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هب انم خدا

زمان :
م كان :

ساعت  10صبح روز جمعه ششم اسفند ماه سال یک هزارو سیصد و نود پنج
دبیرخانه انجمن دانش آموختگان ارسنجان -تهران ،موسسه آگاه
خانم ها :سهیال فروزانی و مرضیه قائدی

حاضرين :

آقایان سید سیدعبدالحسین رئیس السادات ،سیدمحمدحسین(محمود)حسینی ،محسن نصیری،
امراله کالنتری ،مصططط ی رحیمی ،امان ابراهیمی ،امیرعلی نعمت الهی ،عبداله زارعی ،محمود
رحیمی ،سیدمجتبی پورهاشم ،سید اسماعیل موسوی ،سیدحسام حسینی ،سعید رحیمی ،علیرضا
نصیری و حسین نعمت الهی

موارد مورد اشاره حاضرين:
 -1برگزاری سمینار یکروزه در ار سنجان در راب ه با گیاهان نوین و دارویی تو سط مهندس
رحیمی ،که تو سط آقای زارعی پیگیری می شود و از طریق صحبت با جهاد ک شاورزی
هماهنگی های الزم صورت پذیرد.
 -2بدسططت آوردن اطالعات بیشططتر درباره حجم و ویژگی های معدن کروم ارسططنجان در

موارد مورد ربرسی:

من قه چشططمه بیدی و درصططورت سططوددهی پروژه ،پیگیری و انجام اقدامات الزم بعدی
جهت بهره برداری و توسعه آن توسط دکتر امیرعلی نعمت الهی.
 -3برگزاری گردهمایی ارسطططنجانی های مقیم تهران در روز جمعه به تاریخ بیسطططت و نهم
اردیبه شت ماه سال  13۳۱که م سئولیت آن را خانم فروزانی با همکاری دکتر ح سینی
برعهده خواهند داشت.
 -4پی شنهاد تبدیل ار سنجان به پایگاه اقت صاد مقاومتی ا ستان فارس با هماهنگی و مدیریت
مو س سات خیریه مثل بنیاد م ست ضع ین و بنیاد برکت .چون با توجه به و ضعیت حا ضر
این موسططسططات به این امور توجه ویژه دارند میتوان از این فرصططت موجود بهره الزم را
برد( .بازدید از قلعه گنج کرمان میتواند الگو بسطططیارخوبی برای این کار باشطططد که بنیاد
مستضع ان آنرا مدیریت کرده و بسیار موفق بوده است).

آدرس دبیرخانه انجمن دانش آموختگان ارسنجان:
تهـران ،بزرگراه حكیم غرب  ،بعد از اشرفي اصفهاني  ،خروجي سهیلي قهرودی  ،خیابان وحید خجسته پور ،خیابان کاشفي نیک،
خیابان پائیزان  ،کوچه وحدت چهارم شمالي  ،پالك  13ساختمان آگاه
تلفكس:

)021( 44967097

کد پستي1473684641 :

وبسایت :

www.arsanjan.org

ایمیل :

info@arsanjan.org
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 -5معرفی بوم گردی ار سنجان در سایت انجمن و جمع آوری عکس های مربوط به جاذبه
گردشططگری شططهرسططتان ارسططنجان جهت معرفی ارسططنجان به گردشططگران که در زمینه
گردشگری میتواند کمک بسزایی برای پیشرفت این صنعت نماید.
 -۱پیشنهاد شد با فرهنگ سازی و ایجاد بستری مناسب ،از م رح نمودن م البی که موجب
بی احترامی به اعتقادات گروه یا فردی و ناراحتی افراد میشطططود در گروه هایی که در
فضططای مجازی به فعالیت می پردازند و به نحوی با انجمن مرتبط میگردد پرهیز نماییم.
( شایان ذکر ا ست که انجمن هیچ گروهی در ف ضای مجازی ندا شته و گروه های موجود

پ
مصوبات و یگیریهای
جلسه آتی

زمان جلسه آينده :
م كان جلسه آينده :

مستقل از انجمن بوده و توسط انجمن مدیریت نمی گردد).

پیگیری و ارائه مصوبات جلسات قبل

از طریق سایت اطالع رسانی خواهد شد.
دبیرخانه انجمن دانش آموختگان ارسنجان-تهران ،موسسه آگاه

آدرس دبیرخانه انجمن دانش آموختگان ارسنجان:
تهـران ،بزرگراه حكیم غرب  ،بعد از اشرفي اصفهاني  ،خروجي سهیلي قهرودی  ،خیابان وحید خجسته پور ،خیابان کاشفي نیک،
خیابان پائیزان  ،کوچه وحدت چهارم شمالي  ،پالك  13ساختمان آگاه
تلفكس:

)021( 44967097

کد پستي1473684641 :

وبسایت :

www.arsanjan.org

ایمیل :

info@arsanjan.org

