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„არემჯი გოლდისა“ და „არემჯი
კოპერის“ საწარმოებში მიმდინარე
გარემოსდაცვითი აუდიტი
დასრულდა.
6-თვიანი სამუშაოების შედეგად
ააიპ „გარემოზე ზემოქმედების
შეფასების დამოუკიდებელმა
კომისიამ“ შპს „არემჯი გოლდისა“
და სს „არემჯი კოპერის“ კუთვნილ
სამთო-მოპოვებით საწარმოებში
გარემოსდაცვითი მაჩვენებლების
დამოუკიდებელ შეფასებაზე
მუშაობა დაასრულა.

საწარმოში გარემოსდაცვითი აუდიტი დასრულდა
რომელსაც აუდიტის დასრულების

აქცენტირებულია. ამის

აუდიტორებმა: პროფ. გრიგორი

შემდეგ ააიპ „გარემოზე

საფუძველზე, კომპანია „არემჯი“

შმატკოვმა და ირინა ნიკოლაევამ

ზემოქმედების შეფასების

შეადგენს სამუშაო გეგმას, რომლის

საერთაშორისო გარემოსდაცვითმა

პრეზენტაციაზე მოწვეულ

დამოუკიდებელი კომისია“

შესრულების ზედამხედველობას

სტუმრებსა და მედიის

კომპანიას გადასცემს.

საინიციატივო ჯგუფი გაუწევს.“

წარმომადგენლებს

გია ჟორჟოლიანი, „გარემოზე

ირინა ნიკოლაევა, საერთაშორისო

გარემოსდაცვითი აუდიტის

ზემოქმედების შეფასების

კონსულტანტი: „გარემოსდაცვითი

მიმდინარეობის შესახებ სრული

დამოუკიდებელი კომისიის”

აუდიტი დასრულებულია. გამოვლინდა

ინფორმაცია მიაწოდეს.
საერთაშორისო ექსპერტებთან
ერთად 6-თვიან პროექტზე

დირექტორი: „ჩვენმა

სხვადასხვა პრობლემები.

ორგანიზაციამ, რომელიც მოიცავს

გამოვყავით სამი პრიორიტეტული

დამოუკიდებელ ექსპერტებს,

მიმართულება. ეს არის წყლისა და

ქართველი გარემოსდაცვითი

ტენდერში გაიმარჯვა და

ჰაერის რესურსების დაცვის კუთხით

აუდიტორები, გეოლოგები, სამთო

გარემოსდაცვითი აუდიტი ჩაატარა.

სამუშაოების გაძლიერება.

და გეოინჟინრები,

ეს იყო ექვსთვიანი პროექტი,

ნარჩენების გადამუშავების

ნიადაგმცოდნეები და წყლის

როდესაც ხდებოდა ძირითადი

მიმართულებით შევიმუშავეთ

ექსპერტები მუშაობდნენ. მათ

მასალისა და მიმართულებების

რეკომენდაციები. სწორედ, ეს

საფუძვლიანად შეისწავლეს, თუ რა

შესწავლა ველზე გასვლით და ამის

პრობლემები უნდა აღმოფხვრას

ზემოქმედებას ახდენენ გარემოზე

შემდეგ დაიდო დასკვნა. ეს არის

კომპანიის ხელმძღვანელობამ.“

საწარმოო პროცესები.

აღწერითი ნაწილი, დასკვნითი

გრიგორი შმატკოვი,

დამუშავების პროცესშია ის

ნაწილი და მესამე -

გარემოსდაცვითი აუდიტორი:

რეკომენდაციები და

რეკომენდაციების ნაწილი, რომელიც

„თავდაპირველად ჩვენ შევხვდით

ღონისძიებების ჩამონათვალი,

ჩვენი მხრიდან ყველაზე

ქართველ კოლეგებს, ეკოლოგიური
გაგრძელება შემდეგ გვერდზე
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გაგრძელება, დასაწყისი პირველ გვერდზე

აუდიტის ჩასატარებლად შევიმუშავეთ

კომპანიას გადმოეცა. ახლა

სრული პროგრამა. შედგა

მიმდინარეობს მუშაობა ამ

თორმეტკაციანი ქართველ ექსპერტთა

„დრაფტის“ შეჯერებაზე.

ჯგუფი, რომლებიც მუშაობდნენ

კომპანიის მხრიდან

სხვადასხვა მიმართულებით. საკმაოდ

მოხდება შენიშვნების

დიდხანს გაგრძელდა ეს პროცესი,

დაფიქსირება. მასალების

რადგან ბევრი მიმართულება იყო

სრულად გაცნობის შემდეგ,

შესასწავლი. კომპანიას აქვს ღია

კომპანია შეიმუშავებს

კარიერები, გამამდიდრებელი ფაბრიკა

სამოქმედო გეგმას,

და დამბები, რომლებიც დეტალურად

რომელიც დამყარებული

დავათვალიერეთ. ჩვენი დავალება

იქნება აუდიტორების მიერ

იყო, საერთაშორისო სტანდარტებთან

გაცემულ რეკომენდაციებზე. ჩვენ

მიახლოებით გვეწარმოებინა

ვართ მომხრე, რომ ჩამოყალიბდეს

კვლევები, შეგვემუშავებინა

საინიციატივო ჯგუფი, რომელშიც

რეკომენდაციები, გაგვეკეთებინა

გაერთიანებულნი იქნებიან, როგორც

დასკვნები და წარგვედგინა

საზოგადოებისა და სახელმწიფოს,

კომპანიისთვის. დღეს აუდიტზე

ისე კომპანიის წარმომადგენლები.

მუშაობა დასრულებულია“.

მათ შეეძლებათ კოორდინაციის

მიხეილ კვარაცხელია, „არემჯის“

გაწევა სამუშაო გეგმის

გარემოსდაცვითი სამსახურის

შესრულებისას. ეს გეგმაც იქნება

უფროსი: „ ექვსთვიანი სამუშაოს

გასაჯაროვებული და ყველას ექნება

ძირითადი სტადია დასრულებულია.

საშუალება თვალ-ყური ადევნოს

სამუშაო დოკუმენტი, ე.წ. „დრაფტი“

კომპანიის მიერ რეკომენდაციების

განხორციელებას. კომპანია
ყოველმხრივ მოწოდებულია იმისთვის,
რომ შესრულდეს რეკომენდაციები და
ჩვენი საწარმოს სპეციფიკიდან
გამომდინარე, რაც შეიძლება ნაკლები
ზიანი მიადგეს გარემოს.“
შეგახსენებთ, რომ შპს „არემჯი
გოლდისა“ და სს „არემჯი კოპერის“
კუთვნილ საწარმოებში
გარემოსდაცვითი აუდიტის ჩატარება
კომპანია „არემჯის“ მენეჯმენტის
ინიციატივით ამა წლის თებერვალში
გადაწყდა.

კომპანია „არემჯის“ თანამშრომლებს სამუშაო ადგილზე
რეანომობილი მოემსახურება
დახმარების ცენტრის ექიმი:

რომელიც გამოიყენება პაციენტის

„ამ ავტომობილის

ტრანსპორტირებისას.“

მოცულობიდან და

კომპანია „არემჯის“
თანამშრომლებს, საჭიროების
შემთხვევაში, სამუშაო
ობიექტებზე რეანომობილი
მოემსახურებათ. ავტომობილი
კომპანიას აგვისტოს თვიდან
ემსახურება და კომპანიის
მედიკოსები საწარმოში არსებულ
სამედიცინო პუნქტებში
შემოწმებისა და ტრავმული
გამოძახების დროს მისი
საშუალებით გადაადგილდებიან.
ვასილ დავითაშვილი, რეფერალური

მარიამ წიკლაური, კომპანია

სპეციფიკიდან

„არემჯის“ დაზღვევის

გამომდინარე

კოორდინატორი: „როგორც

სრულფასოვნად შეგვიძლია

მოგეხსენებათ, უკვე მრავალი

პირველადი სამედიცინო

წელია კომპანია „არემჯის“ ყველა

დახმარება გავუწიოთ

თანამშრომლის სიცოცხლე და

ობიექტზე მყოფ

ჯანმრთელობა დაზღვეულია. ჩვენს

თანამშრომლებს. იქიდან

მიერ ყოველწლიურად ხდება

გამომდინარე, რომ

სადაზღვევო პირობების დახვეწა

წარმოებაში ტრავმისა და

და გაუმჯობესება. წელს კომპანიამ

დაზიანების მინიმალური რისკი

განაახლა და სათანადოდ აღჭურვა

არსებობს, საჭირო გახდა

საწარმოს ტერიტორიაზე მდებარე

რეანომობილის შემოყვანა,

მედპუნქტები, ასევე დაამატა ერთი

რომელიც თავისი აღჭურვილობით

ახალი მედპუნქტი საყდრისზე.

შესაძლებლობას მოგვცემს

კომპანია ყოველწლიურად

პაციენტის ტრანსპორტირებას

გაუმჯობესებულ პირობებსა და

ჰორიზონტალურ მდგომარეობაში,

სამედიცინო მომსახურებას

რაც ტრავმის დროს

სთავაზობს ჩვენს დაზღვეულებს და

გადაადგილებისას აუცილებელია.

24 საათის განმავლობაში ზრუნავს

ავტომობილში მოთავსებულია

მათ უსაფრთხოებასა და

საკაცე, ჟანგბადის ბალონი, გვაქვს

ჯანმრთელობაზე.“

ასევე დამატებითი აღჭურვილობა,
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”არემჯის” თანამშრომლები პროფკავშირების ქმედებებს
შეურაცხმყოფელად მიიჩნევენ

დაბა კაზრეთში საქართველოს
მეტალურგიულ და სამთო მრეწველობის
მუშაკთა თავმჯდომარის, თამაზ
დოლაბერიძის გამოჩენას და მის მიერ
კომპანიის წინააღმდეგ მიმართული
პროკლამაციების გავრცელებას
ადგილობრივი მოსახლეობის
უკმაყოფილება მოჰყვა. კომპანიის
თანამშრომლების თქმით, მსგავსი
პროკლამაციები მათთვის
შეურაცხმყოფელია, ხოლო
პროფკავშირების მიერ ასახული
სურათი და მოსახლეობაში
გავრცელებული ინფორმაცია - სიცრუე.
ისინი თამაზ დოლაბერიძეს მორიგ
პროვოკაციაში ადანაშაულებენ და
ახსენებენ იმ პერიოდს, როცა
პროფკავშირის თავმჯდომარემ მუშები
უსამართლოდ ააბუნტა.
გიორგი ნასყიდაშვილი, „არემჯის“

ამას ვეღარ მიაღწევენ, რადგან ხალხი
ყველაფერს მიხვდა და აღარ აჰყვება
მათ.“
საქართველოს მეტალურგიულ და
სამთო მრეწველობის მუშაკთა

კომპანიის მხრიდან დასაქმებულთა
უფლებების დაცვაზე და საწარმოებში
მდგომარეობის გამოსწორებაზე
საუბრობენ. ისინი პროფკავშირის
თავმჯდომარეს კიდევ ერთხელ

პროფკავშირის თავმჯდომარე თამაზ

მოუწოდებენ, რომ მათ სრულფასოვანი

დოლაბერიძე აღნიშნავს, რომ

მუშაობის საშუალება მისცენ და თავი

მოსახლეობასთან შეხვედრის და

შეიკავონ ყოველგვარი

პროკლამაციების დარიგების მიზეზი

პროვოკაციებისგან.

საწარმოს მხრიდან პირობების

გულივერ დავითულიანი, „არემჯის“

შეუსრულებლობაა. აღნიშნულ ფაქტს არ

თანამშრომელი: „მართალია,

ეთანხმებიან კომპანიის

ყველაფერი სრულყოფილად არ არის,

თანამშრომლები და დოლაბერიძეს

მაგრამ საგრძნობლად გამოსწორებულია

მორიგი სიცრუის გავრცელებაში

მდგომარეობა „არემჯი გოლდის“ და

ადანაშაულებენ.

„არემჯი კოპერის“ საწარმოებში. მე

თამაზ დოლაბერიძე, საქართველოს

1977 წლიდან ვმუშაობ აქ და წინა

მეტალურგიულ და სამთო მრეწველობის

წლებთან შედარებით აშკარად

მუშაკთა პროფკავშირის

გაუმჯობესებისკენ მივდივართ.“

თავმჯდომარე: „საწარმოში თუ რამე

ავთანდილ ბაქრაძე, „არემჯის“

გამოსწორდა, მე მხოლოდ მოხარული

თანამშრომელი: „ამა წლის თებერვალში

ვარ. პროფკავშირები არასდროს უშლის

დავწერე განცხადება და წამოვედი

პროვოკაცია პროფკავშირების

ხელს ბიზნესს, ჩვენ მხოლოდ და

პროფკავშირებიდან იმიტომ, რომ

მხრიდან. ისინი გასულ წელსაც ასე

მხოლოდ ვცდილობთ, დაცული იყოს

დოლაბერიძესთან მუშაობა არ

მოიქცნენ, 2014 წლის თებერვალში

ადამიანის კონსტიტუციური უფლებები.

შეიძლებოდა. ის არის მატყუარა კაცი

მათ მიერ ორგანიზებული გაფიცვის

თუ ადმინისტრაცია გააგრძელებს 2014

და თავის ჯიბეზე ზრუნვის მეტს

წლის გაფიცვის შემდეგ დადებული

არაფერს აკეთებდა. ყოველთვიურად

შეთანხმების შესრულებას,

„არემჯი გოლდი“ 30%-ს უხდიდა,

პროფკავშირს არავისთან არაფერი

მინიმუმ 3000 ლარი მიდიოდა მის

სადავო აღარ გვექნება.”

ჯიბეში და კიდევ არ ჰყოფნიდა. ბოლოს

თანამშრომელი: „ეს არის მორიგი

შედეგად მოხდა კომპანიის
პარალიზება. დღევანდელი შეხვედრაც
არის მორიგი მცდელობა, რომ შუღლი
ჩააგდონ ადგილობრივ მაცხოვრებლებს,
მუშებსა და კომპანიას შორის. დღეს

„არემჯის“ თანამშრომლები

გვითხრა, არ გვყოფნის ეს ფული, 6%
კიდევ უნდა დაგვიმატოთო!“
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„არემჯი-ს თასი“ 2015 დასრულდა
რამდენიმე თვით ადრე იწყებენ და
აქტიურად ვარჯიშობენ. ასევე
დიდი მოლოდინია ადგილობრივი
გულშემატკივრების მხრიდან,
ისინი შეჯიბრს სიამოვნებით
ადევნებენ თვალს და აქტიურად
ქომაგობენ რჩეულ გუნდებს.
მინდა მივულოცო გამარჯვებულ
გუნდს. ამჯერადაც კომპანიამ
ტრადიცია არ დაარღვია და სამივე
საპრიზო ადგილზე გასული
გუნდები ფულადი ჯილდოთი და
სამახსოვრო საჩუქრებით
დააჯილდოვა.“

2015 წლის 11 სექტემბერს, დაბა
კაზრეთში, მინი-ფეხბურთის
ტურნირის "არემჯი-ს თასი"
საფინალო შეხვედრა გაიმართა,
სადაც გამარჯვება კვლავ 126-ე
ბინის მოთამაშეებმა მოიპოვეს.
შეჯიბრი, რომელშიც 8 გუნდი
მონაწილეობდა, 10 დღის
განმავლობაში მიმდინარეობდა და
მასში დაბა კაზრეთში მცხოვრები
19-დან 30 წლამდე ასაკის
ახალგაზრდები იღებდნენ
მონაწილეობას.
კომპანია „არემჯი“-მ
ტურნირისათვის სპეციალური
საპრიზო ფონდი დააწესა.
პირველ, მეორე და მესამე
ადგილზე გასულ გუნდებს ფულადი
ჯილდო გადაეცათ. კომპანიის
წარმომადგენლებმა სიმბოლური
საჩუქრებით ტურნირის საუკეთესო
მეკარე, საუკეთესო მცველი,
საუკეთესო ბომბარდირი,
საუკეთესო მოთამაშე და
საუკეთესო ნახევარმცველიც
დააჯილდოვეს.
ოთარ ყალაიჩიშვილი, სოფელ
ბალიჭის მკვიდრი: „ეს არის ერთერთი კარგი სპორტული
შეჯიბრება, რადგან დაბის
ახალგაზრდები დიდად არ არიან
განებივრებულნი მსგავსი
ღონისძიებებით. ეს გართობაზე
მეტია, სპორტული ჟინით,
შეჯიბრებითა და მეგობრული
ურთიერთობებით. ეს ტურნირი
უნდა იყოს საწინდარი სხვადასხვა

მსგავსი სპორტული მარათონის
გასამართად. მიხარია, რომ
კომპანია მხარს უჭერს მსგავს
შეჯიბრებას და ვისურვებდი, რომ
კიდევ უფრო მეტი ღონისძიება
ჩატარდეს დაბაში.“
ნატალი ნოზაძე, კომპანია
„არემჯის“ წარმომადგენელი:
„დასრულდა წლევანდელი
ტურნირი. მინდა მივულოცო
„არემჯის თასის“ ყველა
მონაწილესა და კაზრეთის
მოსახლეობას ასეთი მშვენიერი
შეჯიბრების ჩატარება. ჩვენთვის
ცნობილია, რომ მოთამაშეები ამ
ტურნირისათვის მზადებას

ლევან ფოლადიშვილი,
ტურნირის გამარჯვებული: „ცოტას
ვნერვიულობ, მაგრამ მხოლოდ
სიხარულისგან, იმიტომ, რომ
გასულ წელსაც ჩვენ გავიმარჯვეთ
და ახლაც. ორგზის „არემჯის
თასის“ მფლობელები ვართ უკვე.
რაც შეეხება ჩვენს
მოწინააღმდეგეს -„ღიმილის
ბიჭებს“, ჯგუფური ტურნირი
მათთან თამაშით გავხსენით.
პირველი თამაში მოგვიგეს,
მაგრამ ფინალში უკვე ჩვენ
გავიმარჯვეთ 4:3 და გავხდით
კაზრეთის ჩემპიონები. ასეთი
ტურნირი ყოველთვის უნდა
ტარდებოდეს. დიდი მადლობა
კომპანიას, რომ ასე გვახალისებს
ახალგაზრდობას.“
„არემჯი“ სპორტულ შეჯიბრებას
ტრადიციულად მომავალი წლის
შემოდგომაზე გამართავს.

