شورای سالمت محله بهارستان

موضوع جلسه  :بررسی مشکالت محله

تبرید جلسِ93/3/3:

اػضبی شرکت کٌٌسُ زر جلسِ (ًبم ٍ ًبم ذبًَازگی ٍ سوت )
 -1آقبی ًَرٍزیبى

(شْرزار ًبحیِ)

 -2آقبی یَسفی

( هسیر اجتوبػی ًبحیِ)

 ;3ذبًن ججلی

(هسئَل ذبًِ سالهت ثْبرستبى)

 -4آقبی شفیؼی یبر
 -5آقبی ذساثٌسُ

( شَرایبری هحلِ ثْبرستبى)
(ذبزم سالهت هسجس ػلی ثي الحسیي (ع)
(زثیرکبًَى جْبًسیسگبى)

 -7ذبًن حسیٌی
-9آقبی ثْوي آثبزی

(کبرشٌبس اجتوبػی کالًتری 109ثْبرستبى)
(هسیرازارُ سالهت هٌغقِ)

-10ذبًن گَزرزی
 -11آقبی پَالزًٍس
 -12آقبی ذلیلیبى

(هسیر هحلِ ثْبرستبى)
(هسئَل ثسیج حَزُ )301

 -13ذبًن تبجیک
 -14آقبی زکتر فقیْی

هؼتوس هحل
(رییس ثیوبرستبى عرفِ)

هکبى ثرگساری جلسِ :زفتر شْرزار ًبحیِ
ذالصِ صَرتجلسِ:جلسِ ثب ًبم ٍیبز ذسا ٍ ذیر هقسم ثِ هیْوبًبى تَسظ جٌبة آقبی پَالًٍسٍآقبی یَسفی آغبز شس ٍ زرارتجبط ثب
ثرًبهِ ّبی ّفتِ زذبًیبت ٍ ّفتِ هحیظ زیست ٍ ّفتِ جَاى زر هحلِ ثْبرستبى ثحج شس.
هَارز پیگیری صَرتجلسِ :
- -1هقرر گرزیس ثِ هٌبسجت ّفتِ زذبًیبت ٍیژُ ثرًبهِ ّب ثبهشبرکت اػضب کبًَى پبز زر ذبًِ سالهت ٍ سغح هحلِ
تَسظ ازارُ سالهت ثرگسار گرزز.
 -2هقرر گرزیس ثِ هٌبسجت ّفتِ هحیظ زیست کبرگبُ ّب ثبهشبرکت ازارُ سالهت ٍ ثبزیبفت ثرگسار گرزز.
 -3هقرر گرزیس احساث زیر هرسى زر ذیبثبى اصبًلَ اًجبم گیرز .
- -4هقرر گرزیس ثِ هٌبسجت ّفتِ ثسٍى زذبًیبت از پرسٌل ًبحیِ تست قٌس ٍ فشبر ذَى تَسظ ازارُ سالهت اًجبم گرزز.
 -5هقرر گرزیس تَسظ ازارُ ترافیک ًصت تبثلَ هقبثل سرای هحلِ ثْبرستبى اًجبم گیرز .
 -6هقرر گرزیس پبکسبزی پَستر ٍ تجلیغبت زر سغح هحلِ تَسظ ازارُ زیجب سبزی اًجبم گرزز.
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هقرر گرزیس ثِ هٌبست ارتحبل حضرت اهبم ایستگبُ سالهت زر سغح هحلِ ثرگسار گرزز .

 -8هقرر گرزیس ّن سغح سبزی ٍ زرز گیری زر تقبعغ جوَْری ٍ ظْیراالسالم تَسظ ازارُ ػوراى اًجبم گرزز

شورای سالمت محله بهارستان
ًتیجِ پیگیری:
 -1ثِ هٌبسجت ّفتِ جَاى هسبثقِ آهَزشی ٍیژُ اػضبی کبًَى پبز هَرخ  93/3/18زر ذبًِ سالهت تَسظ ازارُ سالهت ثرگسار
گرزیس ٍ ثِ ًفرات ثرتر جَایسی اّسا شس.
 -2ثِ هٌبسجت ّفتِ هحیظ زیست ثب هشبرکت ازارُ سالهت ٍ ثبزیبفت هَرخ  93/3/17ثرگسار گرزیس.
 -3احساث زیرهرستي زرتبرید  15ذرزاز تَسظ ذسهبت شْری اًجبم شس .
 -4هٌبسجت ّفتِ ثسٍى زذبًیبت هَرخ  93/3/5از پرسٌل ًبحیِ تست قٌس ٍ فشبر ذَى تَسظ ازارُ سالهت اًجبم گرزیس.
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ًصت تبثلَ تَسظ ازارُ ترافیک هَرخ  93/3/4اًجبم گرزیس.

 -6پبکسبزی پَستر ٍ تجلیغبت زر سغح هحلِ تَسظ ازارُ زیجب سبزی زر تبرید  93/3/7اًجبم گرزیس.
 -7ایستگبُ سالهت زرتبرید 93/3/13ثوٌبسجت ارتحبل اهبم زر سغح هحلِ ثرگسار گرزیس .
ّ -8ن سغح سبزی ٍ زرز گیری زر تَسظ ازارُ ػوراى هَرخ  93/3/18اًجبم گرزیس.
ًبم تٌظین کٌٌسُ  :زیٌت ججلی (هسئَل ذبًِ سالهت ثْبرستبى)

