
 شوراي اسالمي شهر بجنورد 5/11/99مورخ  185صورتجلسه رسمي شماره 
الواع     الوتی  سوی ا دووادس  ل شوبر ور الویمی  شوواای ا مووا   10:00پیرو دعوت قبلی از اعضای محترم  شودبی  اوز یک

ضوتن دا محل الالن هتایش شواا تشکیل شدس  لسی وا تیوت آیاتی چدد از کیم ا... مرید آغاز و الپس  5/11/99 ایاال  شواا 

شور   صوتیتاتی و خیر مقدم وی حاضرین دا  لسی و گرامیداش  ایام هفتیس دالتوا  لسی اا قرائ  و پس از وراالی و تبادل نظر ت

 ذیل اتخاذ گردید:

 شبرداای فیتاوین 16/10/99 موا  توافقی صواترلسیشبرداای داخصوص  4/11/99موا   107991/10/1399نامی شتااه  -1

الوازی  7516/76/164و آقای مبدی  عفرزاده حصاای مالک ملک پیک ثبتی  صواا  02161012105501و وا کد نو قو  دا ح وا

گوااای  42شیرعلیس اول الرواالیی کوچی اول الت  ااال  مبدی ور داخواال  تتلک و خساات ناشی از ملک دا مسیر  متری و وا

شوده وطی شدن فرایدد وا تو ی وی و الی و تبادل نظر  لسی مطر س شواا پس از ورادو قطعی معوضس موضوع دا   ضوروات انرام 

مواکوا  موووا  ا رای طر  تفصیلی و وازگشایی معاور وا توافق  توووافقی  سووی  الوو   16/10/99)صواترل قوراات  پیو ضوواو  و م یو   ووا اعا

 .اعیم موافق  نتودس این توافق از تاایخ اویغ وی مدت الی ماه معتبر خواهد وودشبرالازی 

و  شبرداای فیتاوین 25/9/99 موا  توافقی صواترلسیشبرداای داخصوص  5/11/99موا   108241/10/1399نامی شتااه  -2

بور  1322/167/2آقای محتد العیدی مالک ملک پیک ثبتی  نوبش م بور  ووان م وور  12واق  دا خیاوان غروی انتبای خیا دوی  مب

شودن وا تو ی وی و مطر س شواا پس از وراالی و تبادل نظر   لسیداخواال  تعیین تکلیف داخصوص واگااایس موضوع دا  طوی 

وا اعای  پیوال    25/9/99صواترلسی توافقی موا  )ا رای طر  تفصیلی و وازگشایی معاور وا توافق ماکوا  ضروات انرام شده وفرایدد 

 .معتبر خواهد وود اعیم موافق  نتودس این توافق از تاایخ اویغ وی مدت الی ماهضواو  و مقراات شبرالازی 

هوای  90* اعای  ماده  الوتهاه  یوی د موالوم وی شوااهای شبر و اوالتای الراالر کشوا و تبصره های ذیل آن ورای شبرداای و کل

 ودد مصووی وی تأیید اعضای محترم شواای االیمی شبر االید . 2ذیدف  الزم اال راال . )این صواترلسی دا قالب 

 ور پیامبر عظیم شأن االیم خاتتی یاف .وا ذکر صلوات  14:00 لسی الاع    
 


