دﺳـﺘﻮر ﻣﻘـﺎم ﻣﻌﻈـﻢ رﻫـﺒﺮی ﺑـﺮای
رﻓﻊ ﺑﻮی ﻧﺎﻣﻄﺒﻮع ﻣﺴﯿﺮ ﻓﺮودﮔﺎه
اﻣﺎم)ره(
ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی -رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﮔﻔﺖ :ﻣﻘﺎم
ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی و رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری ﺑﻪﺷﺪت از ﺑﻮی ﻧﺎﻣﻄﺒﻮع ﻣﺴﯿﺮ ﻓﺮودﮔﺎه
اﻣﺎم )ره( ﮔﻠﻪﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب ﻧﯿﺰ دﺳﺘﻮر دادهاﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن
دوﻟﺖ دوازدﻫﻢ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ رﻓﻊ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ،ﻋﯿﺴﯽ ﮐﻼﻧﺘﺮی در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻣﺮاﺳﻢ اﻓﺘﺘﺎح ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪ
ﻓﺎﺿﻼب ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﭘﺎﻧﺪا ﻣﯿﻬﻦ اﻇﻬﺎرﮐﺮد :ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی و رﺋﯿﺲ
ﺟﻤﻬﻮری ﺑﻪﺷﺪت از ﺑﻮی ﻧﺎﻣﻄﺒﻮع ﻣﺴﯿﺮ ﻓﺮودﮔﺎه ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﮔﻠﻪ ﻣﻨﺪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺣﺘﯽ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری اﻇﻬﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺮ ﻓﺮودﮔﺎه
ﻫﺴﺘﻢ ﺑﻮی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﺷﻮم .ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی
دﺳﺘﻮر دادهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن دوﻟﺖ دوازدﻫﻢ ﺑﻮی ﻧﺎﻣﻄﺒﻮع ﻣﺴﯿﺮ اﯾﻦ
ﻓﺮودﮔﺎه ﺑﺎﯾﺪ رﻓﻊ ﺷﻮد.
رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﻮی ﻧﺎﻣﻄﺒﻮع
ﻧﺎﺷﯽ از ﺻﺪﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎ در ﺣﺎل ﻫﺪر رﻓﺘﻦ اﺳﺖ،
ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻫﻤﯿﻦ آب و ﻓﺎﺿﻼﺑﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﻣﯽﺷﻮد ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ اﺳﺖ و
ﻧﺒﺎﯾﺪ آن را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﯿﻢ .ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دوﻟﺖ ﺣﻖ ﻧﺪارﯾﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ
ﭼﻮن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻣﺤﻞ ﺟﻤﻊ آوری زﺑﺎﻟﻪ اﺳﺖ ﭘﺲ
ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺑﻮی ﻧﺎﻣﻄﺒﻮع را ﺣﺲ ﮐﻨﻨﺪ.
ﮐﻼﻧﺘﺮی در اداﻣﻪ ﮔﻔﺖ :دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ وزارت ﻧﯿﺮو و ﺷﺮﮐﺖ
آب ﻣﻨﻄﻘﻪای ﻣﻮﻇﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻮی ﻧﺎﻣﻄﺒﻮع را رﻓﻊ ﮐﻨﻨﺪ .ﺷﻬﺮداری
ﺗﻬﺮان ﺣﻖ ﻧﺪارد ﮐﻪ در ارزانﺗﺮﯾﻦ ﺟﺎی ﻣﻤﮑﻦ زﺑﺎﻟﻪﻫﺎی ﺷﻬﺮی را دﭘﻮ
ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻌﺎون رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻮی ﻧﺎﻣﻄﺒﻮع ﻣﺴﯿﺮ ﻓﺮودﮔﺎه
اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( ﻇﻠﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﮐﺮدهاﯾﻢ و ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻖ آﻧﺎن را
ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﻢ،اﻇﻬﺎرﮐﺮد :ﺗﻤﺎم واﺣﺪﻫﺎی آﻟﻮده ﮐﻨﻨﺪه آب ﻣﻮﻇﻒ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ آﺑﯽ را ﮐﻪ آﻟﻮده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪاش را ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪ .رﻫﺎ
ﮐﺮدن ﻓﺎﺿﻼب آﺳﺎﯾﺶ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯽزﻧﺪ و ﺟﺮم ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ.
ﮐﻼﻧﺘﺮی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺎﻧﺪا ﻣﯿﻬﻦ ﮐﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ راه

اﻧﺪازی ﺗﺼﻔﯿﻪﺧﺎﻧﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺧﻮد ﮐﺮده اﺳﺖ وﻇﯿﻔﻪاش را اﻧﺠﺎم داده
اﺳﺖ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :زﻧﺪﮔﯽ را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﯿﻢ ﭼﺮا
ﮐﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺣﻖ ﻣﺴﻠﻢ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ.
رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ
ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﺸﻮر را ﭘﺨﺶ ﮐﻨﯿﻢ و ﻫﻤﻪ آنﻫﺎ را در ﺷﻌﺎع  ۵۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی
ﺗﻬﺮان ﻣﺴﺘﻘﺮ ﮐﺮدهاﯾﻢ ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺷﻬﺮ را ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ
و ﻗﺎﺑﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﮐﻨﯿﻢ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻧﺪادﯾﻢ،
ﺑﺎﯾﺪ از آﻧﺎن ﻋﺬرﺧﻮاﻫﯽ ﮐﻨﻢ و ﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻮی ﺑﺪ ﻣﺴﯿﺮ
ﻓﺮودﮔـﺎه اﻣـﺎم )ره( ﮐـﻪ آﻟﻮدﮔﯽﻫـﺎی ﻣﺤﯿﻄـﯽ را ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه داﺷـﺖ،
ﻋﺬرﺧﻮاﻫﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ.

دﺳﺘﻮر رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺮﮐﺰ
دﻓﻦ زﺑﺎﻟﻪ آرادﮐﻮه
ﮐﻼﻧﺘﺮی دراداﻣﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺗﺎ دو ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﻮی
ﻧﺎﻣﻄﺒﻮع ﻣﺴﯿﺮ ﻓﺮدوﮔﺎه اﻣﺎم رﻓﻊ ﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺰرگﺗﺮ در اﯾﻦ
راﺑﻄﻪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎی آرادﮐﻮه اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦﺑﺎره رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری ﺑﻪ
ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان دﺳﺘﻮر داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺰ دﭘﻮی زﺑﺎﻟﻪ ﺗﻬﺮان را ﺑﻪ
ﻣﮑﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ – ﺣﺪود  ۱۰۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از ﻣﺤﻞ ﻓﻌﻠﯽ -ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﺪ.
رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ
راﻏﺐ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق از ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺘﯽ ﺣﺮﮐﺖ
ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺷﻤﺎل ﮐﺸﻮر ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺷﻮد.

