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ثبسوِ تعبلی
جنبة آقبی دکتر کالنتری
معبون محترم رئيس جمهور و رئيس سبزمبن حفبظت محيط زیست ایران
ثب سالم ٍ اّذاء تحیبت
احتشاهب دس خصَظ سخٌبى حضشتعبلی دس کٌگشُ هلی علَم صساعت ٍ اصالح ًجبتبت ،هَسخِ  97/6/13هجٌی ثش
سسبلت اًجويّبی علوی ٍ فعبل ضذى آًْب هَاسدی سا ثِ ضشح ریل ثِ استحضبس هیسسبًذ:
 -1اًجوي علوی سیستن ّبی سغَح آثگیش ثبساى دس هكبتجبت ثب اداسات کل هحیظ صیست کطَس پیطٌْبد تبهیي آة
هَسد ًیبص حیبت ٍحص دس هٌبعك حفبظت ضذُ ٍ تحت ًظبست آى سبصهبى سا هغشح ٍ هتبسفبًِ ّیچ پبسخی
دسیبفت ًگشدیذُ است دس صَستی کِ دس ایي هٌبعك ،تبهیي حذالل آة هَسد ًیبص ثب تَجِ ثِ کبّص ثبسشّب ٍاضح
هیثبضذ.
 -2پشٍطُ عشاحی ٍ اجشای تبهیي آة هَسد ًیبص حیبت ٍحص دس جضیشُ کجَداى اسٍهیِ یک ساّكبس هغلَة ٍ هٌبست
ثشای دیگش ًمبط کطَس ثَدُ کِ تَسظ ایي اًجوي ٍ سبصهبى هحیظ صیست کطَس ٍ اداسُ کل هحیظ صیست
آرسثبیجبى غشثی اجشا ضذُ است .ایي سٍش هیتَاًذ ثشای دیگش هٌبعك ًیض الگَ لشاس هیگیشدّ .وچٌیي عشح تغزیِ
هصٌَعی آثخَاى هصٌَعی داًطگبُ ضبّشٍد (عشح آلبی دکتش کشهی) ًوًَِ دیگشی اص استحصبل آة ثبساى هیثبضذ.
 -3اًجوي ّبی علوی ثشاسبس هسئَلیت خَد ساّكبس ّب سا اسائِ هیًوبیٌذ ٍلی هتبسفبًِ جْت ثِ کبسگیشی ایي
پیطٌْبدّب ٍ ساّكبسّب اص عشف ثخص ّبی هسئَل الذاهی هطبّذُ ًویضَد .اًجوي آثخیضداسی ایشاى دس سبل
 1382اعالم ًوَد کِ دسیبچِ اسٍهیِ تب  13سبل دیگش خطک خَاّذ ضذ .لیكي چِ کسی ثِ آى تَجِ ًوَد؟
 -4اًجوي علوی سیستن ّبی سغَح آثگیش ثبساى ثِ ّوشاُ  13اًجوي دیگش دس لبلت اتحبدیِ اًجويّبی علوی
هٌبثع عجیعی ٍ هحیظ صیست کطَس آهبدگی ّشگًَِ ّوكبسی ٍ هطبٍسُ ثِ صالحذیذ آى سبصهبى هحتشم سا داضتِ ٍ
هب ثِ دفعبت هختلف آى سا اعالم ًوَدُاین .لزا اص جٌبثعبلی خَاّطوٌذین جذا اص هشٍس عولكشد گزضتِ دس خصَظ
چطن اًذاصّبی ّوكبسی دس آیٌذُ اداسات کل هحیظ صیست استبًْب سا دس ایي ساستب تَجیِ فشهبئیذ.
 -5ثِ ّش حبل جوع آٍسی آة ثبساى ،ثْشُ ٍسی هٌبست اص سٍاًبة ّب ،تغزیِ سفشُ ّبی صیشصهیٌی ٍ ...تٌْب ساُ اهكبى
تبهیي پبیذاس آة دس عجیعت ایشاى هی ثبضذ لزا ثب تَجِ ثِ ضشایظ هَجَد چٌبًچِ اص پتبًسیل اًجوي ّب ٍ ساّكبس
ّبی هغلَة ایي اهش استفبدُ ًطَد هطكالت آیٌذُ دیگش لبثل حل ًخَاّذ ثَد.
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