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 5واحد  – 15پالک  –کوچه بسطامی  -باالتر از میدان پالیزی–سهروردی شمالی  –تهران 

 88515421-88515526-  88515328  تلفکس 

 

 ندارد

 سپاسبا 

 مجید سرایداریان 

 رئیس انجمن

 به نام خدا

 یصلیف یهان یقاآجناب  

 خرمشهر یو معادن و کشاورز عیو صنا یمحترم اتاق بازرگان استیر
 

  یصنعت دیازدو ب یسبز به همراه کارگاه آموزش تیریمد یالملل نی:                               مراسم بموضوع

 1396مهرماه  28 یال 23 -شیاتر
 سالم با

و  یوابسته به اتاق بازرگان یاقتصاد یاز تشکل ها یکیبه عنوان  رانیسبز ا تیریانجمن مد دیهمانگونه که مستحضر هست احتراما،
 ییبه مفهوم همگرا خود را در حوزه توسعه دانش و فرهنگ سبز) یتهایفعال 1386از سال  رانیا یو معادن و کشاورز عیصنا

کشور است که در  یاقتصاد یاز معدود تشکل ها یکی( آغاز نموده و  یطیمح ستیز یت هایبا مسئول یاقتصاد یها تیمسئول

 تیآنان فعال یاعضا انیدر م داریو تحقق توسعه پا یبازرگان یاتاق ها یطیمح ستیو ز یاجتماع یریپذ تیرسالت مسئول یراستا
 ارد.د یهدفمند و نظام مند

 تیکشور و شخص 127 ندگانیبا حضور نما یانرژ یدوره مراسم جهان نیکه برگزار کننده شانزدهم رانیسبز ا تیریمد انجمن
سبز اروپا در سال گذشته  تیریجامعه مد سییر ،یانرژ یادجهانیبن سییر ،یمتعدد همچون سرکار خانم گاند یالملل نیب یها

 ،یدوره آموزش 650از  شیب ینسخه؛ برگزار ونیلیم کیحدود  راژیدر ت یتخصصکتاب عنوان  125است، تا کنون موفق به چاپ 
با  یماه سالجار ید 26 خیآب به تار یمراسم جهان یبرگزار یمتول نیدر داخل و خارج از کشور و همچن یتخصص شیهما 150

توسعه  یانجمن برا نیبا ا قتبطور پاره وقت و تمام و ابیکارشناس و ارز 461کشور در اجالس سران است.  130حضور حدود 

 است.  دهیگرد یانجمن طراح نیا نیتوسط ا یتیریمدل مد 21و  ندینما یم یدانش و فرهنگ سبز همکار
دوره  نیدوم www.energyglobe.info  یانرژ یادجهانیبن ش،یاتر یاتقا بازرگان یبا همکار رانیسبز ا تیریمد انجمن

 دیبازد ،یکارگاه آموزش ،یبرنامه علم نی. در ادینما یمهرماه برگزار م 28 یال 23 خیبه تار نیسبز را در شهر و تیریمد شیهما
شده اند به همراه  ازیواقع و موفق به کسب امت یابیمورد ارز یکه در سالجار شورمانسبز ک عیاز صنا یو مراسم قدردان یصنعت

 شد. واقع خواهند یسبز اروپا مورد قدردان عیصنا

 سبز تیریمد یکارگاه آموزش:  اول روز

 ییسبز اروپا عیاز صنا دیبازد : دوم روز

  HSEپسماند و  تیرینو و مد یها یژانر یدر حوزه ها نینو یها یاز فن آور دیبازد :  سوم روز

 سبز تیریمد یالملل نیب شیهما  چهارم: روز

با شماره  ایو  دییمراجعه نما www.iran-gma.com  تیوب سابه  یلیکسب اطالعات تکم یامتنان خواهد بود تا برا دیمز
مهلت ثبت نام  نیآخر زایصدور و ندیبودن فرا ی. با توجه به طوالندییسرکار خانم زدوار تماس برقرار نما 113 یداخل 88515328

 است. یماه سالجار وریاول شهر

 مرقوم گردد. یاقدامات مقتض یاطالع رسان یبکه هاو ش یروابط عموم قیمحترم از طر یاست جهت مشارکت اعضا خواهشمند
 

 

 
 




