
 

 

 

 پژوهش شورای اسالمی شهربجنورد شورای پژوهشی مرکز آموزش و18 شماره صورتجلسه

   14ساعت  42/3/1241 مورخشنبه سه 

نمایندگی امورخارجه استان حضور  با آموزش و پژوهش شورای اسالمی شهرمرکز  پیرو هماهنگی بعمل آمده از اعضای محترم 

گروه اقتصاد دانشگاه بجنورد، مدیر گروه اقتصاد دانشگاه آزاد مدیر  دارایی استان،معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و ،

اسالمی واحد بجنورد، مدیر اداری مالی شورای اسالمی شهر، نماینده اتاق بازرگانی بجنورد، نماینده سازمان مدیریت و برنامه 

 صبح01ساعت ، رأس ش و پژوهش شورای اسالمی شهرمرکز آموز ریزی و اعضای کارگروه برنامه ریزی و اقتصاد سرمایه گذاری

 رسمیت یافت .شهر سالن جلسات شورای اسالمی در محل 

دستور کار را عنوان  ،خوش آمد گویی به حاضرین در جلسه ودر ابتدا آقای مهندس موسوی )رئیس مرکز ( ضمن خیر مقدم 

، کتابخانه تخصصی، یدر این جلسه ضمن تاکید بر برند سازی و دیپلماسی شهری، استفاده از ظرفیت دانشجویان خارج .نمودند

تبادل نظر  موزه مردم شناسی و استفاده از ظرفیت دفتر نمایندگی وزارت امورخارجه در استان خراسان شمالی مورد بحث و

 قرار گرفت.

 ل اتخاذ گردید .تصمیمات ذیتبادل نظر  پس از بررسی و

 ـ جناب آقای نورالهی بعنوان رئیس کارگروه برنامه ریزی، اقتصاد و سرمایه گذاری انتخاب شدند.0

 مقرر گردید برای تمام اعضاء حاضر در جلسه بعنوان عضو کارگروه برنامه ریزی ، اقتصاد و سرمایه گذاری ابالغ صادر گردد. ـ2

، شرکت و تجارت استان نیروی انتظامی ، راه شهرسازی و شهرداری ، صنعت معدنت )آینده از اداراجلسه  درـ مقرر گردید 3

و زیارت استان، گردشگران بخش خصوصی، پارک علم و فناوری سازمان حج های گردشگری، اوقاف و امور خیریه استان، 

 مدیریت فرودگاه دعوت بعمل آید.  و استان

 صبح تشکیل گردد.01اقتصاد و سرمایه گذاری هردو هفته سه شنبه ها ساعت ـ مقررگردید جلسه کارگروه برنامه ریزی، 4

 

 یافت . خاتمه02جلسه با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد )ص( ساعت 

 حاضرین جلسه :                

 ـ قاسم ایزانلو 5قادر اسفیدانی      ـ 4       روح اهلل بابکیـ 3 باقر جوینی           ـ 2   ـ سید محسن موسوی    0

 ـ خدیجه همایونی 9       ـ مریم محروقی 8ـ احمد پور کاظم       7ـ ابوذر عفیف                  6

 

 

 


