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هکبى ثرگساری جلسَ :صفتر شِرصار ًبدیَ

سالصَ صْرتجلسَ:جلسَ ثب ًبم ّیبص سضا ّ سیر هقضم ثَ هیِوبًبى تْسظ جٌبة
آقبي پْالًّضّآقبی یْسفی صرارتجبط ثب ثرًبهَ ُبی سالهت صرفصل تبثستبى ّ
ثرگساری جشٌْارٍ ُبی تبثستبًی صذجت کرصًض ّصرارتجبط ثب هسبئل ّهشکالت
ػوراًی ًبدیَ ّ اصالح فضبی سجس ّکبشت ًِبل صر پبرک هصطفی سویٌی ثذث ثَ
هیبى آهض.
هْارص پیگیری صْرتجلسَ :
 -9هقرر گرصیض ُوسطخ سبزی صر یچَ ُبی ر ُضایت تْسظ ّادض سضهبت شِری
( )937اًجبم شْص .
 -9هقرر گرصیض ثبزسبزی ّ هرهت تبثلُْبی هؼبثر تْسظ ّادض ػوراى
اًجبم شْص .
 -3هقرر گرصیض سظ کشی هذْری سظ ّیژٍ صر ر جوِْری تْسظ ّادض ترافیک
اًجبم شْص .
 -4هقرر گرصیض هْاًغ ارتؼبجی جبى پٌبٍ صر ر جوِْری ّ هذضّصٍ م
ًصت شْص .
ثِبرستبى
 -5هقرر گرصیض آسفبلت سیبثبى سؼضی صر هذضّصٍ چِبرراٍ هشجر الضّلَ
تْسظ ّادض ػوراى لکَ گیری شْص.
 -6هقرر گرصیض آطیي ثٌضی ّ آهبصٍ سبزی کْچَ صیرفی پْر جِت هراسن
یبصّارٍ شِضای  7تیر تْسظ ّادض زیجب سبزی اًجبم شْص .
 -7هقرر گرصیض جضاّل ر سؼضی هرهت شًْض تْسظ ّادض ػوراى .
 -8هقرر گرصیض سٌگفرشِبی ر صفی ػلیشبٍ تْسظ ّادض ػوراى هرهت ّ
تؼویر شًْض .
 -9هقرر گرصیض ُرش صرستبى ّ کبشت تؼضاصی ًِبل صر پبرک هصطفی سویٌی
تْسظ ّادض فضبی سجس اًجبم شْص .
-90هقرر گرصیض لکَ گیری آسفبلت صر سیبثبًِبی سطخ هذضّصٍ تْسظ ّادض
ػوراى اًجبم شْص .

 -99هقرر گرصیض شستشْی ّ ًظبفت ر سؼضی شوبلی تْسظ ّادض سضهبت شِری
اًجبم شْص

شْرای سالهت هذلَ ثِبرستبى
99/4/99

ُوسطخ سبزی صریچَ ر ُضایت

ً -9تیجَ پیگیری :صر تبریز
تْسظ سضهبت شِری اًجبم شض .
ثبزسبزی ّ هرهت تبثلُْب تْسظ ػوراى اًجبم
99/4/96
 -9صر تبریز
شض .
 -3صر تبریز

99/4/98

سظ کشی هذْری تْسظ ترافیک اًجبم شض .

 -4صر تبریز

99/4/97

هْاًغ ارتؼبجی تْسظ ترافیک ًصت شض.

 -5صر تبریز
 -6صر تبریز
اًجبم شض .
 -7صر تبریز
 -8صر تبریز
.
 -9صر تبریز
اًجبم شض .

99/4/93
99/4/6

99/4/93
99/4/95

99/4/95

لکَ گیری ر سؼضی تْسظ ػوراى اًجبم شض .
اطیي ثٌضی کْچَ صیرفی پْر تْسظ زیجب سبزی

جضاّل ر سؼضی تْسظ ػوراى هرهت شض .
سٌگفرش ُبی ر صفی ػلیشبٍ تْسظ ػوراى هرهت شض

ُرش صرستبى ّ کبشت ًِبل تْسظ ّادض فضبی سجس

-90صر تبریز 99/4/99
ػوراى اًجبم شض

لکَ گیری آسفبلتِبی سیبثبى سطخ هذضّصٍ تْسظ

99/4/90

شستشْی ّ ًظبفت ر سؼضی تْسظ ّادض سضهبت شِری

-99صر تبریز
اًجبم شض .

ًبم تٌظین کٌٌضٍ  :زیٌت ججلی (هسئْل سبًَ سالهت ثِبرستبى)

