
 دوره پنجم شورای اسالمی شهر بجنورد ۲۱/۱۰/۹۶مورخ  ۲۱صورتجلسه شماره 

در محل سالن  ۲۱/۱۰/۹۶پیرو دعوت قبلی از اعضای محترم شورای اسالمی شهر بجنورد، جلسه فوق العاده روز پنجشنبه مورخ 

جلسات شورا با تالوت آیاتی چند از کالم ا... مجید آغاز و سپس رییس شورا ضمن خیر مقدم و گرامیداشت مناسبتهای هفته 

سرمایه گذاری در حوزه شهرداریها و هیأت همراه و همچنین جناب آقای روح ا...  به مهمانان جلسه آقای دکتر ندیم پدر علم

براتیان شهردار محترم بجنورد خیر مقدم ویژه عرض نمودند و دستور جلسه را با موضوع سرمایه گذاری در شهرداریها را عنوان 

همچنین برگزاری همایش تخصصی سرمایه  و گزارشی مبسوطی را از فرایند پیگیریهای انجام شده در بحث سرمایه گذاری و

گذاری در روز جاری توضیحاتی را پیرامون آن به جلسه ارائه نمود. در ادامه جناب آقای براتیان ضمن تقدیر از همراهی و حمایت 

همه جانبه شورای اسالمی شهر بجنورد و همچنین آقای دکتر ندیم و هیأت همراه گزارش جامعی از مباحث مطرح شده در 

شستهای متعدد در حوزه های مختلف مدیریت شهری در سه روز متوالی به جلسه ارائه گردید و در ادامه هرکدام از اعضاء شورا ن

بطور جداگانه به نقطه نظرات خود در حوزه سرمایه گذاری پرداخته و مطالبی را به جلسه ارائه نمودند در ادامه آقای دکتر ندیم 

گزارشی را از فرایند جلسات برگزار شده در یکماه اخیر و همچنین سه روز سفر به شهر بجنورد رییس هیأت های سرمایه گذاری 

با نگاه توسعه سرمایه گذاری خصوصاً در حوزه شهرداریها توضیحاتی را به جلسه ارائه و مواردی را بشرح ذیل بیان داشتند. نگاه 

 ۵ساله به تفکیک اجرا با برنامه  ۲۰تعریف چشم انداز  -۲جرا آموزش و ا -مشاور -مطالعه -۱سرمایه گذاری در گامهای اول:

اهمیت سرمایه گذاری در گام اول: تکریم، تسهیل در امور سرمایه گذار و سود  -۳بصورت گام به گام  CDS ساله با تهیه طرح

پیگیری و مدیریت  -۵نقش آفرینی نمایندگان محترم شورا در شورای شهر و مجلس شورای اسالمی  -۴ %۳۰رسانی بیش از 

تأثیر نگاه مثبت به  -۷نقش رسانه در جذب سرمایه گذار  -۶مدبرانه شهردار محترم در ایجاد زمینه مناسب سرمایه گذاری 

 نگاه نوین به سرمایه گذاری -۸سرمایه گذار 

اعضای محترم شورا  در پایان رییس شورا ضمن تشکر مجدد از هیأت سرمایه گذاری آقای دکتر ندیم و هیأت همراه و همچنین

 مناسب زمینه ایجاد وبا  و شهردار با جمع بندی مطالب و مباحث مطرح شده اظهار امیدواری نمودند تا با پیگیریهای انجام شده

 .گردد فراهم بجنورد شهر شمالی خراسان استان مرکز در گذاری سرمایه جانبه همه توسعه برای

روستای سراسر کشور و تبصره های ذیل آن برای شهرداری و کلیه دستگاه های موسوم به شوراهای شهر و  ۹۰رعایت ماده  -

 .ذینفع الزم االجراست

 .با ذکر صلوات بر پیامبر عظیم الشان اسالم خاتمه یافت ۲۱جلسه ساعت 

 


