شورای سالمت محله بهارستان

موضوع جلسه  :بررسی مشکالت محله

تاریخ جلسه29/8/10:

اعضای شرکت کننده در جلسه (نام و نام خانوادگی و سمت )
 -1آقای نوروزیان

(شهردار ناحیه)

 -2آقای یوسفی

( مدیر اجتماعی ناحیه)

 =3خانم جبلی

(مسئول خانه سالمت بهارستان)

 -4آقای شفیعی یار

( شورایاری محله بهارستان)

 -5آقای خدابنده

(خادم سالمت مسجد علی بن الحسین (ع)

 -7خانم حسینی

(دبیرکانون جهاندیدگان)

 -9خانم سلطانی

(کارشناس اجتماعی کالنتری 109بهارستان)
(معتمد محله)

 -10خانم دیبا
-11خانم جانب الهی
 -12آقای پوالدوند
 -13خانم قربانی

(مدیراداره سالمت منطقه)
(مدیر محله بهارستان)
(مسئول بسیج حوزه  301واحد خواهران )
(مدیر مدرسه امید امام )

 -14خانم الماسی
 -15آقای دکتر فقیهی

(مدیر بیمارستان طرفه)

 -11آقای مجتهد زاده

(امام جماعت مسجد انصار )

 -17آقای رسولی

(معتمد محله)

 -18آقای قاسمی

(مسئول بازیافت ناحیه)

 -19خانم محمدی
-20آقای کرمی

(کارشناس بازیافت ناحیه)
(مسئول خدمات شهری ناحیه)

مکان برگزاری جلسه :دفتر شهردار ناحیه
خالصه صورتجلسه:جلسه با نام ویاد خدا و خیر مقدم به میهمانان توسط شهردار محترم ناحیه جناب آقای نوروزیان آغاز شد  ،ایشان در رابطه باتعیین اولویت
دوم طرح سنجش عدالت صحبت کردند و در رابطه با بازیافت زباله های بازیافتی در اصناف مختلفی که در ناحیه یک مستقر هستند و در ادامه آقای پوالوند
در رابطه با مسائل ومشکالت محله بهارستان و رضایت مندی شهروندان نظرات خود را مطرح کردند
موارد پیگیری صورتجلسه :
 -1مقرر گردید توزیع کیسه و بروشوربازیافت جهت ما محرم به حسینیه لباس فروشان انجام گیرد
 -2مقرر گردید هرس درختان و کاشت گل و گیاه در سرای محله بهارستان توسط واحد فضای سبز انجام شود .
 -3مقرر گردید سنگفرش های سطح پیاده رو خیابان سعدی ترمیمم گردد
 -4مقرر گردید هماهنگیهای الزم جهت اجرا برنامه های هفته دیابت بامراکز انجام شود
 -5مقرر گردید ساخت جدول باغچه خیابان سعدی جنوبی توسط واحدعمران انجام شود
 -1مقرر گردید لچکی خیابان جمهوری تقاطع ظهیراالسالم ترمیم گردد
شود .
 -7مقررگردید شستشوی کوچه شهیدجوادی توسط واحد خدمات شهری انجام شود .

شورای سالمت محله بهارستان
نتیجه پیگیری:
 -1در تاریخ  92/8/15توزیع توسط واحد بازیافت انجام شد .
 -2در تاریخ  92/8/13هرس درختان و کاشت گل و گیاه در پارک سرای محله بهارستان توسط واحد فضای سبز انجام شد .
 -3در تاریخ  92/8/11سنگفرش های سطح خیابان سعدی توسط واحد عمران تعمیر و مرمت شد.
 -4درتاریخ 92/8/11

هماهنگیها توسط واحدهای مختلف انجام پذیرفت .

 -5در تاریخ 92/8/18

ساخت باغچه توسط واحدعمران انجام شد

 -1در تاریخ 92/8/18

لچکی توسط واحد عمران ترمیم گردید .

 -7درتاریخ 92/8/ 18

شستشوی سطح کوچه شهید جوادی توسط واحد خدمات شهری انجام شد .

نام تنظیم کننده  :زینب جبلی (مسئول خانه سالمت بهارستان)

