
 شوراي اسالمي شهر بجنورد 13/10/99مورخ  351صورتجلسه رسمي شماره 

 وز یکشا بس حاو      01:11پیرو دعوت قبلی از اعضای  حترارش راو ا  ایاشحی رانر د، او د  سلیاس  یا ی یایع            

د  حتل ییلن ه ییش رو ا تشکیل رد  سلیس دی تشوت آییتی چ د از کاشش ا... ح،یاد آزایز و یایی  یایی       10/10/99

رو ا ض ن خیر حقدش دس حیضرین د  سلیس و گراحیدار  اییش هفرس  دیرو  سلیس  ا قرائ  و پی از در یی و تبیدل نظار  

 تص ی یتی دشرح ذیل اتخیذ گردید:

 قی ایدین  05/5/99حاو     تاواققی  رنردا   د خصاو  وو ت،لیاس   0/0/99حو    55233/01/99نیحس ر ی ه  -0

واقا  د    10-01-0100-0125-11ک حلاک قول یحاس عاید  دای کاد نویایز        رنردا   و آقی  حتین دیزچقی حیل

حرر  حوضوع د  سلیاس حرارح     52حب ی در تقیضی  واگذا   حلک د  حییر گذ   003پشک  00نیظرآدید  نیظرآدید 

رح رو ا پی از در یی و تبیدل نظر و دی توسس دس طی ردن قرای د قینونی و کی ر ییی ان،یش رده و ضرو ت اسرا  ط

پیوی ( دی  عییا  ضاوادو و حقار ات     05/5/99تفصیلی و دیزگشییی حعیدر دی تواقق حذکو  )وو ت،لیس تواققی حو   

 رنرییز  اعشش حواقق  ن ود  این تواقق از تی یخ ادشغ دس حدت یس حیه حعربر خواهد دود.

 قی ایدین  22/2/99و   حا  تاواققی  رنردا   د خصو  وو ت،لیاس  0/0/99حو    55202/01/99نیحس ر ی ه  -2

واقا    3-55-03-01-0دی کد نوییز   031/5901/039رنردا   و آقی  حت د  ضی ودقی حیلک حلک پشک ثبری 

رنریو  ر یلی انرنی  خییدین خییش حب ی در تقیضی  تعیین تکلیف د خصو  حلک واق  د  حییر گذ   01د  انرنی  

و ا پی از در یی و تبیدل نظر و دی توسس دس طی ردن قرای اد  حررحرد  حوضوع د  سلیس حررح  ر 13/10دس حییح  

قینونی و کی ر ییی ان،یش رده و ضرو ت اسرا  طرح تفصیلی و دیزگشییی حعیدر دی تواقق حذکو  )وو ت،لیس تاواققی  

حادت  پیوی ( دی  عیی  ضوادو و حقر ات رنرییز  اعشش حواقق  ن ود  این تواقق از تی یخ ادشغ دس  22/2/99حو   

 یس حیه حعربر خواهد دود.

 قی ایدین  3/2/99حاو     تاواققی  رانردا   د خصاو  وو ت،لیاس    0/0/99حو    55251/01/99نیحس ر ی ه  -5

واق   12010100011211دی کد نوییز   2503/011رنردا   و آقی  حت د  ضی  اد درسی حیلک حلک پشک ثبری 

ید اضیقس عرض حوضوع د  سلیس حررح  رو ا پی از در یی و تبیدل د  دلوا  حعلم کوچس دراتزاده حب ی در تقیضی  خر

نظر و دی توسس دس طی ردن قرای د قینونی و کی ر ییی ان،یش رده و ضرو ت اسرا  طرح تفصیلی و دیزگشییی حعیدر دی 

 اود   پیوی ( دی  عیی  ضوادو و حقر ات رنرییز  اعاشش حواققا  ن   3/2/99تواقق حذکو  )وو ت،لیس تواققی حو   

 این تواقق از تی یخ ادشغ دس حدت یس حیه حعربر خواهد دود.

حویوش دس رو اهی  رنر و  ویری  یرایر کشو  و تبصره هی  ذیال آن دارا  رانردا   و کلیاس      91*  عیی  حیده 

 حی رنر  یید(.د د حصودس دس تأیید اعضی  حتررش رو ا  ایش ...)این وو ت،لیس د  قیلب دیرگیه هی  ذی ف  الزش االسرای . 

 دی ذکر ولوات در پییحبر عظیم رأن ایشش خیت س ییق . 00:11سلیس ییع    
 


