
۱۳۹۷/۰۸/۱۳ تاریخ   :
۱۰۰/۹۷/۱۵۹۸۳۹۷ شماره  :

پیوست :  ندارد
۲۲۰۷۶۶۶ شناسه:

www.tci.ir

اراك، خيابان  دانشگاه، سه  راه  خانه  سازي،
قنات، خيابان شقايق، مخابرات منطقه مركزي

تلفن:    ۳۲۲۴۴۴۱۱(۰۸۶)           
دورنگار: ۳۲۲۶۷۸۸۸(۰۸۶)
كد پستی:  ۳۸۱۷۸۴۴۶۴۵

ECE Address: ece.markazi@tci.ir

منطقه مركزی

شماره پروانه س.ت.م:۱۰۰/۱۱۰۰               شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۶۴۷۲۹۰

باسمه تعالی
همراه با مشتری، همگام با فناوری

جناب آقای مجيدی
رئيس محترم اداره مخابرات شهرستان ساوه منطقه مركزی 

موضوع :  دفاتر برتر
با سالم و احترام ؛

بدین وسیله لیست دفتر برتر نمایندگی همراه اول و دفاتر برتر پیشخوان دولت (فصل دوم) به شرح جدول زیر اعالم می 
گردد. خواهشمند است ضمن بررسی و ارتقاء سایر دفاتر آن شهرستان نسبت به استفاده بیشتر از دفاتر ساعی جدول 

ذیل در کمپین های جاری و آتی شرکت سیار اقدام الزم را به عمل آورند.

نام مسئول شهرستان کد دفتر ردیف
ابوالفضل سلیمانی یزدی اراک ۷۲۳۶۱۰۱۹ دفتر نمایندگی

ابوالقاسم کوخایی کمیجان ۷۲۳۶۱۰۳۶ ۱
محمد ابراهیمی دلیجان ۷۲۳۶۱۰۸۶ ۲
آقای مجدیان محالت ۷۲۳۶۱۰۹۲ ۳

محبوبه اصغری ساوه ۷۲۳۶۱۰۶۵ ۴
مرضیه امید بیگ محالت ۷۲۳۶۱۰۸۷ ۵
طیبه حق نظری کمیجان ۷۲۳۶۱۰۲۸ ۶
محسن پارسا اراک ۷۲۳۶۱۰۶۶ ۷
مهدی بیجار ساوه ۷۲۳۶۱۰۷۵ ۸

سید امیر مسعود میرناصری اراک ۷۲۳۶۱۰۷۱ ۹
عبدالرضا صادقی اراک ۷۲۳۶۱۰۷۳ ۱۰

 

 

علی رضا فرهادی
مدير تجاري و امورمشتريان منطقه مركزي

http://www.tci.ir
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رونوشت:
 جناب آقای رفیعی کارشناس مسئول محترم مرکز مخابرات فراهان ناحیه دو منطقه مرکزی

 جناب آقای قربانیان رئیس محترم اداره مخابرات شهرستان تفرش منطقه مرکزی
 جناب آقای نجفی رئیس محترم اداره مخابرات شهرستان دلیجان منطقه مرکزی
 جناب آقای شریعتی رئیس محترم اداره مخابرات شهرستان شازند منطقه مرکزی

 سرکار خانم میرزایی کارکنان محترم شرکت های پیمانكاری منطقه مرکزی
 جناب آقای رضائی متصدی محترم نظارت برسیستمهای مخابراتی منطقه مرکزی
 جناب آقای رضائی رئیس محترم اداره مخابرات شهرستان آشتیان منطقه مرکزی

 سرکار خانم بهادری کارکنان محترم شرکت های پیمانكاری منطقه مرکزی
 جناب آقای کاووسی رئیس محترم اداره مخابرات شهرستان زرندیه منطقه مرکزی

 جناب آقای شهاب الدینی رئیس محترم اداره مخابرات شهرستان خمین منطقه مرکزی
 جناب آقای امیری رئیس محترم اداره مخابرات شهرستان محالت منطقه مرکزی

 جناب آقای کمیجانی بزچلوئی کاردان محترم مسئول محترم مرکز مخابرات کمیجان ناحیه یك منطقه مرکزی
انجمن صنفی دفاتر پیشخوان دولت

اقدام کننده :    ۳۲۲۱۰۰۲۰

http://www.tci.ir

