هتي عیاعت ّای ولی هحیط سیغت وِ پظ اس هؾَرت تا هجوؽ تؾخیص هصلحت ًػام تؿییي ؽذُ ،تِ ایي ؽزح اعت:
تغن اهلل الزّحوي الزّحین
عیاعتّای ولی هحیط سیغت
 - 1هذیزیت جاهؽّ ،واٌّگ ٍ ًػام هٌذ هٌاتؽ حیاتی(اس لثیل َّا ،آب ،خان ٍ تٌوَؼ سیغوتیم هثتٌوی توز توَاى ٍ پایوذاری
سیغتتَم تَیضُ تا افشایؼ غزفیتّا ٍ تَاًوٌذیّای حمَلی ٍ عاختاری هٌاعة ّوزاُ تا رٍیىزد هؾاروت هزدهی.
 - 2ایجاد ًػام یىپارچِ هلّی هحیط سیغت.
 - 3اصالح ؽزایط سیغتی تِ هٌػَر تزخَردار عاختي جاهؿِ اس هحیط سیغت عالن ٍ رؾایت ؾذالت ٍ حمَق تیي ًغلی.
 - 4پیؾگیزی ٍ هواًؿت اس اًتؾار اًَاؼ آلَدگیّای غیزهجاس ٍ جزماًگاری تخزیة هحیط سیغت ٍ هجاسات هؤثز ٍ تاسدارًذُ
آلَدُ وٌٌذگاى ٍ تخزیة وٌٌذگاى هحیط سیغت ٍ الشام آًاى تِ جثزاى خغارت.
 - 5پایؼ هغتوز ٍ وٌتزل هٌاتؽ ٍ ؾَاهل آالیٌذُ َّا ،آب ،خان ،آلَدگیّای صَتی ،اهَاج ٍ اؽؿِّای هخزب ٍ تغییوزات
ًاهغاؾذ اللین ٍ الشام تِ رؾایت اعتاًذاردّا ٍ ؽاخصّای سیغت هحیطی در لَاًیي ٍ همزرات ،تزًاهِّای تَعؿِ ٍ آهوایؼ
عزسهیي.
 - 6تْیِ اطلظ سیغت تَم وؾَر ٍ حفاغت ،احیاء ،تْغاسی ٍ تَعؿِ هٌاتؽ طثیؿی تجذیذ پذیز (هاًٌذ دریا ،دریاچِ ،رٍدخاًِ،
هخشى عذّا  ،تاالب ،آتخَاى سیزسهیٌی ،جٌگل ،خان ،هزتؽ ٍ تٌَؼ سیغتی تَیضُ حیات ٍحؼم ٍ اؾوال هحذٍدیت لاًًَوٌوذ
در تْزُ تزداری اس ایي هٌاتؽ هتٌاعة تا تَاى اوَلَصیه (غزفیت لاتل تحوول ٍ توَاى تاسعواسیم آًْوا توز اعواط هؿیارّوا ٍ
ؽاخص ّای پایذاری ،هذیزیّت اوَعیغتنّای حغاط ٍ ارسؽوٌذ (اس لثیل پارنّای هلّی ٍ آثار طثیؿی هلّویم ٍ حفاغوت اس
هٌاتؽ صًتیه ٍ ارتماء آًْا تا عطح اعتاًذاردّای تیيالوللی.
 - 7هذیزیّت تغییزات اللین ٍ هماتلِ تا تْذیذات سیغت هحیطی ًػیز تیاتاى سایی ،گزد ٍ غثار تَیضُ ریشگزدّوا ،خؾىغوالی ٍ
ؾَاهل عزایت دٌّذُ هیىزٍتی ٍ رادیَاوتیَ ٍ تَعؿِ آیٌذًُگزی ٍ ؽٌاخت پذیذُّای ًَغَْر سیغت هحیطی ٍ هذیزیّت آى.
 - 8گغتزػ التصاد عثش تا تأویذ تز:
 8-1صٌؿتِ ون وزتي ،اعتفادُ اس اًزصیّای پان ،هحصَالت وؾاٍرسی عالن ٍ ارگاًیه ٍ هذیزیّت پغواًذّا ٍ پغابّا توا
تْزُگیزی اس غزفیّتّا ٍ تَاًوٌذیّای التصادی ،اجتواؾی ،طثیؿی ٍ سیغت هحیطی.

 8-2اصالح الگَی تَلیذ در تخؼّای هختلف التصادی ٍ اجتواؾی ٍ تْیٌِعاسی الگَی هصزف آب ،هٌواتؽ ،غوذا ،هوَاد ٍ
اًزصی تَیضُ تزٍیج هَاد عَختی عاسگار تا هحیط سیغت.
 8-3تَعؿِ حول ٍ ًمل ؾوَهی عثش ٍ غیزفغیلی اس جولِ تزلی ٍ افشایؼ حول ٍ ًمل ّوگاًی تَیضُ در والى ؽْزّا.
 - 9تؿادل تخؾی ٍ حفاغت ویفی آبّای سیزسهیٌی اس طزیك اجزای ؾولیات آتخیوشداری ،آتخوَاىداری ،هوذیزیّت ؾَاهول
واّؼ تْزُتزداری اس آبّای سیزسهیٌی ٍ تثخیز ٍوٌتزل ٍرٍد آالیٌذُّا.
 - 11اعتمزار ًػام حغاتزعی سیغت هحیطی در وؾَر تا لحاظ ارسػّا ٍ ّشیٌِّای سیغت هحیطوی (تخزیوة ،آلوَدگی ٍ
احیاءم در حغابّای هلّی.
 - 11حوایت ٍ تؾَیك عزهایِگذاریّا ٍ فٌاٍری ّای عاسگار تا هحویط سیغوت توا اعوتفادُ اس اتشارّوای هٌاعوة اس جولوِ
ؾَارض ٍ هالیات عثش.
 189 - 12تذٍیي هٌؾَر اخالق هحیط سیغت ٍ تزٍیج ٍ ًْادیٌِ عاسی فزٌّگ ٍ اخالق سیغت هحیطی هثتٌی تز ارسػّا
ٍ الگَّای عاسًذُ ایزاًی اعالهی.
 - 13ارتماء هطالؿات ٍ تحمیمات ؾلوی ٍ تْزُهٌذی اس فٌاٍری ّای ًَآٍراًِ سیغت هحیطی ٍ تجارب عاسًذُ تَهی در سهیٌِ
حفع تؿادل سیغت تَمّا ٍ پیؾگیزی اس آلَدگی ٍ تخزیة هحیط سیغت.
 - 14گغتزػ عوطح آگواّی ،داًوؼ ٍ تیوٌؼ سیغوت هحیطوی جاهؿوِ ٍ تمَیوت فزٌّوگ ٍ هؿوارف دیٌوی هؾواروت ٍ
هغؤٍلیت پذیزی اجتواؾی تَیضُ اهز تِ هؿزٍف ٍ ًْی اس هٌىز تزای حفع هحیط سیغت در توام عطَح ٍ الؾار جاهؿِ.
 - 15تمَیت دیپلواعی هحیط سیغت تا:
 15-1تالػ تزای ایجاد ٍ تمَیت ًْادّای هٌطمِای تزای هماتلِ تا گزد ٍ غثار ٍ آلَدگیّای آتی.
 15-2تَعؿِ هٌاعثات ٍ جلة هؾاروت ٍ ّوىاریّای ّذفوٌذ ٍ تأثیزگذار دٍجاًثِ ،چٌذجاًثِ ،هٌطموِای ٍ تویيالوللوی در
سهیٌِ هحیط سیغت.
 15-3تْزُگیزی هؤثز اس فزصتّا ٍ هؾَقّای تیيالوللی در حزوت تِ عَی التصاد ون وزتي ٍ تغْیل اًتموال ٍ تَعوؿِ
فٌاٍریّا ٍ ًَآٍریّای هزتثط.

