جمهوری اسالمی اریان

وزارت کشور
استاندا ری خراسان رضوی
کش
شورای سياستگذا ری ائمه جمعه
اداره كل تبليغات اسالمی
اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمی
اداره كل حفظ آاثر و نشر ارزشهای دافع مقدس
نمايندگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی
ستاد ااقهم نماز استان
شورای هماهنگی تبليغات اسالمی
م
سازمان قضايی نيرواهی سلح
سپاه امام رضا(ع)
قرارگاه اثمن االئمه (ع) سپاه
فرماندهی ااظتنمی استان

فرماندهی نظامی قرارگاه شمال شرق
فرماندهی منطقه پدا فند هوايی شمال شرق امام رضا(ع)
شهرداری مشهد
شورای اسالمی شهر مشهد
شورای اسالمی شهرستان مشهد
شورای اسالمی استان

اقتصاد مقاومتی  ،اقدام و عمل

شماره :

38/13/1258

اترخی :

1395/1/21

ویپست :

جمهوری اسالمی اریان

ا داره كل هواشناسی
اداره كل ميراث فرهنگی ،صناعي دستی و گردشگری
كانون رپورش فكری كودكان و نوجواانن
ااتق تعاون استان
اداره كل راه و شهرسازی
اداره كل نوسازی ،توسعه و تجهيز مدا رس

شركت غله و خدمات بازرگانی منطقه ٥
اداره كل تعزریات حكومتی
كميته امدا د امام خمينی(ره)

شركت بيمه اریان نمايندگی خراسان رضوی
شركت نمااگشيههای نيب المللی مشهد
شركت مخاربات استان
اداره كل راه آهن

اداره كل ورزش و جواانن
اداره كل تعاون  ،كار و رافه اجتماعی
جمعيت هالل احمر

سازمان مدریيت پسماند شهرداری مشهد
مدریيت اسناد و كتابخاهن ملی استان
اداره كل حفاظت محيط زيست استان

وزارت کشور
استاندا ری خراسان رضوی
کش

شماره :

38/13/1258

اترخی :

1395/1/21

ویپست :

جمهوری اسالمی اریان

روزانهم اتفاقيه
خبرگزاری حيات

وزارت کشور
استاندا ری خراسان رضوی
کش

شماره :

38/13/1258

اترخی :

1395/1/21

ویپست :

با سالم و احترام
ضمن آرزوی توفیق روزافزون ،به استحضار می رساند نخستین جلسه کارگروه تبلیغات و مناسبتهای شورای هماهنگی روابط
عمومی دستگاههای عضو شورای اداری استان در سال جدید ساعت  11:00روز دوشنبه مورخ  95/01/23در محل
مهمانسرای ثامن االئمه ارتش واقع در انتهای عدل خمینی (ره)  65برگزار می گردد .خواهشمند است دستور فرمایند مدیر
محترم روابط عمومی آن دستگاه در جلسه یاد شده شرکت نمایند.
دستور کار جلسه:
.1

بررسی مناسبت های نیمه اول اردیبهشت ماه

.2

بررسی پیشنهادات اعضای محترم

.3

اقامه نماز ظهرو عصر

.4

صرف نهار

امير پورمهدی
مدری كل روابط عمومی

رونوشت :
 آقای طوریان مدیر روابط عمومی بنیاد شهید و امور ایثارگران و مسئول کارگروه تبلیغات و مناسبتها جهت اطالع و پیش بینی الزم خانم شیرخانی کارشناس روابط عمومی استانداری جهت اطالع و همکاری الزم -آقای همتی جهت پیگیری الزم.

