
 دوره ششم شوراي اسالمي شهر بجنورد 3/8/7011مورخ  71صورتجلسه رسمي شماره 

روز دوشالربم مالور     00:11پیرو دعوت قبلی از اعضای محترم شورای اسالممی شال ر نورالوردل هلرالم رسالعی سالاع        

 در محل سالن هلرات شورا تشکیل گردید.  3/8/0011

. موید آغاز و سپس رییس شورا ضعن خیر مقدم نالم ااضالرین و م عالال هلرالم     هلرم نا تموت آیاتی چرد از کمم ا..

 هراب سرهرگ عبادی هانشین ارشد نظامی ارتش خراسال شعالیل دستور هلرم را قرائ  نعودند. 

در انتدا هانشین ارشد نظامی ارتش استالل ضعن قالدردانی از هعکالاری شالورای اسالممی شال ر و شال رداری نورالوردل        

 صوص ساماندهی مقبره ش دا واقع در چ ارراه هوادیم نیال نعودند. مواردی را درخ

پس از ارائم گزارش و نرنامم ها توسط می عال فوق الذکرل هر کدام از اعضای محترم شورا نطور هداگانم نم نقطم نظرات 

تفاهعرامالم سالم   خود درخصوص مشکمت موهود در مکال یاد شده پرداختم و پیشر ادات و راهکارهالایی از قبیالل امضالای    

هانبم ش رداری نوروردل ارتش خراسال شعالی و اداره کل میراث فرهرگالیل گردشالگری و االرایع دسالتی اسالتال را نیالال       

 نعودند.

در پایال رییس شورا ضعن تشکر مودد از م عال هلرم و هعچرین اعضالای محتالرم شالورا نالا هعالع نرالدی مطالال  و        

هعکاری ها و پیگیری های شورال ش رداری و اداره مرنوطم و نا ایواد زمیرم  مبااث مطرح شده اظ ار امیدواری نعودند تا نا

 مراس  نرای ارتقاء مدیری  ش ری در ش ر نورورد نرای ش روندال فراهم گردد.

نا توهم نم ایرکم مقبره ش دا واقع در تقاطع هوادیم نم محل کارتن خوان ال معتادین متواهر تبالدیل گشالتم و از سالویی     -0

اشرات موزی کم اعتراض شدید اهالی را در پی داشتمل در هلرم مطرحل شالورا پالس از نررسالی و تبالادر نظالر و نالم       وهود 

کعیریول خدمات و محیط زیرال  شال ری و نالا توهالم نالم اهعیال         02/2/0011مور   5اورتولرم شعاره  0استراد نرد 

ناعث ناامری گردیدهل توسط ش رداری نورورد  موضوعل مقرر شد فضای پیرامونی مقبره کم هلوه نصری شایرتم ای ندارد و

نخالم نرداری و پاکرازی گردد و هعچرین کارگروهی متشکل از نعایردگال ارتالش اسالتال و اداره کالل میالراث فرهرگالی و      

 ش رداری نورورد تشکیل تا تعامی فرایرد ن رازیل ااداث و تعیین کارنری مکال مقبره ش دا هعع نردی گردد.

شورای پژوهشی مرکز آموزش و پژوهش شورای اسممی ش ر نورالوردل در   8/2/0011مور   3م شعاره اورتولر 0نرد  -0

هلرم مطرحل شورا پس از نررسی و تبادر نظر نا تشکیل کعیتم نورورد شراسی ذیل موعوعالم مرکالز آمالوزش و پالژوهش     

 شورای اسممی ش ر اعمم موافق  نعود.

 یم الشال اسمم خاتعم یاف .نا ذکر الوات نر پیامبر عظ 05هلرم ساع  
 


