪﯾﺮان ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ در
ﺷﻬﺮک ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ ﻣﺮان

ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ و اﻣﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺗﺎﺑﻨﺎک ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ اﺷﺮﻓﻌﻠ ﺣﺴﯿﻨ رﺋﯿﺲ
اداره ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ آﻣﺎدﮔ ﺷﻬﺮک ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ ﻣﺮان ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات اﺟﺘﻤﺎﻋ و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘ ﺑﻪ
ﺗﺸﺮﯾ آﺧﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﻣﺒﺎﺣﺚ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺷﻬﺮک ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ ﻣﺮان ﭘﺮداﺧﺖ.
ﺣﺴﯿﻨ ﺑﺎ ﺗﻘﺪﯾﺮ از اﻗﺪاﻣﺎت و ﻫﻤﺮاﻫ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ ﻧﯿﻦ ﻣﺮان در راﺳﺘﺎی ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﻔﺖ
ﻫﻤﺮاﻫ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ ﻣﺮان ﺗﻨﻬﺎ ﯾ ﺟﻨﺒﻪ از ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻢ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋ اﺳﺖ و ﺟﻨﺒﻪ دﯾﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮﻣ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺖ و
ﺟﺎ دارد در اﯾﻨﺠﺎ از اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ ،ﺑﺮﺧ ﻣﺪﯾﺮان دوﻟﺘ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﺟﻠﺴﺎت ﻏﯿﺒﺖ دارﻧﺪ ﮔﻠﻪ ﺷﻮد.
وی ﭘﯿﯿﺮی ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ را رﮐﻦ ﻣﻬﻤ در ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﻋﻨﻮان داﺷﺖ و اداﻣﻪ داد ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋ در ﻣﻨﻄﻘﻪ و اوﻟﻮﯾﺖ دادن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﻧﺸﺎن از ﺑﻠﻮغ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ
دﺳﺖاﻧﺪرﮐﺎران ﺷﻬﺮک ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ ﻣﺮان دارد.
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ،رﺋﯿﺴ از ﻣﻌﺘﻤﺪﯾﻦ ﻣﺤﻠ و ﻋﻀﻮ ﺳﺎﺑﻖ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣ ﺷﻬﺮ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺎ اﺑﺮاز اﻣﯿﺪواری ﺑﺮ ﺗﺪاوم ﺗﻼش و ﻫﻤﺎری
ﺧﻮب ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ ﻣﺮان در ﺣﻮزه ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﮔﻔﺖ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧ ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت ﻣﯿﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻋﺪم
اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات در ﭘﺮوژهﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﯿﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری رﺳﯿﺪه و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮﻣ ﻣﻐﻔﻮل ﺑﻮده اﺳﺖ ﺳﺒﺐ ذﻫﻨﯿﺖ ﻣﻨﻔ ﺑﺮﺧ
ﻣﺮدم ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺻﻨﺎﯾ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾ ﻫﻤﭽﻮن ﮐﺎرﻫﺎی ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ ﻣﺮان ﻣﺗﻮاﻧﺪ در زدودن اﯾﻦ ذﻫﻨﯿﺖ ﻣﻨﻔ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﯾ اﯾﻔﺎ
ﻧﻤﺎﯾﺪ.
واﮐﻨﺶﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺒﺮ درﮔﺬﺷﺖ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر /ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر :ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺼﻄﻔزاده روﯾﺮد
ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر دو ﭼﻨﺪان ﺷﺪ /ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ ﻣﺮان :ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﺼﻄﻔزاده در ﻋﺮﺻﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ
ﮐﺸﻮر ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر اﺳﺘﺴﭙﺲ ﺧﺪاﺑﺨﺶ ﭘﺮور ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ رﻣﯿﻦ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ ﻣﺮان را ﻓﺮﺻﺖ ﺧﻮﺑ ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﻠ داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮﻣ ﻣ ﺧﻮاﻫﺪ از ﻣﻨﺎﻓ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ ﻣﻨﺘﻔ ﮔﺮدد و ﻧﻤﺧﻮاﻫﺪ در اﯾﻨﺪه ﻣﻮرد ﺳﺮزﻧﺶ ﻧﺴﻞ ﻫﺎی آﺗ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﭘﺮور ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ اﺷﺘﻐﺎل ،ﺑﻮﻣ ﮔﺰﯾﻨ ،ﮐﻤ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻣﺴﺌﻠﻪ آﻣﻮزش را از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﻠ
داﻧﺴﺖ و ﺑﯿﺎن داﺷﺖ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﺎری ﻧﺰدﯾ ﺻﻨﻌﺖ و دوﻟﺖ ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﻠ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی
آﻧﻬﺎ ﮔﺮدد.
در اداﻣﻪ ﮐﺎرﮔﺮوه ،اﺧﻮان از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺮدم ﻧﻬﺎد و از ﭘﮋوﻫﺸﺮان ﺣﻮزه ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺿﻤﻦ اﻋﻼم اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺑﻮﻣ ﻣ ﺑﺎﯾﺴﺖ از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎ و وﻇﺎﯾﻒ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آﮔﺎﻫ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﯿﺎز ﺧﻮد از ﻧﻬﺎدﻫﺎی ذیرﺑﻂ درﺧﻮاﺳﺖ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﻋﻨﻮان داﺷﺖ :ﻋﺪم آﮔﺎﻫ از ﺷﺮاﯾﻂ ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﺷﺎﻧﻪ ﺧﺎﻟ ﮐﺮدن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺿﺮﺑﻪ را ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮﻣ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ زد.
واﮐﻨﺶﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺒﺮ درﮔﺬﺷﺖ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر /ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر :ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺼﻄﻔزاده روﯾﺮد
ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر دو ﭼﻨﺪان ﺷﺪ /ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ ﻣﺮان :ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﺼﻄﻔزاده در ﻋﺮﺻﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ
ﮐﺸﻮر ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر اﺳﺘﻮی اداﻣﻪ داد ﺷﻬﺮک ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ ﻣﺮان در اﻫﻤﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋ و ﺟﻮاﻣ ﺑﻮﻣ ﻣﺤﻠ از ﭘﯿﺸﺮوﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ

اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎدارد از اﯾﻦ ذﻫﻨﯿﺖ ﺧﻮب ﻣﺪﯾﺮان اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺰرگ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺑﻌﻤﻞ آﯾﺪ.
در اداﻣﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﭘﺮوژه ﻗﻄﺐ ﺳﻮم ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ اﯾﺮان ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد را در ﺧﺼﻮص روﻧﺪ اﺧﺬ ﻣﺠﻮز زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄ،
ﺗﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده و ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ در ﺷﻬﺮک ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ ﻣﺮان ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎﻻدﺳﺘ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺻﻨﻌﺘ ﭘﺎک و ﭘﺎﯾﺪار ﺗﺸﺮﯾ و ﯾﺎدآور ﺷﺪ ﺷﻬﺮک ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ ﻣﺮان و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ارﺷﺪ آن آﻣﺎدﮔ ﮐﺎﻣﻞ ﺟﻬﺖ ﭘﺎﺳﺨﻮﯾ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﺑﻪ ﺣﻖ ﻣﺮدم ﭼﺎﺑﻬﺎر در ﺧﺼﻮص ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﺻﻨﻌﺘ در ﻣﻨﻄﻘﻪ را دارﻧﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺒﺰ و ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻧﺎه
ﻧﺴﻞ ﻫﺎی آﺗ در ﻃﺮح ﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎ ﻣﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﻬﺮک ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﺎری و ﮐﻤ ﻫﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺗﺤﻘﻖ
ﺑﺨﺸﯿﺪ.
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