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به نام خدا

           مهندسی بهداشت محیط با قدمتی نزدیک یک قرن، منشا اثرات و برکات زیادی در ارتقای سالمت جامعه و 

بهسازی محیط اطراف ما بوده است که با همت واال و تالش شبانه روزی و خستگی ناپذیر این عزیزان  روز به روز 

درخشش و اثر بخشی بیش تری می یابد. یقینا دسترسی به زندگی سالم با امید به زندگی مطلوب تنها از طریق 

برخورداری از محیط سالم و ارائه عادالنه خدمات سالمت ، فراهم می شود. براساس گزارش سازمان جهانی 

بهداشت در سال ٢٠١٥ ، حدود ١٩الی ٢٥ درصد از بار بیماری ها در منطقه خاورمیانه منتسب به عوامل خطر محیطی 

نظیر آلودگی هوا، آلودگی آب و سایر عوامل خطر محیطی بوده است. ارقام فوق مبین سهم و نقش مهم عوامل 

خطر محیطی در تامین سالمت و حفظ حیات انسان هاست.

در این ایام، روزهای دشواری را به دلیل مواجهه با پاندمی کرونا شاهد بوده و هستیم . هر چند سطح هشدار این 

بیماری هنوز به قوت خود باقی است اما با افزایش سطح پوشش واکسیناسیون در گروه های سنی مختلف جامعه، 

امیدها جهت بهبود شرایط عمومی جامعه و بازگشت به شرایط عادی، افزایش یافته است. تجارب حاصله از این 

پاندمی بیش از پیش، نقش حیاتی تصمیمات اجرایی مبتنی بر کنترل و حذف عوامل تهدیدکننده سالمت محیطی را 

در سطح بین المللی و ملی به منصه ظهور و بروز گذاشت. 

پیشرو بودن حوزه ستادی و عملیاتی بهداشت محیط کشور در امر تولید محتوا و نظارت عالیه بر حسن انجام پروتکل 

ها در سطوح مختلف محیطی اعم از اصناف، اماکن عمومی، بیمارستان ها  از یک طرف و هم چنین کار طاقت 

فرسای نظارت بر کفن و دفن فوت شدگان ناشی از کووید-١٩،  گویای واقعیت انکار ناپذیر جهت حصول به نتایج 

امید بخش در مداخالت پیشگیرانه حوزه بهداشت کشور، تلقی می شود. این همایش وزین، فرصت مغتنمی را 

فراروی پژوهش گران و بخش اجرایی  بهداشت محیط کشور قرار داده است تا سیاست گذاری ها و تصمیم گیری 

ها بیش از گذشته بر پایه شواهد و دستاوردهای علمی به روز، استوار گردد. انتظار می رود دستاورد و خروجی چنین 

همایش هایی، پردازش و حل معضالت محیطی در قالب پاسخگویی به مسئولیت اجتماعی در ابعاد محلی، ملی  و 

منطقه ای باشد. اینجانب با تقدیر از دست اندرکاران و برگزارکنندگان همایش، موفقیت روزافزون جامعه ارجمند 

بهداشت محیط کشور در خدمت به مردم شریف و عزیز ایران را از خداوند متعال خواهانم و امیدوارم با بهره گرفتن 

از ظرفیت های علمی و هم افزایی با مدیریت اجرایی صورت گرفته، برگ درخشانی در دفتر افتخارات جامعه خدوم 

بهداشت محیط کشور ثبت گردد.


