شْرای سالهت هحلَ ثِبرستبى

هْضْع جلسَ
 :ثررسی هشکالت هحلَ
تبرید جلسَ19/ 9/91 :
اعضبی شرکت کٌٌسٍ زر جلسَ (ًبم ّ ًبم ذبًْازگی ّ سوت )
( شِرزار ًبحیَ)
 -9آقبی ًْرّزیبى
(هسیر هحلَ ثِبرستبى)
 -99آقبی پْالزًّس
(هسیر اجتوبعی ًبحیَ)
 -9آقبی یْسفی
(هسئْل ثسیج حْزٍ ) 109
 -91جٌبة آقبی ذلیلیبى
( هسئْل ذبًَ سالهت ثِبرستبى)
 -1ذبًن ججلی
( هسْل ذبًَ سالهت فرزّسی)
 – 91ذبًن ثرتیبری
(شْرایبری هحلَ ثِبرستبى)
 1آقبی شفیعی یبر
(ذبزم سالهت هسجس علی ثي الحسیي
 -5آقبی ذساثٌسٍ
(ع))
(زثیرکبًْى جِبًسیسگبى )
 -7ذبًن حسیٌی
(کبرشٌبش اجتوبعی کالًتری
 -1ذبًن فرزاًَ پی
901ثِبرستبى)
( هعتوس هحلَ)
 -90ذبًن تبجیک
(هسیرازارٍ سالهت هٌطقَ)
-99ذبًن جبًت الِی
هکبى ثرگساری جلسَ  :زفتر شِرزار ًبحیَ
ذالصَ صْرتجلسَ:جلسَ ثب ًبم ّیبز ذسا ّ ذیر هقسم ثَ هیِوبًبى تْسط جٌبة آقبي
پْالًّس آغبز گرزیس ّزر راثطَ ثب هْضْعبت ّ ثرًبهَ ُبی سبل جسیس ّ ُوچٌیي
ثرًبهَ ُبیی کَ ثب آى پیش رّ زارین از قجیل ُفتَ سالهت ّ ثرًبهَ ُبی هٌبسجتی
زر ُویي راثطَ صحجت شس..
هْارز پیگیری صْرتجلسَ :
 -9هقررگرزیس ترهین آسفبلت سطح ذیبثبى ثِبرستبى تْسط عوراى اًجبم شْز.
 -9هقررگرزیس جسّل ُب ّ جْی ُبی ذیبثبى سعسی تْسط عوراى تعویر ّ ترهین
شْز
 -1ه قرر گرز یس جسّل ُب ّ جْی ُبی ذیب ثبى جو ِْری ه حسّزٍ خ ظِیرال سالم
تْسط عوراى ترهین شْز .
 -1ه قرر گرز یس ً صت شی شَ ُبی ای ستگبٍ اتْ ثْش م ثِبر ستبى تْ سط ع وراى
اًجبم شْز
 -5هقرر گرزیسهعجر ایستگبٍ اتْثْش م ثِبرستبى تْسط ذسهبت شِری ّ عوراى
تعویر ّ شستشْ شْز.
 -6هقرر گرزیس جسّلِب ّ جْی ُبی سطح ًبحیَ تْسط ذسهبت شِری شستشْ شْز .
 -7ه قرر گرز یس زیْار ُبی سطح ًبح یَ تْ سط ذسهبت شِری از ثرچ ست ّ پْ ستر
ُبی چسجبًسٍ شسٍ پبک شْز
ًتیجَ پیگیری:
-9
-9
-1
-1
-5
-6

زرتبرید  19/9/99زیْارُبی ذیبثبى سعسی ّ جوِْری تْسط ذسهبت شِری
پبکسبزی شسًس.
زرتبرید  19/9/99شیشَ ُبی ایستگبٍ اتْثْش م ثِبرستبى ًصت شس .
زر تبرید  19/9/99جسّلِبی ذیبثبى جوِْری تْسط ّاحس عوراى تعویر شس.
زر تبرید 19/9/91جسّلِب ّ جْی خ سعسی تْسط ّاحس عوراى تعویر شس.
زر تبرید .19/9/91آسفبلت خ ثِبرستبى تْسط ّاحس عوراى ترهین ّ لکَ
گیری شس .
زر تبرید  19/9/90جسّلِب ّ جْی ُب تْسط ذسهبت شِری شستشْ شسًس

 -7زر تبرید  19/9/91هعجر ایستگبٍ اتْثْش م ثِبرستبى تْسط ّاحس عوراى
تعویر ّ ترهین شس
ًبم تٌظین کٌٌسٍ  :زیٌت ججلی (هسْل ذبًَ سالهت ثِبرستبى)

