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باسمه تعالی
" ارتبــاطـی فـراگیـر "

جناب آقاي حسین مجیدي
رئیس محترم اداره مخابرات شهرستان ساوه منطقه مركزي 

موضوع :  قیمت سیمکارت
با سالم و احترام ؛

احتراماً پیرو نامه شماره ۱۰۰/۹۷/۱۵۵۶۲۰۲ مورخ ۹۷/۰۸/۰۶ و صورتجلسه مورخ ۹۷/۰۹/۰۱ معاونت محترم استانداری مدت زمان بازپرداخت مبلغ 
سیمکارت های دائمی نقدی از ۶ ماه به ۹ ماه افزایش یافت در مورد انواع دیگر سیمکارت تغییری ایجاد نشده است. .

رونوشت:
 سرکار خانم بهادری کارکنان محترم شرکت های پیمانکاری منطقه مرکزی
 سرکار خانم میرزایی کارکنان محترم شرکت های پیمانکاری 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 کاووسی رئیس محترم اداره مخابرات شهرستان زرندیه منطقه مرکزی
 جناب آقای شریعتی رئیس محترم اداره مخابرات شهرستان شازند منطقه مرکزی
 جناب آقای قربانیان رئیس محترم اداره مخابرات شهرستان تفرش منطقه مرکزی

 جناب آقای سید محسن رفیعی کارشناس مسئول محترم مرکز مخابرات فراهان ناحیه دو منطقه مرکزی
 جناب آقای رضائی متصدی محترم نظارت برسیستمهای مخابراتی منطقه مرکزی
 جناب آقای رضائی رئیس محترم اداره مخابرات شهرستان آشتیان منطقه مرکزی
 جناب آقای نجفی رئیس محترم اداره مخابرات شهرستان دلیجان منطقه مرکزی
 جناب آقای امیری رئیس محترم اداره مخابرات شهرستان محالت 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

 آقای رمضان میرزائی مدیر محترم مالی و پشتیبانی منطقه مرکزی
انجمن صنفی دفاتر پیشخوان دولت 

اقدام کننده :    ۳۲۲۴۴۰۰۳

 

 

علی رضا فرهادي
مدير تجاري و امورمشتريان منطقه مركزي
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