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 بنام خداوند جان و خرد
 

حوزه  در آینده جمهور رئیس از انتظارات مورد در محیط ایران بهداشت علمی انجمن بیانیه

 بهداشت محیط زیست ومحیط

 

برای دستیابی به سالمتی، رفاه اجتماعی و  جوامع بشری هایمهمترین رسالتسالم از  طیحو تأمین م زیستپاسداشت محیط

های نظام مقدس جمهوری بهداشت محیط در تحقق آرمانو  ستیزطیمحآید. اهمیت، نقش و جایگاه توسعه پایدار به شمار می

ایران به به روشنی در مجموعه قانون اساسی جمهوری اسالمی  کشوراجتماعی و فرهنگی اسالمی ایران و توسعه اقتصادی، 

و  ۱۴۰۴، نقشه جامع علمی کشور، سند چشم انداز «سالمت» یکل یهااستیسویژه اصل پنجاهم و اسناد باالدستی از جمله 

ابالغی مقام معظم رهبری منعکس شده است. اگر چه طی بیش از چهار دهه گذشته  «ستیزطیمح» یکل یهااستیس

سالمتی  ءدر کشور صورت گرفته و منجر به ارتقازیست و حفاظت محیطاقدامات موثر و قابل تقدیری در حوزه بهداشت محیط 

زیست های جهانی محیطراندر نقاط مختلف کشور شده است، اما بحمحیطی ی و زیستهای بهداشتمردم و بهبود شاخص

( و تهدید منابع خاک های گرد و غباررخداد طوفان ،آن )از جمله تشدید کمبود منابع آبمخرب نظیر تغییر اقلیم و اثرات عمیق 

در مسائل و  اساسیهای کشاورزی و تولید محصوالت وابسته در کشور، تحول و نیز توسعه صنعتی و افزایش فعالیت

کیفیت های مهمی از پهنه سرزمینی ایران از نظر شده است که بخش باعثحیطه ایجاد نموده و در مواردی این های نیازمندی

ها و تداوم پیشرفت های بهداشت محیط در جایگاه مورد انتظار قرار نگیرند. از این رو جبران کاستیشاخصزیست و محیط

بهداشت محیط نیازمند عزم راسخ و توجه ویژه مسئولین محترم و همراهی عموم مردم سرفراز زیست و محیطملی در حوزه 

ترین نهاد مردمی یافتهباشد و در این راستا انجمن علمی بهداشت محیط ایران به عنوان اولین، بزرگترین و نظامکشورمان می

 زیست ومحیطحوزه جهت حل مسائل  اقداماتین داند که برخی از مهمتردر این عرصه، رسالت و وظیفه ماهوی خود می

مطرح نموده و خواهان پاسخگویی مسئوالنه و شفاف  ندهیجمهور آ سیاز رئاجتماعی  را در چارچوب مطالباتبهداشت محیط 

 برگزیده انتخابات پیش رو باشد:

 یها و نهادهاسازمان ییافزاهمهمچنین و  فیو تداخل وظا یکاریاز مواز یریشگیپ ،بخشیبین یبر هماهنگ دیکأت -۱

با توجه  طیبهداشت محو  ستیزطیمححوزه ارت در ظو ن شیاجرا و پا ،نیدر تدو یو خصوص یعموم استگذاریو س ییاجرا

 دقیق و عزم جدی در کاهش فشار بر منابع طبیعی و به ویژه منابع آب

 یو انرژزیست محیطحفاظت از منابع  یسازنهیبه هدفبا  مواد، منابع و انرژی مصرف یاصالح الگو جهت یعزم مل جادیا -2

 عاتیضا یسازنهیکمو 



 نجمن علمی بهداشت محيط ايرانا

Iranian Association of Environmental Health 

(IAEH) 

 
 

22/03/1400تاریخ:   

 در مناطق مختلف کشور ریپذدیپاک و تجد یهایاز انرژ بهینهاستفاده  در یمل یهاتیتوجه به ظرف -3

ناخواسته و نامطلوب  یامدهایبا هدف کاهش پ میاقل رییبا تغ یسازگار یو محل یمل نانهیبواقع یهاطرح یو اجرا نیتدو -۴

 ریپذبیجوامع آس یگذارتیبر سالمت جامعه و با اولو

 یو محل یتوسعه مل یهاو طرح هااستیس یدر اجرابهداشتی  و یطیمحستیزو اثرات  هاقرار دادن جنبه تیدر اولو -5

 جانوری طبیعی کشورهای گیاهی و و پایدار نمودن حیات گونه یستیو تنوع ز هاگاهستیبه حفظ ز ژهیتوجه و -6

و  یالمللنیب با استفاده از تجارب موفق هوا تیفیک تیریمد به منظور یو محل یمل نانهیبواقع هایبرنامه یاجرا و نیتدو -7

بنیان معتبر دانشگاهی و دانشمؤسسات ی و نهادها و داخل شمندانیمتخصصان و اند یهایتوانمند یریکارگب رب دیبا تاکو  یمل

 کشور

منابع آب با استفاده از تجارب موفق  یفیو ک یکم تیریدر جهت مد یو محل یمل نانهیبواقع هایبرنامه یاجرا و نیتدو -8

سسات معتبر دانشگاهی مؤی و نهادها و داخل شمندانیمتخصصان و اند یهایتوانمند یریکارگببر  دیو با تاک یو مل یالمللنیب

 ب و خاکآو با رویکرد کاهش تنش شدید وارده بر منابع  و دانش بنیان کشور

 یدر سطح مل طیبهداشت مح یالمللنیب یهاجهت سنجش و گزارش شاخص یملو شبکه سامانه  یسازادهیو پ یطراح -9

 ربطیها و مراجع ذعملکرد سازمان یادوره شیها در پاشاخص نیو مبنا قرار دادن ا یو محل

تابش ون، ها، گاز رادتوجه ویژه به شناسایی، پایش و مدیریت عوامل خطر محیطی نوپدید و بازپدید نظیر میکروپالستیک -۱۰

و عوامل میکروبی  رپاید یآل یهاندهیآالها، نانومواد، کشمواد دارویی، آفتفرابنفش خورشیدی )با توجه به تأثیر تغییر اقلیم(، 

 نوپدید

 زیست سالمطیادالنه به منابع محو برخورداری ع یعدالت در سالمت و دسترس یهاشاخصتوجه به  -۱۱

 طحیو بهداشت م ستیزطیدر حوزه مح یو آموزش عموم یرساناطالع ت،یشفاف جادیبه ا ژهیوجه وت -۱2

و مقررات روزآمد  نیقوان نیاصالح و تدو ،یبازنگر ،یشناسبیآس ،ینیشده بازب یبندچارچوب زمان نیو تدو یزیربرنامه -۱3

 طیبهداشت مح و ستیزطیمح مختلف یهاطهیدر ح

مدت و انیم یگذاربا افق ییو روستا یشهر یریپذستیز ءجامع ارتقا یهاو ابالغ برنامه بیو تصو نیبر تدو دیکأت -۱۴

  طیو بهداشت مح ستیزطیمح یهابلندمدت و بر اساس شاخص
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و  ینیسرزم تیرفظ یابیکالن توسعه با ارز یهایارذاستگیدر س ستیزطیمح یراهبرد یابیبر انجام مطالعات ارز دیکأت -۱5

 بحران جدی آب در ایران گرفتنو با در نظر  نیسرزم شیماآ

ها و طرح، هابرنامه ،هااستیس یو اجرا یسالمت در طراح وستیبر گسترش و پوشش کامل انجام مطالعات پ دیکأت -۱6

 یخدمات و یعمران یهاپروژه

هایی ها و نهادها و سازمانخانهگفته در انتخاب وزرا و مسئوالن و روسای وزارتپیش اقداماتتوجه به مبانی و معیارها و  -۱7

 موریت سیاستگذاری، مدیریتی و اجرایی هستند.أبهداشت محیط دارای مسئولیت و مزیست و محیطهای که در حیطه

 ایرانعلمی بهداشت محیط انجمن  ،۱۴۰۰موفقیت برای برگزیده انتخابات ریاست جمهوری سال در پایان ضمن آرزوی 

های ها، راهکارها و برنامهها، راهبردها، کالن برنامهها، سیاستآمادگی دارد در هر یک از موارد باال شرح تفصیلی مسائل، چالش

 ، ارائه نماید.اعالمو  ضرورتاجرایی را در فرصت مقتضی در صورت 
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