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اتوماسیون اداری

۱۴۰۱/۰۴/۰۸

۱۴/۲۹۱۸/ص

دارد

بدون مهر برجسته فاقد اعتبار میباشد

باسمه تعالی

رؤسای محترم تشکل های اقتصادی وابسته به اتاق ایران

با سالم؛
احتراماً تصویر نامه شماره ۱۴۰۱۰۰۶۷/ت/۰۴-۰۱  مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ انجمن مدیریت سبز ایران درخصوص 
اطالع رسانی سومین دوره همایش مدیریت سبز اصفهان مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ ، جهت استحضار به پیوست ایفاد می 

گردد. خواهشمنداست دستور فرمائید موضوع را به نحو مقتضی به اعضای محترم تشکل اطالع رسانی نمایند.

سال تولید؛ دانشبنیان ، اشتغالآفرین



 

 

 سید جواد زمانی ناب آقای ج

 معاونت محترم استانها و تشکلهای اتاق بازرگانی ایران

   

 اطالع رسانی برگزاری                         موضوع:  

 ربا شعا  مین دوره همایش مدیریت سبز استان اصفهانسو                                                            

 ماستاقتصاد ما همان محیط زیست 

 عباسی هتل    –  05/05/1401

 با سالم   

حیطی مپذیری زیستنش و فرهنگ مسئولیت ان در راستای توسعه دارساند انجمن مدیریت سبز ایرمی  عالی مبه استحضار آن مقااحتراما،  

المللی، بطور پیوسته بین  نو همچنین اهداف کالکشور  ، برنامه ششم توسعه اقتصادی  زیست محیطی  ابالغی   ن کالهمسو با سیاستهای  

 زار نموده است.های ملی و بین المللی برگسال گذشته همایش 15در 

: همچون  ویژه های  کمیسیون و، مراکزمطالعاتدر این انجمن  سبزهای متعدد مدیریتتخصصی در حوزهارتقا دانش  منظور  هبدر همین مسیر  

   است. شدهتاسیسمرکز مطالعات محاسبه ردپای کربن و  ...   ،ذیری اجتماعیپ مسئولیتمرکز مطالعات ، ایران ساختمان سبز شورای

تا    گردد ش استانی ویژه استان اصفهان به تاریخ پنجم مردادماه سالجاری در هتل عباسی برگزار میدر همین راستا سومین دوره همای 

 آشنا گردند.  محیطیالشهای اقتصادی و زیستچبا آخرین ویرایش دانش مدیریت سبز در مواجه با  استانصنایع 

و ذی   هارسانی برای کلیه تشکل، اطالعدر این همایش استانی  زید امتنان خواهد بود تا ضمن حضور نمایندی از آن معاونت محترمم

 باشد. ن صورت پذیرد. اطالعات تکمیلی در وب سایت این انجمن در دسترس همگان مینفعان این رویکرد مدر

 

 قای مهندس عرفانی آاق بازرگانی ایران. جناب  ی اترونوشت: مدیریت محترم امور تشکلها 

 

 

  

 

 

 با سپاس 

 رییس انجمن 

 محمد حسن امامی 

07/04/1401 

 01-04 / ت / 14010067

 بروشور   




