
 

 

 

 پژوهش شورای اسالمی شهربجنورد شورای پژوهشی مرکز آموزش و02 شماره صورتجلسه

   12ساعت  4/5/1421 مورخشنبه سه 

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

نماینده صنعت معدن تجارت استان )صمت(، کارشناس سرمایه گذاری نماینده استانداری، نماینده اتاق بازرگانی استان،  ،

 شهری برندینگ محوریت با سرمایه گذاری شهری اقتصاد وریزی اعضای کارگروه برنامه  گاه ها وشنمایندگان دان شهرداری و

 رسمیت یافت .شهر سالمی شورای ا همایشسالن در محل  صبح01ساعت رأس 

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

  .نمودند

 برندینگ که هایی بندی دسته و محورها معرفی با مرکز شهری گذاری سرمایه و اقتصاد کارگروه رییس بابکی، دکتر آقای

 اشتراک به و شرح راستای در جلسه دبیر مدیریت با حضار همه مشارکت سپس. دادند ادامه را جلسه بیفتد اتفاق میتواند

 اشاره با خارجه امور وزارت استانی نماینده جوینی آقای نیز انتها در. یافت ادامه حاضر های دستگاه تجربیات و نظرات گذاشتن

 .کردند آمادگی اعالم المللی بین ارتباطات توسعه برای سازمانی مجرای در همکاری نوع هر برای شهری دیپلماسی اهمیت به

 و آمار اساس بر را ویژه قوت دارای و انحصاری محورهای مختلف های دستگاه از یک هر آتی جلسه برای شد مقرر انتها در

 حرکت برندینگ های پتانسیل و ظرفیتها در همگرایی سوی به تا نمایند ارائه برندینگ زمینه ایجاد برای تخصصی اطالعات

 .شود

 .خاتمه یافت01/01صلوات بر محمد و آل محمد )ص( ساعتجلسه با ذکر 

 

 حاضرین جلسه:

 ـ روح اهلل بابکی 5ـ تیمور جعفری      4ـ مریم محروتی        0ـ باقر جوینی           1ـ سید محسن موسوی     0

 ـ علی دانشوری01ـ صادق پرتانی       9ـ ابراهیم رحمتی       8ـ سیمایار محمدی   7ـ حسین اسکندری          6

 تکتم تاج گردان  ـ 04    ـ مینا هاشمی    00                           ـ حبیب صالح آبادی 01 ـ مهرداد ایزانلو           00

 همایونی ـ خدیجه 08ـ ابوذر عفیف     07ـ علی حیدری         06ـ اسامه شریعت منش     05 


