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باسمه تعالی
" ارتبــاطـی فـراگیـر "

جناب آقای مجیدی
رئیس محترم اداره مخابرات شهرستان ساوه منطقه مرکزی 

موضوع :  تکمیل پروفایل باشگاه کانال های حضوری
با سالم و احترام ؛

عطف به نامه شماره ۱۰۰/۹۷/۷۵۷۱۶۰ مورخ ۹۷/۰۴/۲۶ به آگاهی می رساند دستور فرمائید دفاتر نمایندگی و پیشخوان 
دولت  تا پایان وقت اداری ۹۷/۰۷/۳۰ فرصت دارید نسبت به تکمیل پروفایل خود در باشگاه کانال های حضوری همراه 

اول اقدام نمایید.
مجددا تاکید می شود در صورت عدم تکمیل پروفایل و تائید مالی، امکان پرداخت مالی وجود ندارد و مبالغ پرداخت شده 

نیز اثر انباشته، ذخیره و یا معوقه ندارد به عبارت دیگر چنانچه دفتری بعد از تاریخ تعیین شده، پروفایل خود را تکمیل 
ننماید، برای مهر ماه و ماه های بعد نمی توان حق السهم ایشان را پرداخت نمود .

رونوشت:
 سرکار خانم بهادری کارکنان محترم شرکت های پیمانکاری منطقه مرکزی

 جناب آقای امیری رئیس محترم اداره مخابرات شهرستان محالت منطقه مرکزی
 جناب آقای نجفی رئیس محترم اداره مخابرات شهرستان دلیجان منطقه مرکزی
 جناب آقای شریعتی رئیس محترم اداره مخابرات شهرستان شازند منطقه مرکزی

 جناب آقای رضائی متصدی محترم نظارت برسیستمهای مخابراتی منطقه مرکزی
 جناب آقای کاووسی رئیس محترم اداره مخابرات شهرستان زرندیه منطقه مرکزی
 جناب آقای قربانیان رئیس محترم اداره مخابرات شهرستان تفرش منطقه مرکزی

 جناب آقای کمیجانی بزچلوئی کاردان محترم مسئول محترم مرکز مخابرات کمیجان ناحیه یك منطقه مرکزی
 جناب آقای شهاب الدینی رئیس محترم اداره مخابرات شهرستان خمین منطقه مرکزی

 جناب آقای رضائی رئیس محترم اداره مخابرات شهرستان آشتیان منطقه مرکزی
 جناب آقای رفیعی کارشناس مسئول محترم مرکز مخابرات فراهان ناحیه دو منطقه مرکزی

 

 

علی رضا فرهادی
مدير تجاري و امورمشتريان منطقه مركزي
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 سرکار خانم میرزایی کارکنان محترم شرکت های پیمانکاری منطقه مرکزی
 آقای محمود حسین آبادی سرپرست محترم اداره حراست منطقه مرکزی

 آقای رحیم رفیعی رئیس محترم اداره بازرسی و رسیدگی به شکایات منطقه مرکزی
انجمن صنفی دفاتر پیشخوان دولت

کلیه دفاتر نمایندگی، پیشخوان، روستایی

اقدام کننده :    ۳۲۲۱۰۰۲۰

http://www.tci.ir

