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" سال 4937؛ حمایت از کاالی ایرانی"
رییس محترم سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان زنجان
رییس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان
رییس محترم اتاق بازرگانی استان زنجان
مدیر کل محترم میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی استان زنجان
رییس محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی -درمانی استان زنجان
مدیر عامل محترم شرکت شهرکهای صنعتی استان زنجان
مدیر کل محترم راهداری و حمل و نقل جاده ای استان زنجان
مدیر عامل محترم شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه زنجان
مدیر کل محترم تامین اجتماعی استان زنجان
رییس محترم اتاق اصناف استان زنجان

موضوع :فراخوان انتخاب واحدهای صنعتی و خدماتی سبز (سال )79 -79
با سالم و احترام

به استحضار می رساند پرسشنامه مربوط به فرایند انتخاب واحدداا ندنیتی و مددماسی سدال سدا -79
 ،79از ساریخ  79/9/9در پورسا سازمان متاوع این اداره کد بده ردر
دستر
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بوده و کلیه واحداا ننیتی و مدماسی متقاضی (به جل واحداایی که در فهرست ننایع رالیندده سدا

 79قرار داشته اند) ،می سوانند جهت سکمی پرسشنامه اا مذکور ،به نورت مکانیله و بدا راایدت دسدتوراعیم
اا و مطاعیه دقیق راانمااا ارایه شده و مد نظر قرار دادن مدوارد زیدر ،در مهلدت زمدانی سییدین شدده ،نسدات بده
سکمی پرسشنامه اا مربوطه (امراه با ارایه مستندات الزم) اقدام و کد راگیر دریافت نمایند.
 .1کلیه مراحل ثبت نام و انتخاب براساس برنامه زمانبندی زیر انجام خواهد شد:
 77/7/7 تا  :77/8/32ثبت نام واحدهای صنعتی و خدماتی
 77/8/32 تا  :77/8/23تمدید مهلت و رفع نواقص
 77/8/23 تا  :77/7/13بررسی استانی و ارسال نتایج به سازمان
 77/7/13 تا  :77/13/13بررسی در دبیرخانه و ممیزی عوامل ارزشیابی جهتت
انتخاب واحدهای صنعتی و خدماتی سبز
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 هفته اول بهمن :برگزاری همایش و تقدیر از واحدهای منتخب
 .3کلیه واحدهای صنعتی و خدماتی می بایست پس از مطالعه دقیق راهنما نسبت بته
تکمیل پرسشنامه اقدام نمایند.
 .2در تکمیل پرسشتنامه بترای واحتدهای صتنعتی صترف پا از پرسشتنامه واحتدهای
صنعتی و برای واحدهای خدماتی از پرسشنامه واحدهای خدماتی استفاده شود.
 .4بدیهی است به پرسشنامه هایی که ناقص بوده و یتا پتس از تتاریق مقترر ارستال
گردد به هیچ وجه ترتیب اثر داده نخواهد شد.

حسینآب ساالن
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان زنجان

رونوشت به:
معاونت محترم نظارت و پایش اداره کل جهت آگاهی
رؤسای محترم ادارات تابعه جهت آگاهی و پيگيری جهت شرکت واحدهای واجد شرایط

