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گزارش جلسه موضوعی بهداشت و سالمت

دعوتنامه
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گزارش جلسه موضوعی بهداشت و سالمت

فهرست مشکالت از دیدگاه حاضران
مشکالت
 .1استفاده از تمام ظرفیتهای کارشناسی
و مشارکت بخشها در تدوین برنامه
 .2انسان سالم محور توسعه پایدار و نبود
انسان سالم در تمام حوزهها بروز مشکل
میکند
 .3امید به زندگی در اول انقالب حدود 55
سال و اکنون به حدود  79سال رسیده
 .4افزایش کیفیت زندگی مردم (عرض
زندگی) همگام با افزایش طول زندگی
نبوده است
 .5افزایش هرم سنی سالمندان که کشور
فاقد آمادگی الزم است
 .6سالمت در  4بعد جسمی و روانی،
اجتماعی و معنوی نیاز ضروری است
 .7تغییر در سبک زندگی مردم باعث بروز
بیماریهای نو پدیدی مانند دیابت،
پرفشاری خون و  ...گردیده است.
 .8حدود  20درصد افراد باالی  30سال
جامعه به پرفشاری خون مبتال می باشند
که حدود  40درصد افراد مبتال از بیماری
خود اطالع ندارند.
 .9عدم آگاهی مردم از بیماریهای جسمی
خود
 .10توجه به زیرساختهای ارتقادهنده
سالمت (پیاده راهها ،مسیرهای دوچرخه
سواری ،توسعه و ارتقا فضای سبز و ) ...
 .11مختل شدن اقتصاد خانواده در نتیجه
بروز بیماری صعب العالج و گسترش
سطح فقر
 .12زیرساختهای سالمت جامعه در
زیرساختهای محیط زیست نهفته است
 .13لزوم وارد شدن همه نهادهای مرتبط
در خصوص ارتقا سواد سالمت مردم
 .14تغییر در نگرش از مداوا و درمان به
پیشگیری در وزارت بهداشت
 .15کارربری حوزه سالمت در سطح یک
(پیشگیری) بایستی از کاربریهای موجود
تفکیک گردیده و تامین گردد.
 .16ارتباط تنگاتنگ فرهنگ با اقتصاد
شهری و سالمت جامعه

نهاد

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

سازمان پدافند غیرعامل
استانداری اصفهان

نماینده

آقای صادقیان

آقای جوهری
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گزارش جلسه موضوعی بهداشت و سالمت

فهرست مشکالت از دیدگاه حاضران
مشکالت
 .17کمبود کاربریهای سبز و فضاهای
ورزشی عمومی
 .18عدم اجرای کاربریهای سبز و تبدیل
آن ها به سایر کاربریها
 .19پراکنش نامناسب فضاهای شهری
 .20نبود روش های مناسب حمل و نقل
در شهر اصفهان
 .21تعداد زیاد موتورسیکلت در شهر
اصفهان
 .22وجود آالینده های شیمیایی
 .23جلبک دیاتومه در زاینده رود.
 .24پسماندهای ویژه و خطرناک با حجم
 2/5میلیون تن پسماند صنعتی و 110
هزار تن پسماندهای ویژه و خطرناک
 .25وجود  8هزار واحد صنعتی در استان و
عدم همکاری تعدادی از صنایع در جمع
آوری و دفع پسماند به ویژه پسماندهای
خطرناک
 .26انتقال پسماندهای خطرناک از مناطق
خارج از استان به منطقه مرکزی از جمله
اصفهان
 .27بیماری های مشترک انسان و دام
(هجوم مگس های مزاحم)
 .28کارگاه های ساماندهی نشده و خطر
برای آبهای زیرزمینی
 .29منطقه نفتی شمال غرب با  8کارخانه
مهم و کانون آالینده و خطر که جز نقاط
حساس به شمار می رود.
 .30ذوب آهن و فوالدمبارکه در غرب
اصفهان
 .31به کارگیری نتایج حاصل از پژوهش
شهرداری در خصوص آلودگی و محافظ
نمودن آن در این طرح
 .32کانون های بسیار آالینده مانند خیابان
صائب و  ...شناسایی نواحی که در حد
آستانه رسیده اند
 .33عدم اطالع رسانی به مردم و عدم
گسترش آن برای مردم مانند جاده سالمت
و دوچرخه

نهاد

نماینده

معاونت برنامهریزی و توسعه
سرمایه انسانی شهرداری

خانم کبریاییزاده

اصفهان
معاونت خدمات شهری
شهرداری اصفهان

صالح الدین شوشتری
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گزارش جلسه موضوعی بهداشت و سالمت

فهرست مشکالت از دیدگاه حاضران
مشکالت
 .34استفاده از بستههای مناسب و ارتقا
دهنده سالمت در زمانهای خاص مانند
ایامی که رودخانه باز است
 .35آلودگی برخی از نواحی شهری در
حضور امواج و پارازیت
 .36پسماندهای غیرپزشکی جمعآوری و
امحا به عهده معاونت درمان است و
شهرداری در این زمینه کمک می کند
 .37هماهنگی بهتر بین معاونت درمان و
شهرداری در زمان مناسب جمع آوری با
این حال از وضعیت کل کشور در جایگاه
مناسب تری قرار داریم اما فاصله با ایده
آل
 .38متوسط نیاز آب شرب افراد  10تا 15
لیتر است در حالی که نیاز بهداشت فردی
چندین برابر این رقم است
 .39با آن که شرکت آب و فاضالب
مسئول تامین آب شرب است اما دغدغه
مهمی برای تامین آب بهداشتی دارد و
مسئولیت سنگینی برای آبفا ایجاد کرده
است
 .40عمر زیاد شبکهها و زیر ساختهای
تامین آب و توزیع و فرسودگی شبکه
 .41گران قیمت بودن تاسیسات آب و
فاضالب و اجرای آنها مستلزم هزینه
سنگین است
 .42ایجاد ترافیک در نتیجه بازسازی
تاسیسات جدید
 .43تغییرات کاربری و افزایش تراکم و
فشار بر شبکه های تامین آب و تخلیه
فاضالب
 .44انتقال برخی از صنایع آالینده تا فاصله
 5کیلومتری که فاقد اثر بخشی است و
موجب برگشت آلودگی می شود
 .45کنترل آلودگی از مبدا و کارگاه های
زیاد در سطح شهر منطقه که زاینده رود را
آلوده می کند
 .46عدم کنترل و نظارت بر آفت کشها
و دفع سموم و آفات نباتی و واردات بی
رویه آن

نهاد

شرکت آب و فاضالب استان
اصفهان

نماینده

آقای راستقلم

شرکت سهامی آب منطقهای
اصفهان (امور منابع آب

آقای هوایی

اصفهان)
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گزارش جلسه موضوعی بهداشت و سالمت

فهرست مشکالت از دیدگاه حاضران
مشکالت
.47توجه به منابع تولید انرژی و بخش آن
(اکوسیستم ها)
 .48ضرورت وجود آب در زاینده رود
 .49خشک شدن رودخانه باعث کاهش
سالمت روان جامعه می شود
 .50وجود ریز آالیندههای مختلف در آب
و اراضی کشاورزی
 .51عدم ارتقا استانداردهای ملی ثبت
جهانی
.52ناسازگاری استانداردهای ملی با
ماهیت زیست بوم منطقه
 .53عدم رعایت استفاده از پسابهای
تصفیه خانه شاهین شهر و  ...برای آبیاری
کشاورزی
 .54سیکل نامناسب بخشها و ساختارها
و به عهده گرفتن مشکالت و معضالت
زیست محیطی
 .55عدم توسعه فضاهای سبز با ماهیت و
شرایط اقلیمی فالت مرکزی ایران که
لزوم بازنگری دارد
 .56پیشتاز بودن اصفهان در بسیاری از
مسائل توسعه و نبود فرهنگ سراهای
گسترش دهنده فرهنگ زیست محیطی
شهروندان
 .57پسماندهای شهری و غفلت از برخی
از خرده پسماندها مانند باطریهای قلمی
یا ریز پردازندهها
 .58نبود سایت ویژه و رسمی برای دفع و
امحا پسماند
 .59نشت شیرابه های زباله
 .60ریزگردها و دغدغه اصلی شهروندان
 .61تبعات ناشی از غفلت به حقابه زیست
محیطی رودخانه
 .62واکسیناسیون دامی و شیوع دورهای
برخی از امراض (آنفوالنزای مرغی)
 .63تاکید بر توسعه صنایع پاک و
پیامدهای زیست محیطی ناشی از قطب
صنعتی استان
 .64روند کند در راه اندازی و توسعه
سیستم حمل و نقل عمومی شامل مترو

نهاد

دانشگاه اصفهان

ادارهکل محیط زیست استان
اصفهان

نماینده

آقای فرهادیان

خانم موالیی
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گزارش جلسه موضوعی بهداشت و سالمت

فهرست مشکالت از دیدگاه حاضران
مشکالت
 .65مدیریت شیرابههای کمپوست و
روزانه هزارتن زباله تولید می شود
 .66گندزدایی و تصفیه تکمیلی پساب
برای استفاده مجدد آن
 .67برداشت غیرمجاز کشاورزان برای
آبیاری به ویژه برای صیفی جات و دیگر
محصوالت شهر
 .68نبود استانداردهای ثانویه برای بخش
کشاورزی
 .69عدم دخالت سازمانهای دیگر مانند
صنعت و معدن و کشاورزی در خصوص
استانداردسازی و رعایت آن در فعالیت
های کشاورزی و صنعت
 .70طرح مدیریت سبز برای ارگانهای
دولتی و خصوصی ممیزی انرژی و
فرهنگ زیست محیطی و .حفظ سالمت
 .71متمرکز کردن مکان دفع پسماند
 .72مکان های دفع پسماند زباله در
گذشته بدون رعایت موازین و
استانداردهای زیست محیطی بوده است
 .73در حال حاضر برخی از مکان های
دفع زباله دارای موقعیت نامناسب زیست
محیطی هستند و خطر انتشار آلودگی دارد.
 .74تاکید بر مکانیابی صحیح برای طرح
های فضایی و ..
 .75مدیریت در دفع مواد و مصالح
ساختمانی
 .76دپوی موقت کود های حیوانی
 .77وجود ماندابهای کوچک در امتداد
بستر ناشی از قطع و وصل شدن جریان
رودختنه به عنوان کانون آالینده
 .78مشترک کردن مسیرهای شبکهای و
زیرساختی
 .79عدم رعایت حرایم بستر و حد بستر و
حریم کیفی رودخانهها
 .80ساخت و ساز در حریم کیفی و دفع
نخالههای ساختمانی در برخی قسمت ها
 .81ایجاد محالت دوستدار کودک و
سالمندان
 .82ارائه ضوابط مناسب برای سالمندان

نهاد

ادارهکل محیط زیست استان
اصفهان

ادارهکل راه و شهرسازی استان
اصفهان

نماینده

محمود قهرمانی

خانم قزاقی
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فهرست مشکالت از دیدگاه حاضران
مشکالت

نهاد

نماینده

 .83جابجایی مطبها (خیابان آمادگاه به
عنوان محور آلوده که باعث انتشار آلودگی
می شود).
 .84آلرژیهای شدید ریوی که در نتیجه
مکان نامناسب درمانگاهها است.
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گزارش جلسه موضوعی بهداشت و سالمت

فهرست کل نهادها و افراد حاضر در جلسه
نهاد
 .1سازمان پدافند غیرعامل استانداری اصفهان
 .2ادارهکل محیط زیست استان اصفهان
 .3ادارهکل راه و شهرسازی استان اصفهان

نماینده
مجید جوهری
محمود قهرمانی
زینب قزاقی

 .4شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

مهدی راستقلم

 .5دانشگاه اصفهان

مهرداد فرهادیان

 .6معاونت خدمات شهری شهرداری اصفهان

صالح الدین شوشتری

 .7دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

غالمحسین صادقیان

 .8معاونت برنامهریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اصفهان

سونا کبریاییزاده

 .9شرکت مشاور نقش محیط

رضا آرتیدار

 .10شرکت مشاور نقش محیط

مجید نمینی

 .11ادارهکل محیط زیست استان اصفهان

شهره موالیی

 .12ادارهکل محیط زیست استان اصفهان

سامره شیران

 .13اصحاب رسانه (ادارهکل ارتباطات و امور بینالملل شهرداری اصفهان)

مریم کراری

 .14شرکت سهامی آب منطقهای اصفهان (امور منابع آب اصفهان)

بهنام هوایی

 .15شرکت مشاور نقش محیط

محمدرضا غالمی

 .16شرکت مشاور نقش محیط

حمیدرضا صفری

 .17شرکت مشاور نقش محیط

مهدیه قائممقامی

 .18معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان

علیمحمدظهرابی
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