منطقه 21

شورای سالمت محله بهارستان
موضوع جلسه :مشکالت و معضالت محله بهارستان
اعضای شرکت کننده در جلسه :
 -2جناب آقای نوروزیان
 -1جنای آقای پوالوند
 -3جناب آقای شفیعی
 -4جناب آقای یوسف نژاد
 -5سرکار خانم جانب الهی
 -6سرکار خانم بختیاری
 -7سرکار خانم جبلی
 -8سرکار خانم حسینی
 -9سرکار خانم دیبا
 -21سرکار خانم قربانی
 -22جناب آقای حسینی
 -21جناب آقای شهریاری
 -23جناب آقای دکتر فقیهی
 -24جناب آقای بهمن آبادی
 -25سرکار خانم الماسی
 -26جناب آقای دبیریان
 -27جناب آقای رسولی

تاریخ 29/10/10 :

(شهردار محترم ناحیه یک )
(مدیر محله بهارستان )
( دبیر شورایاری محله بهارستان )
( مدیر اجتماعی ناحیه یک )
(مدیر اداره سالمت منطقه )21
(کارشناس سالمت ناحیه یک)
( مسئول خانه سالمت بهارستان )
( معتمد محل )
( دبیر کانون دیابت و معتمد محلی )
( فرمانده بسیج مسجد علی بن الحسین )
(امام جماعت مسجد علی بن الحسین )
(سئول عمران ناحیه)
( مدیر بیمارستان طرفه )
( کالنتری  213بهارستان )
(مدیر مدرسه امید امام )
( اعضا شورایاری محله بهارستان )
(اعضا شورایاری محله بهارستان )

مکان برگزاری  :دفتر شهردار ناحیه
خالصه صورتجلسه  :جلسه با یاد و نام خدا توسط دبیر شورایاری آغاز شد در ابتدا ایشان در رابطه با الویت دوم سنجش عدالت که میزان
رضایتمندی شهروندان از خدمات شهرداری صحبت کردند .و همچنین مشکالتی در محله وجود دارد صحبت شد که با حضور شهردار محترم
ناحیه و معاونین محترم به آن رسیدگی شد که مصوبات به معاونین اعالم شد که به طور مستقیم انجام دهند .

موارد پیگیری :
-2
-1
-3
-4
-5
-6
-7

مقرر گردید روشنایی پارک مصطفی خمینی توسط واحد زیبا سازی انجام شود .
مقرر گردید نصب زیر مخزنی و تخصیص مخزن در خ ظهیرالسالم توسط واحد عمران و خدمات شهری انجام شود .
مقرر گردید شستشوی مخازن در سطح محله توسط واحد خدمات شهری انجام شود .
مقرر گردید ترمیم و لگه گیری آسفالت سطح خ صفی علیشاه توسط واحد عمران انجام شود .
مقرر گردید ترمیم و نصب پل و در خیابان هدایت نبش کوچه های شهید گودرزی و شهید چرمی و شهناز توسط واحد عمران انجام
شود .
مقرر گردید نصب چند تابلو توقف ممنوع در خ ظهیر السالم توسط واحد ترافیک انجام شود .
مقرر گردید رفع آب گرفتگی در خیابان صفی علیشاه توسط واحد خدمات شهری انجام شود .

نتیجه گیری :
-2
-1
-3
-4
-5
-6
-7

در تاریخ 91/21/25
در تاریخ 91/21/26
در تاریخ 91/21/27
در تاریخ 92/10/18
در تاریخ 91/21/29
عمران انجام شد.
در تاریخ  91/21/12نصب چند تابلو توقف ممنوع در خ ظهیر السالم توسط واحد ترافیک انجام شد.
در تاریخ  91/21/11رفع آب گرفتگی در خیابان صفی علیشاه توسط واحد خدمات شهری انجام شد.

تنظیم کننده  :زینب جبلی

روشنایی پارک مصطفی خمینی توسط واحد زیبا سازی انجام شد.
نصب زیر مخزنی و تخصیص مخزن در خ ظهیرالسالم توسط واحد عمران و خدمات شهری انجام شد.
شستشوی مخازن در سطح محله توسط واحد خدمات شهری انجام شود
ترمیم و لگه گیری آسفالت سطح خ صفی علیشاه توسط واحد عمران انجام شد.
ترمیم و نصب پل و در خیابان هدایت نبش کوچه های شهید گودرزی و شهید چرمی و شهناز توسط واحد

