
 

 

 ....... مهندس جناب آقای

 ....... شهرداری محترم

 با سالم واحترام

افزایش سرمایه  آن درنقش انکارناپذیر و  با توجه به اهمیت سرمایه به عنوان عنصر مهم تولید در اقتصاد و در حقیقت عامل سوم تولید

در یک رویداد ؛ امر مهم در کنار سایر مباحث علمی تخصصی اجالس با توجه به درنظرگیری اینو درآمد شهرداری ها در کشور،  و

در آن حضور خواهند داشت بنا داریم دست طرفین کارآفرین داخلی و خارجی های بخش خصوصی جهانی که صدها شهرداری و شرکت

که از تاکیدات مقام  را عمل و قدامدر راستای ا، انعقاد تفاهم نامه های همکاریایجاد فضای مشارکت، زمینه  با و را در دست هم نهیم

 وریم. فراهم آ را میباشد تعالی اهلل حفظهم معظم رهبری

توسعه درآمد پایدار شهرداری ها، تامین مالی شهری و زیر بخش های آنها در سطح جهان در حوزه های مختلف موضوع همزمان با 

بازاریابی شهری، طراحی شهری  "،  "تامین مالی پروژه های شهریسرمایه گذاری مشارکت بین المللی و  "مدیریت شهری، پنل های 

 و "دکتر داوود ندیم"برای اولین بار با سخنرانی، "منابع مالی شهرداری ها، ناپایدار و درآمد های پایدار "و  "و توسعه پایدار شهری

جهت آگاهی از آخرین روش ها و فرمول های جدید حوزه بازاریابی شهری، سرمایه گذاری، درآمد شهرداری ؛ "دکتر پیمان مولوی"

 .در این برنامه بدان پرداخته شده استها و سایر منابع مالی 

ات، ها قادر خواهند بود خدمو آنآور در حوزه شهر و خدمات شهری بوده  های فناین اجالس همچنین فرصت مغتنمی برای شرکت

محصوالت، نوآوری، تکنولوژی و ایده و خالقیت خود را در نمایشگاه جنبی این اجالس، درکنار سایر شرکت های معتبر داخلی و 

  .خارجی و همچنین در سالن ویژه با عنوان سالن فناوری و تکنولوژی نوین، معرفی و ارائه کنند

 اهداف اجالس

 ریزی و مدیریت شهری در عرصه برنامهالمللی  گیری از تجربیات ملی و بین بهره 

 ها در شهرهای ایرانها و چالشتجزیه و تحلیل فرصت 

 هوشمند سازی( کاربرد فناوری اطالعات در شهرالکترونیکی( 

 بکارگیری بازاریابی شهری و ایجاد چشم انداز استراتژیک 

 گذاری درآمدی با هدف تسهیل پیشبرد سیاست های توسعه شهری سیاست 

 ازی درآمد شهرداری هاتوانمندس 

مدیران شهری، اعضای شورای  با هدف آگاهی از آخرین دستاوردهای علمی و تخصصی جهان در عرصه مدیریت شهری، با حضور

 مرداد ماه 26و  25، المللیاساتید برجسته ملی و بینمدیران شرکتها، های سراسر کشور و شهرداران داخلی و خارجی، اسالمی شهر

و دعوت میگردد تا با حضور ارزشمند خویش ما را در این رویداد برگزار  ، مقدس مشهد، جهان اسالم فرهنگیپایتخت در  سال جاری

 علمی، فرهنگی یاری نموده و گامی موثر در جهت آگاهی مدیران و فعاالن اقتصادی کشور در راستای توسعه میهن اسالمی برداریم.

       توفیق... و من ا        

   سید محمد گالبگیران
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