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  و الوسلویي سیدکاظن هوسوی حجت االسالم

 هحترم دادگستری استاى فارس کلیس ئر

 (گبٍکـکسٍػتبی ) پشیـبى , ىاسط هعذى ٍ کبسخبًِ گچ ٍاقع دس هٌؽقِ حفبظت ؿذُ هوضوع:

 با اهداء سالم و تحیات

 )صلی اهلل علیو وآهل(باصلىات ربمحمد و آل محمد و 

ٍ هٌبثع ؼجیعی  یي تقذیش ًبهِ ی خبلصبًِ ٍ صویوبًِ سا اص جبًت دلؼَصاى ٍ تالؽ گشاى داٍؼلت عشصِ ی هحیػ صیؼتا     

 .دسیبفت هی داسیذ

خَدؿبى ثب ظَاّش قبًًَی ٍ پـت پشدُ  ّب اػت افشاد ٍ جشیبى ّبی هختلف ثِ ًبم سًٍق تَلیذ ٍ اؿتغبل صایی ٍ ثِ کبم ػبل

 ثَم چٌجشُ صدُ ٍ ػشهبیِ ّبی ًؼل اهشٍص ٍ آیٌذُ سا دس جْت هٌبفع خَیؾ ّبی هؼئلِ داس ثش هٌبثع ؼجیعی ایي هشص ٍ

 .هی کٌٌذپبیوبل 

 گبٍکـکدس جَاس سٍػتبی ٍ پشیـبى؛ ىاسط ًوًَِ ّبی ایي هؼئلِ، هعذى ٍ کبسخبًِ گچ ٍاقع دس هٌؽقِ حفبظت ؿذُ یکی اص

 ثبسُ فعبالى هحیػ صیؼت، جَاهع هحلی هٌؽقِ ٍ حتی ثشخی ًْبد ّبی تخصصی دٍلتی اػت کِ ثِ سغن هخبلفت ّبی چٌذیي

هتَجِ جٌگل ّبی اسصؿوٌذ ثلَغ ٍ پَؿؾ  عبدی دس حبل فعبلیت ثَدُ ٍ عَاسض خَد سا ایي هعذى ٍ ایي کبسخبًِ ثِ سٍال

  .گیبّی ٍ جبًَسی هٌؽقِ هی ًوبیذ

بلیت ایي هعذى دس جْت تَقف فع چٌبس اقذام ؿجبعبًِ دػتگبُ قعبیی اػتبى فبسع کِ اص قلن دادػتبى ؿْشػتبى کَُ اخیشاً

صیؼت گـت ٍ ثِ ایي ػجت ثْبًِ ای ؿذ تب ظوي تقذیش اص هجوَعِ  یػحبلی اّبلی ٍ دلؼَصاى هحجبسی ؿذ، هَجت خَؿ

دس جْت ثشخَسد ثب  فبسع، حوبیت ػبصهبى ّبی هشدم ًْبد هحیػ صیؼتی ایي اػتبى سا اص ایي هجوَعِ قعبیی اػتبى

 .تخشیت گشاى هحیػ صیؼت اعالم داسین
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اػت اهب ًکبتی چٌذ، دس جْت  دادگؼتشی اػتبى اؼالعبت کبفی پیشاهَى ایي هٌؽقِ ٍ کبسخبًِ ی هزکَس سا داسا اگشچِ

 :تقَیت هَظع ٍ ثؼػ هَظَع خذهتتبى عشض هی ًوبیین

ثجت هی ًوبیذ ًـبى اص آى داسد  هعشفی ٍ "هٌؽقِ حفبظت ؿذُ"ٍقتی ؿَسای عبلی هحیػ صیؼت هٌؽقِ ای سا ثِ عٌَاى  .1

ثِ فشض  اگش حتی، ثَدُ ٍ ثِ تجع ثبیذ حفبظت اص آى هتفبٍت تش ثبؿذ یت ایي خؽِ ثب ػبیش خؽِ ّب هتفبٍتکِ اّو

 ثش ؼجق قبًَى داسای هجَص ثَدُ ثبؿذ، آیب ًفغِ هحبل، فعبلیت هعذى کبٍی ٍ احذاث کبسخبًِ گچ دس ایي هٌؽقِ، ظبّشا

 ثبؿذ؟ ایي هٌؽقِ ی ٍیظُ دس تعبسض ًوی ایي هجَص ثب فلؼفِ حفبظت اص

هذت صهبى خبصی اػت کِ  فعبلیت هعذًی دس ّش هٌؽقِ هحذٍد ثِ قَاًیي جبسی ثشداؿت اص ّش هعذى ٍ اصَالً ؼجق .2

ظشفیت ٍ تَاى تحول اکَػیؼتن هٌؽقِ تعییي هی گشدد ٍ  ایي هذت صهبى ّن ثش اػبع ظشفیت هعذى ٍ ّن ثش اػبع

حبل  .ِ ًحَی دٍس صدى قَاًیي فٌی هحؼَة هی گشددصَست هکشس ًقط غشض ثَدُ ٍ ث اػبػب توذیذ ایي هْلت ثِ

 .آًکِ ؿبّذین ایي هعذى ٍ ایي کبسخبًِ ثٌب ثِ قَل ػشهبیِ گزاس چٌذ ثبس هجَص خَد سا توذیذ کشدُ اػت

اجتوبعی ٍ هحلی هی ثبؿذ. چگًَِ اػت  یکی اص تَجیِ ّبیی کِ ّش ؼشح عوشاًی، تَلیذی ٍ ... ثبیذ داؿتِ ثبؿذ تَجیِ .3

فعبلیت هی ًوبیذ دس حبلی کِ اّبلی ٍ جَاهع هحلی کِ ری ًفعبى هؼتقین  گبٍکـک صسخیض هٌؽقِ دس  هعذى کِ ایي

 .پٌِْ ّؼتٌذ اص ٍجَد آى ًبساظی ٍ گلِ هٌذًذ ایي

 :دس پبیبى فْشػتی اص عَاسض هحیػ صیؼتی ایي کبسخبًِ سا خذهتبى عشظِ هی داسین .4

 ثَتِ ای ثش اثش هعذى کبٍی، احذاث کبسخبًِ، ساّؼبصی جْت تشدد  تخشیت پَؿؾ گیبّی اعن اص پَؿؾ دسختی ٍ

 ...هبؿیي آالت ٍ

 پَؿؾ گیبّی هٌؽقِ هَجت  آلَدگی دس َّا ثب تَلیذ گشد ٍ غجبس کِ ًـؼتي ایي سیضگشد ّب ثش سٍی دسختبى ٍ ایجبد

 .آػیت جذی ثِ حیبت آى ّب هی گشدد

  کبسخبًِ گچ اصَال داسای کَسُ ّبیی ثشای آهبدُ ػبصی گچ ثَدُ کِ ایي کَسُ ّب هَجت ایجبد گشهبی غیش ؼجیعی دس

 .هٌؽقِ جٌگلی هی گشدد

 ٍحؾ کِ اجضاء جذا  صَتی ًبؿی اص دػتگبُ ّب ٍ تجْیضات ٍ هبؿیي آالت آساهؾ هٌؽقِ سا ثشای حیبت آلَدگی

 .ّن هی صًذ ًـذًی صًذگی کشُ صهیي ّؼتٌذ، ثِ

 



3 

 

عشصِ ّشگض ثب تَلیذ ٍ ایجبد صٌبیع  پبیبى الصم ثِ تزکش اػت کِ فعبالى هحیػ صیؼت ٍ ػوي ّبی تالؽ گش دس ایي دس

 کِ ایجبد صٌبیع ػبصگبس ثب هحیػ صیؼت اص ثبیؼتِ ّبی تَػعِ ی پبیذاس اػت کِ هخبلف ًجَدُ ثلکِ ّوَاسُ ثش ایي ثبٍسًذ

 .َدآسهبى حقیقی هب ثَدُ ٍ خَاّذ ث

 .ػعبدت سٍص افضٍى ؿوب ٍ ّوکبساًتبى سا دس ساُ خذهت ثِ هشدم ؿشیف ایشاى اػالهی اص خذاًٍذ ثضسگ خَاػتبسین

 

 والسالم

 

 

 

 :روًوشت

 ِاهبم جوعِ ؿیشاص دس اػتبى فبسع دفتش ًوبیٌذُ هحتشم ٍلی فقی ٍ 

  فبسعاػتبى اػتبًذاس هحتشم 

  حفبظت هحیػ صیؼت اػتبى فبسعهذیش کل هحتشم 

 هذیشکل هحتشم اداسُ کل هٌبثع ؼجیعی اػتبى فبسع 

 هذیشکل هحتشم اداسُ کل صٌعت، هعذى ٍ تجبست اػتبى فبسع 

 َُچٌبس دادػتبى هحتشم ؿْشػتبى ک 
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کلهای دبیر شبکو  افرس محیط زیست استان تش

 مجید تقی خانی

صصی سازمانهای مردم نهاد هماهنگ کننده تخ
 افرس منابع طبیعی استان 


