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 :1395 شعارکلیدی روز جهانی هوای پاک برای سال

 صنعت پاک، هوای پاک 

روز هواي پاك در دنيا تحت عناوين مختلف از جمله روز بدون خودرو، روز بدون دود و ... در كشورهاي 

 .مختلف نامگذاري شده و اقدامات خاصي در اين روز جهت تنوير افكار عمومي صورت گرفته است

در ايران نيز بحران آلودگي هوا در تهران و شش شهر آلوده آن شامل تبريز، مشهد، اراك ، اصفهان ، 

شيراز و اهواز ، مسئولين ستاد اجرايي كاهش آلودگي هوا را بر اين داشت تا به منظور ايجاد حساسيت در 

 ي هواي پاك اعالم نمايند.دي ماه را به عنوان روز مل ۲۹روز  ۱۳۷۴بين اقشار مختلف جامعه ، از سال 

ي فرانسه و ايتاليا بيشتر است. هدف از اعالم روز گفتني است قدمت روز هواي پاك در ايران از كشورها

ملي هواي پاك ايجاد حساسيت در بين اقشار مختلف جامعه بوده است و از آنجا كه كليد اصلي كاهش 

آلودگي هوا ، مشاركت مردمي و افزايش هماهنگي بين بخشي است اين روز مي تواند عامل مهمي در ايجاد 

 باشد. اين مشاركت و هماهنگي بين بخشي

صنعت پاك، هواي "سال جاري با عنوان  دي ماه ۲۹لغايت  ۲۴ شايان ذكر است كه هفته هواي پاك از

ناميده شده است. تقويم عناوين روزهاي اين به شرح  "پاك

 ذيل مي باشد.

 آموزش و هواي پاكماه : روز  دي ۲۴

 صنعت و هواي پاكماه : روز  دي ۲۵

  طبيعت و هواي پاكماه : روز  دي ۲۶

 قانون و هواي پاكماه : روز  دي ۲۷

 مديريت منابع آالينده و هواي پاكماه : روز  دي ۲۸

 مشاركت مردمي و هواي پاكماه : روز  دي ۲۹
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 :1394 شعارکلیدی روز جهانی هوای پاک برای سال

 نقش من در حفظ هوای پاک چیست؟

Clean Air: Whatۥs my Role?  

 
 



 :1393جهانی هوای پاک در سال  شعار روز

 «آبیدوباره آسمان »

Blue Sky AGAIN  

 

 

 

 
 

 

 


