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دادستان محترم دادگاههای 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 نیروی انتظامی استان زنجان

مدیر کل محترم اطالعات 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

مدیر کل محترم نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان زنجان
مدیر کل محترم تبلیغات اسالمی  استان زنجان

مدیر کل محترم اوقاف و امور خیریه استان زنجان
ریاست محترم هیئت امناء حسینیه اعظم زنجان

ریاست محترم هیئت امناء زینبیه اعظم 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

                                                                                                                 

سالم علیكم 
احتراماً به پیوست صورتجلسه و مصوبات چهارمین  نشست كارگروه تخصصی سالمت، ایمنی و امنیت 
غذایی استان زنجان در سالجاری كه در مورخ ١٣٩٦/٧/٣ در استانداری زنجان برگزار گردید، جهت 

استحضار ارسال می گردد ./  
دکتر پرویز قزلباش
 سرپرست دانشگاه

    و دبیر کارگروه تخصصی سالمت ، ایمنی و امنیت غذایی استان
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