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���ت > ��و���رو�س ��ری: 

��ط)� 	�ران آلوده �وده٨$س از آ�#� ر"�س �����ون ���ت �ورای ��ر 	�ران �� ا�	��د ��و���رداری از ���طق ��	ف 	�ران ا��م �رد آب 

ا�ت، وز�ر ��دا�ت از 	و+ف ��ره�رداری از *�هھ��� �� آب آلوده دا�	�ا�د ��ر داد.

��ھ9	� 0ذ�	� ر�7ت8 6�7ظ/ �4و �واري ��ر 	�ران �� ا��ره �� د�دارش �� وز�ر ��دا�ت و ا���1 +رار �ده ا���د آلود0/ آبھ� را در �ك -

47وري �� وي 	)د�م �1د، 90ت: وز�ر ��دا�ت ���د ا�ن ا���د را ��	�ر �1د. ال�	� ا�-�د آرا�ش و دادن اط����ن ��طر �� �ردم از وظ��ف وز�ر

�دا�ت ا�ت. ول/ �ورا ��ز ���د وظ��9 �ظ�ر	/ �ود را ا-را �1د.�

او �� 	=�1د �ر ا���1 $�ش از ا�ن �ك��ر در ��ر�ور��ه ا��م �د �1 آب آلود0/ دارد و �>دا ا�ن �و4وع 	1ذ�ب �د ا��م 1رد �1 �ظر ا:/ را

�)ط� ر:د و $��ش ��	رات آب را ا�-�م �/دھ�د.��40"و<ن ا-را�/ آب و �4�6ب ���د ا��م ��1د �1 �د�/ ھ�	�د در ��ش از 

��ط)� از 	�ران د*�ر آلود0/ آب ھ�	�د �� ��ر؟8ا�� وز�ر ��دا�ت در وا�1ش �� ا�ن اظ��رات و در $��� �� ا�ن $ر�ش �1 آ�� +�ول دار�د �1 

 *�ه �ود �1 ا��م 1رد�م �1 ��زان ��	رات آن ��< �وده و آ+�ي *�ت*��ن وز�ر ��رو ��ز د�	ور داد�د �1 ��ره�رداري از ا�ن *�هھ�4 ال/ 903ت: 

�	و+ف �ود.

	=��د 	و�7/ آلود0/ ���/ از آب 	�ران از �وي وز�ر ��دا�ت در �7ل/ ا�ت �1 ا�ن �و4وع از *�د��ه +�ل �7ل ا�	�ف �1ر�����ن ا�ت.

 �4ن 	=��د $���ن ��ره�رداري *�د *�ه ��دل�ل ��< �ودن ��زان ��	رات در آب آ���، 90ت:��ده از آ+�ي 6�7ظ/د1	ر ھ���/در آ�ر�ن اظ��ر�ظر ا�� 

	�1ر �/�1م، ا�� ھ���طور �1 +��ً ��ز 90	�ام، آب 	�ران ��1/ �دارد. ا0ر ا���ن در را�ط� �� �و4وع آلود0/ آب �ط�ل�/ دار�د، ��	ر ا�ت ا�ن

�و4و��ت را �� وز�ر ��رو و ��:ورت 47وري ارا"� �1د و �دارك <زم را �� وي ���ن �دھد.

وز�ر ��دا�ت ا�� و-ود ���1	/ در آب 	�ران را ��9/ �1رد و 90ت: +�ل از �زو<ت آ����/ ا�ن ���1ت و-ود دا�ت و �دا �1ك 1رد و آب

�دھ� ا6زا�ش ��6ت �1 ���1ت ��ز �رطرف �د. �ر�/ از *�هھ� ا��1<	/ دا�ت و آ��ر��ن را �� وزارت ��رو داد�م و ا�ن وزار	���� ��ز در ا�ن

آز�����Bه در ا�ن ز���� دارد،750ز���� ��"ول ا�ت، �4ن ا���1 وزارت ��رو �-�ز �� آز�����Bهھ�ي �و�/ در ا�ن ز���� ا�ت �1 ��ش از 

�4ن ا���1 ا6راد �-ر�/ ��ز در ا�ن ز���� 6>�ل�ت �/��1د.

	ر��ون ا:/ ھ�	�د �1 در ا�ن2وي ھ�*��ن �� 	=�1د �ر ا���1 7وزه ��دا�ت وزارت ��دا�ت، در��ن و آ�وزش $ز�1/ و ھ�*��ن وزارت ��رو 

�:وص �/	وا��د اظ��ر�ظر ��1د، 90ت: ھ�C دل�/ �دارد ا0ر ا��1ل/ و-ود دارد از �ردم ��9/ �ود. �ن در ��زدھ��ن ا-�س �وراي��ل/

ا�	�نھ� ��ز ا��م �Bرا�/ 1ردم و �� 	و-� �� ا���1 �9رهھ�ي ز�رز���/ در �7ل �ردا�ت ھ�	�د، در �ر�/ از ���طق �1ور ����1ل/ ا�ت و

در�:وص ��زان ��	رات �ط�ل�/ را �طرح 1ردم.
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