پرسشنامه
شرکت کنندگان محترم در کارگاه مديريت پسماند ايران و آلمان،
طی آمادهسازی برنامه امروز در پروژهای که اداره فدرال محيط زيست با نام "انتقال مفاھيم و خدمات مربوط به مديريت
پسماند" آغاز کرده است ،چند حوزه دارای اولويت را برای ادامه توسعه در زمينه مديريت پسماند در ايران شناسايی کرديم و
اکنون مايل ھستيم تا آنجا که ممکن است ارزيابیھا و نظرات شرکت کنندگان در اين کارگاه را جويا شويم.
در عين حال عالقه زيادی داريم که بدانيم ،به نظر شما ھمکاری ايران و آلمان در کدام زمينه بيشترين معنا را میيابد.

برای اين منظور اين فرمھا ی پرسشنامه را در اختيار شما میگذاريم  .خوشحال خواھيم شد اگر در طول برنامه اين فرمھا را پر
کنيد و به اين ترتيب ارزيابی خود را بهصورت کتبی در اختيار ما بگذاريد .ھمچنين میتوانيد اين سوالھا را به مثابه فرصتی
بدانيد تا در زمانھای در نظر گرفته شده برای گفتگو در برنامه امروز مستقيما ً و بهصورت شخصی با ما تبادل نظر داشته
باشيد.
اگر مايل نيست صحبت کنيد يا برای اين کار فرصت مناسب را نداريد ،میتوانيد فرم پُر شده را بهصورت ناشناس به مرکز
ثبتنام تحويل دھيد.
برای نظردھی و مشارکت تان از شما سپاسگزاريم.
تيم پروژه آدلفی و INTECUS
موضوع

اين موضوع برای توسعه مديريت
پسماند ايران ...

اين موضوع برای
ھمکاری با آلمان ...

خيلی
ضروری
است

نسبتا ً
ضروری
است

ضروری
نيست

بسيار
مناسب
است

نسبتا ً
مناسب
است

اجرای پيگيرانه قوانين مديريت پسماند











آموزش در زمينه مديريت پسماند و ھمچنين ارائه دورهھای بازآموزی در سطح
محلی











آموزش در زمينه مديريت پسماند و ھمچنين ارائه دورهھای بازآموزی در سطح ملی











کمپينھای عمومی برای اھميت مديريت پايدار پسماند











اجرای سرتاسری سيستمھای تفک يک زباله برای زبالهھای خشک شھری )شيشه،
مقوا  /کاغذ  /کارتن ،بستهبندی(











جمعآوری جداگانه زبالهھای آلی











تضمين کيفيت و معيارھای کيفي ت برای کمپوستھا و زيستگازھا











معرفی سيستمھای پس گرفتن و پذيرش آگاھانه مسئوليت در مورد زبالهھای
الکتريکی و الکترونيکی











1

موضوع

اين موضوع برای توسعه مديريت
پسماند ايران ...

اين موضوع برای
ھمکاری با آلمان ...

خيلی
ضروری
است

نسبتا ً
ضروری
است

ضروری
نيست

بسيار
مناسب
است

نسبتا ً
مناسب
است

معرفی سيستمھای پس گرفتن و پذيرش آگاھانه مسئوليت در مورد خودروھای قديمی











ساخت تجھيزات مرتبسازی و جداسازی مواد بازيافتی











ساخت تجھيزات زبالهسوزی برای زبالهھای شھری











ساخت تجھيزات زبالهسوزی برای ﺿايعات بيمارستانی











ساخت تجھيزات زبالهسوزی برای زبالهھای خطرناک











استفاده از زباله به شکل سوخت جايگزين در کارخانهھای توليد سيمان











گسترش استفاده از گاز لندفيل











کار با ﺿايعات صنعت نفت ،گاز و پتروشيمی











بستن و نوسازی محل دفن زباله بدون نظارت











ساخت محل دفن زباله جديد











گسترش انتقال بينالمللی فناوری











ساير مسائلی که مايل ھستيد مطرح کنيد…
«
«
ساير نظرات  /توصيه به ما:

اطالعات فردی )اختياری(
در کدام زمينه/بخش مديريت پسماند فعال ھستيد؟
نام
ايميل
تلفن
اجازه داريم در صورت لزوم برای طرح
پرسشھای بعدی با شما تماس بگيريم؟


خير

2


بله

