
(این نامه بدون مهر برجسته دبیرخانه فاقد اعتبار است.)

دارد

١٣٩٦/٠٣/٢٨  

١٩/٢١١١

دادستان محترم عمومی و انقالب زنجان
ریاست محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان

مدیر کل محترم  امور اجتماعی استانداری زنجان 
مدیرکل محترم مدیریت بحران استان زنجان

مدیر کل  محترم صدا و سیمای مرکز زنجان
فرماندهی محترم انتظامی استان زنجان

شهردار محترم زنجان
فرماندار محترم شهرستان زنجان 

ریاست  محترم سازمان صنعت ، معدن و تجارت  استان زنجان
ریاست محترم  سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان

مدیرکل  محترم  آموزش و پرورش استان زنجان 
مدیرکل محترم  حفاظت محیط زیست استان زنجان

مدیر کل محترم تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان
مدیر کل محترم تعزیرات حکومتی استان زنجان

مدیرعامل محترم شرکت آب و فاضالب شهری استان زنجان

مدیرعامل محترم شرکت آب و فاضالب روستایی استان زنجان
مدیر کل محترم ورزش و جوانان  استان زنجان

مدیر کل محترم راه و شهرسازی استان زنجان
مدیر کل محترم  کمیته امداد امام خمینی «ره» استان زنجان 

مدیر کل محترم دفتر امور بانوان و خانواده استانداری زنجان 
مدیرکل محترم دامپزشکی استان زنجان

مدیرکل محترم بهزیستی استان زنجان 
مدیر عامل محترم  جمعیت هالل احمر استان زنجان

مدیر کل محترم استاندارد استان زنجان
مدیر کل محترم بیمه سالمت استان زنجان

ریاست محترم مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت  
نماینده محترم  شهرداریهای استان زنجان

ریاست محترم  اتاق اصناف استان زنجان
نماینده محترم انجمن های خیریه استان زنجان

                                                                                                                                                                                                نمابر آنی
سالم علیكم 

احتراماً، با عنایت به اینكه دومین جلسه كارگروه تخصصی سالمت، ایمنی و امنیت غذایی استان در سالجاری، بـا دستور كار پیوست بـه ریاست 
جناب آقای موسوی معاون محترم سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری زنجان، رأس ساعت ١٠ صبح روز سه شنبه مورخ ٩٦/٣/٣٠ در سالن 
اجتماعات پیامبر اعظم (ص) استانداری برگزار خواهد شد، بدینوسیله از جنابعالی دعوت به عمل می آید شخصاً در جلسه مذكور شركت 

فرمایید.

دکتر علیرضا بیگلری
 رئیس دانشگاه

و دبیر کارگروه تخصصی سالمت ، ایمنی و امنیت غذایی استان


