شْرای سالهت هحلَ ثِبرستبى
هْضْع جلسَ  :ثررسی هشکالت هحلَ
تبرید جلسَ92/4/4:
اػضبی شرکت کٌٌسٍ زر جلسَ (ًبم ّ ًبم ذبًْازگی ّ سوت )
(شِرزار ًبحیَ)
 -1آقبی ًْرّزیبى
( هسیر اجتوبػی ًبحیَ)
 -2آقبی یْسفی
(هسئْل ذبًَ سالهت ثِبرستبى)
 =3ذبًن ججلی
( شْرایبری هحلَ ثِبرستبى)
 -4آقبی شفیؼی یبر
(ذبزم سالهت هسجس ػلی ثي الحسیي (ع)
 -5آقبی ذساثٌسٍ
(زثیرکبًْى جِبًسیسگبى)
 -7ذبًن حسیٌی
(کبرشٌبش اجتوبػی کالًتری
 -9ذبًن فرزاًَ پی
109ثِبرستبى)
(هسیرازارٍ سالهت هٌطقَ)
-10ذبًن جبًت الِی
(هسیر هحلَ ثِبرستبى)
 -11آقبی پْالزًّس
(هسئْل ثسیج حْزٍ )301
 -12آقبی ذلیلیبى

هکبى ثرگساری جلسَ :زفتر شِرزار ًبحیَ
ذالصَ صْرتجلسَ:جلسَ ثب ًبم ّیبز ذسا ّ ذیر هقسم ثَ هیِوبًبى تْسظ جٌبة
آقبي پْالًّسّآقبی یْسفی زرارتجبط ثب ثرًبهَ ُبی سالهت زرفصل تبثستبى ّ
ثرگساری جشٌْارٍ ُبی تبثستبًی صحجت کرزًسّزرذْاست ارائَ فؼبلیتِبی
ػوراًی ّ سٌگفرش خ صفیؼلیشبٍ ّ کبشت ًِبل ّارائَ ذسهبت ثَ فضبی سجس
ثْستبى هصطفی ذویٌی ّ لکَ گیری آسفبلت سطح هحلَ آغبز گرزیس
هْارز پیگیری صْرتجلسَ :
 -1هقرر گرزیس ُوسطح سبزی زر یچَ ُبی خ ُسایت تْسظ ّاحس ذسهبت شِری
( )137اًجبم شْز .
 -2هقرر گرزیس ثبزسبزی ّ هرهت تبثلُْبی هؼبثر تْسظ ّاحس ػوراى
اًجبم شْز .
 -3هقرر گرزیس ذظ کشی هحْری ذظ ّیژٍ زر خ جوِْری تْسظ ّاحس ترافیک
اًجبم شْز .
 -4هقرر گرزیس هْاًغ ارتؼبجی جبى پٌبٍ زر خ جوِْری ّ هحسّزٍ م
ًصت شْز .
ثِبرستبى
 -5هقرر گرزیس آسفبلت ذیبثبى سؼسی زر هحسّزٍ چِبرراٍ هرجر السّلَ
تْسظ ّاحس ػوراى لکَ گیری شْز.
 -6هقرر گرزیس آشیي ثٌسی ّ آهبزٍ سبزی کْچَ صیرفی پْر جِت هراسن
یبزّارٍ شِسای  7تیر تْسظ ّاحس زیجب سبزی اًجبم شْز
 -7هقرر گرزیس جساّل خ سؼسی هرهت شًْس تْسظ ّاحس ػوراى .
 -8هقرر گرزیس سٌگفرشِبی خ صفی ػلیشبٍ تْسظ ّاحس ػوراى هرهت ّ
تؼویر شًْس .
 -9هقرر گرزیس ُرش زرذتبى ّ کبشت تؼسازی ًِبل زر پبرک هصطفی ذویٌی
تْسظ ّاحس فضبی سجس اًجبم شْز .
-10هقرر گرزیس لکَ گیری آسفبلت زر ذیبثبًِبی سطح هحسّزٍ تْسظ ّاحس
ػوراى اًجبم شْز .
 -11هقرر گرزیس شستشْی ّ ًظبفت خ سؼسی شوبلی تْسظ ّاحس ذسهبت شِری
اًجبم شْز

شْرای سالهت هحلَ ثِبرستبى
ًتیجَ پیگیری:
 -1زر تبرید
اًجبم شس .
92/4/16
 -2زر تبرید
شس .
92/4/18
 -3زر تبرید
92/4/17
 -4زر تبرید
92/4/13
 -5زر تبرید
92/4/6
 -6زر تبرید
اًجبم شس .
92/4/13
 -7زر تبرید
 -8زر تبرید 92/4/15
.
92/4/15
 -9زر تبرید
اًجبم شس .
-10زر تبرید 92/4/19
ػوراى اًجبم شس
-11زر تبرید 92/4/20
اًجبم شس .
92/4/12

ُوسطح سبزی زریچَ خ ُسایت

تْسظ ذسهبت شِری

ثبزسبزی ّ هرهت تبثلُْب تْسظ ػوراى اًجبم
ذظ کشی هحْری تْسظ ترافیک اًجبم شس .
هْاًغ ارتؼبجی تْسظ ترافیک ًصت شس.
لکَ گیری خ سؼسی تْسظ ػوراى اًجبم شس .
اشیي ثٌسی کْچَ صیرفی پْر تْسظ زیجب سبزی
جساّل خ سؼسی تْسظ ػوراى هرهت شس .
سٌگفرش ُبی خ صفی ػلیشبٍ تْسظ ػوراى هرهت شس
ُرش زرذتبى ّ کبشت ًِبل تْسظ ّاحس فضبی سجس
لکَ گیری آسفبلتِبی ذیبثبى سطح هحسّزٍ تْسظ
شستشْی ّ ًظبفت خ سؼسی تْسظ ّاحس ذسهبت شِری

ًبم تٌظین کٌٌسٍ  :زیٌت ججلی (هسئْل ذبًَ سالهت ثِبرستبى)

