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بررسی وضعیت دفع غیر بهداشتی فاضالب خانگی و 

 رهاسازی آن به معابر عمومی و دریا

 خالصه مطالب مطرح شده:

به ریاست جناب آقای پاک نژاد  با حضور مدیران ادارات و سازمانهای مدعو و جلسه شورای سالمت شهرستان گناوه اولین

 ؛سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان گناوه ؛بازیاری آقای . در ابتدافرماندار محترم شهرستان گناوه برگزار گردید 

بهای شهری در معابر الب ، وضعیت نابسامان رهاسازی پسآدفع بهداشتی فاض موضوع   به مدعوین ، ضمن خوش آمدگویی

ه تصاویر مربوط ب قبیل  . ایشان همچنین با ارائه مستنداتی از کامل بیان نمودندبطور را به دریا  تخلیه فاضالب و عمومی 

مجتمع های تجاری مسکونی در کانال دفع آبهای سطحی و انتظارات شبکه  رهاسازی فاضالب منازل مسکونی بخصوص 

از بهداشت و درمان از سایر ادارات و سازمانها ، خواستار همکاری و تعامل بیشتر و سازنده در راستای بهبود وضعیت موجود 

 ند.یددسوی همه اعضای شورای سالمت گر

حدود ده هزار خانوار  به اعالم شده از اداره آب وفاضالب شهری آمار بیان نمودند طبق بکه بهداشت و درمان ش سرپرست 

ولی متاسفانه فاضالب خانگی آنها به کانال دفع آبهای سطحی درسطح شهرانشعاب دفع بهداشتی فاضالب واگذارشده 

 جدی و عاجل انجام شود.که برای رفع این مشکل باید اقدام .ومعابرعمومی تخلیه می شود

سپس آقایان مهندس احمدی ؛شهردار؛مهندس سیفیان ؛معاون آبفا؛رضایی نیا؛رئیس شبکه دامپزشکی؛عشایری؛رئیس اندیشگاه 

 دفع غیربهداشتی فاضالب وپیگیری های انجام شده صحبت نمودند.سالمت؛ وعربزاده ؛عضوشورای شهر؛ درزمینه 

 حترم؛ طی سخنانی اهمیت حفظ سالمت عمومی مردم را بیان نمودند و با تاکید برستان مدراین جلسه آقای فیروزاردکانی؛داد

تشکیالت شرکتهای آب وفاضالب قانون 15از اداره آب و فاضالب شهری خواستار اجرای ماده ،اجرای قوانین و مقررات موجود 

همچنین ایشان از مسئولین آب وفاضالب شدند تا معضل دفع غیربهداشتی فاضالب گناوه بصورت قانونی و اساسی حل شود.

 آلودگی آن شکستگی های لوله آب دراسرع وقت برطرف شود. خواستند بمنظور جلوگیری از هدر رفتن آب آشامیدنی و

بهتراست جلسات اظهار داشتند ضمن مهم بر شمردن شورای سالمت  ؛فرماندار محترم شهرستان ؛آقای پاک نژاد پس از آن

 ودرپایان پس جمع بندی مطالب مطرح شده موارد زیر را مصوب نمودند. ماهانه برگزارشود شورای سالمت بصورت
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