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 بسمه تعالي                                                                                                    

گ  اهی اجرایياهکلیه دست
 

 ؛با سالم و احترام
 

 ؛به پیوست

ها و مشیخطموضوع تدوین  ،ریاست محترم جمهورابالغی  2/9/1401 مورخ 160094شماره بخشنامه  (1

 ساله هفتم توسعه.کالن برنامه پنجهای سیاست

 یر:ح زی تدوین برنامه پنج ساله هفتم به شرهاملمجموعه دستورالع (2

  وسعهساله هفتم تهای کلیدی برنامه پنجدستورالعمل تدوین موضو -

 ساله هفتم توسعهدار برنامه پنجاولویتاحکام مورد نیاز موضوعات کارها و تدوین مسائل، راه دستورالعمل -

 ساله هفتم توسعهها در تهیه و تدوین برنامه پنجاستاندستورالعمل شیوه مشارکت  -

 هفتم توسعه سالهز برنامه پنجکارها، قواعد سیاستی و احکام مورد نیاراهضوابط و قواعد تنظیم  -

الذکر حداکثر طی دو هفته های فوقدر چارچوب بخشنامه و دستورالعملهای اجرایی ملی و استانی ، دستگاهگرددابالغ می

 نمایند. اقدام plan7@mporg.irجه کشور به آدرس پیشنهادات خود به سازمان برنامه و بود ارسالنسبت به 

 باشد.می www.mporg .ir/ plan7م توسعه به آدرس ساله هفت سامانه اطالع رسانی برنامه پنجآدرس ضمناً 
 

 

 

 

  
  

 رونوشت:
 ون محترم امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه برای اطالع و اقدام الزم در موعد مقررجناب آقای پورمحمدی معا 
 ها برای اطالع و اقدام الزم در موعد مقررجناب آقای افقهی معاون محترم مجلس، حقوقی و امور استان 
 دام الزم در موعد مقررآقای امانی همدانی معاون محترم فنی،امور زیربنایی و تولیدی برای اطالع و اق جناب 
 جناب آقای علی احمدی معاون محترم امور علمی،فرهنگی و اجتماعی برای اطالع و اقدام الزم در موعد مقرر 
 جناب آقای افتخاری معاون محترم توسعه مدیریت و منابع برای اطالع و اقدام الزم در موعد مقرر 
 موعد مقرر ریزی برای اطالع و اقدام الزم درپژوهش مدیریت و برنامهجناب آقای اوتارخانی رئیس محترم موسسه آموزش و   

   

 

 سید مسعود میرکاظمی 
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 مقرر نگری برای اطالع و اقدام الزم در موعدهای توسعه و آیندهجناب آقای پاك ذات رئیس محترم مرکز پژوهش 
 الزم در موعد مقررقدام جناب آقای بهزادفر رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان شمالی برای اطالع و ا 
 جناب آقای دهقانی زاده رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد برای اطالع و اقدام الزم در موعد مقرر 
 جناب آقای رودری رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان برای اطالع و اقدام الزم در موعد مقرر 
 س محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان برای اطالع و اقدام الزم در موعد مقررآقای نیکو رئی جناب 
 موعد مقررجناب آقای فتح اله پورکامی رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مازندران برای اطالع و اقدام الزم در  
 مقررمه ریزی استان خراسان جنوبی برای اطالع و اقدام الزم در موعد جناب آقای جهانشاهی رئیس محترم سازمان مدیریت و برنا 
 جناب آقای شاکری زاده رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هرمزگان برای اطالع و اقدام الزم در موعد مقرر 
 و اقدام الزم در موعد مقررآقای عابدی رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان برای اطالع  جناب 
 موعد مقررجناب آقای شهریارپور رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان چهار محال و بختیاری برای اطالع و اقدام الزم در  
 جناب آقای نادری رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم برای اطالع و اقدام الزم در موعد مقرر 
 آقای سپهری رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان آذربایجان غربی برای اطالع و اقدام الزم در موعد مقرر جناب 
 موعد مقررجناب آقای کریم پور ملکشاه رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان البرز برای اطالع و اقدام الزم در  
 ان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل برای اطالع و اقدام الزم در موعد مقررجناب آقای شایقی رئیس محترم سازم 
 رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوی برای اطالع و اقدام الزم در موعد مقرر جناب آقای جمشیدی 
 مقررشهر برای اطالع و اقدام الزم در موعد جناب آقای پاپری زارعی رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بو 
 جناب آقای دوست محمدی سرپرست محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ایالم برای اطالع و اقدام الزم در موعد مقرر 
 رجناب آقای عسکری رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مرکزی برای اطالع و اقدام الزم در موعد مقر 
 وفائی بکیانی رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمانشاه برای اطالع و اقدام الزم در موعد مقرر جناب آقای 
 در موعد مقررجناب آقای شهابی نسب رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کهگیلویه و بویراحمد برای اطالع و اقدام الزم  
 مقررشرقی برای اطالع و اقدام الزم در موعد اران رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان آذربایجانجناب آقای فرش ک 
 جناب آقای وکیلی رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین برای اطالع و اقدام الزم در موعد مقرر 
 ه ریزی استان تهران برای اطالع و اقدام الزم در موعد مقررآقای ازوجی رئیس محترم سازمان مدیریت و برنام جناب 
 جناب آقای الوانیان رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان همدان برای اطالع و اقدام الزم در موعد مقرر 
 زم در موعد مقررآقای خداوردی سرپرست محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان برای اطالع و اقدام ال جناب 
 سرکار خانم کاوسی رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیالن برای اطالع و اقدام الزم در موعد مقرر 
 جناب آقای قاسمی رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان برای اطالع و اقدام الزم در موعد مقرر 
 م سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان برای اطالع و اقدام الزم در موعد مقررآقای ازهاری رئیس محتر جناب 
 جناب آقای افکاری رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس برای اطالع و اقدام الزم در موعد مقرر 
 و بلوچستان برای اطالع و اقدام الزم در موعد مقرر اول رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سیستان جناب آقای عرب 
 جناب آقای مالکی رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سمنان برای اطالع و اقدام الزم در موعد مقرر 
 د مقررحسن پور رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان لرستان برای اطالع و اقدام الزم در موع سرکار خانم 
 جناب آقای پارسا رئیس محترم امور برنامه ریزی، نظارت و آمایش سرزمین جهت اطالع و اقدام الزم در موعد مقرر 
 جناب آقای کساالئی معاون محترم برنامه ریزی، نظارت و آمایش سرزمین جهت اطالع و اقدام الزم در موعد مقرر 

 


