شورای سالمت محله بهارستان
موضوع جلسه  :بررسی مشکالت محله

تاریخ جلسه39/1/51:

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 قزل سوفلی

(خادم سالمت مسجد علی بن الحسین (ع)

 -7خانم حسینی

(دبیرکانون جهاندیدگان و معتمد محل )

-9آقای بهمن آبادی
-10خانم جانب الهی

(کارشناس اجتماعی کالنتری 109بهارستان)
(مدیراداره سالمت منطقه)

 -11آقای پوالدوند

(مدیر محله بهارستان)

 -12آقای خلیلیان

(مسئول بسیج حوزه )301

 -13خانم تاجیک
 -14آقای دکتر فقیهی

معتمد محل
(رییس بیمارستان طرفه)

مکان برگزاری جلسه :دفتر شهردار ناحیه
خالصه صورتجلسه:جلسه با نام ویاد خدا و خیر مقدم به میهمانان توسط جناب آقای پوالوند آغاز شد و درارتباط با برنامه های مرداد ماه و
جشنواره فرهنگی ورزشی که در محله هرندی برگزار می شود صحبت شد  .و همین طور مشکالت عمرانی و خدماتی که در محله بهارستان
وجود دارد صحبت شد .
موارد پیگیری صورتجلسه :
 -1مقرر گردید مرمت آسفالت در خیابان صفی علیشاه توسط واحد عمران انجام شود .
 -2مقرر گردید رنگ آمیزی جداول خیابان ظهیرالسالم توسط واحد زیبا سازی انجام شود .
 -3مقرر گردید مرمت سنگ فرش خیابان سپهساالر توسط واحد عمران انجام شود.
 -4مقرر گردید کاشت نهال و حرص درختان خیابان هدایت توسط واحد فضای سبز انجام شود .
 -5مقرر گردید شستشوی مخزن های سطح محله توسط واحد خدمات شهری انجام شود .
 -6مقرر گردید شستشو و نظافت کوچه بصیر الملک توسط واحد خدمات شهری انجام شود .
نتیجه پیگیری:
 -1رنگ امیزی جداول خیابان ظهیرالسالم در تاریخ  93/5/11توسط واحد زیبا سازی انجام شد .
 -2مرمت آسفالت خیابان صفی علیشاه در تاریخ  93/5/19و مرمت سنگفرش های خیابان سپهساالر در تاریخ  93/5/21توسط واحد
عمران انجام شد .
 -3کاشت نهال و حرص درختان سطح خیابان هدایت در تاریخ  93/5/22انجام شد .
 -4شستشو و نظافت مخازن سطح محله از تاریخ  93/5/21تا تاریخ  93/5/26انجام شد و شستشو و نظافت خیابان بصیر الملک در تاریخ
 93/5/25توسط واحد خدمات شهری انجام شد .
نام تنظیم کننده  :زینب جبلی (مسئول خانه سالمت بهارستان)

