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باسمه تعالی
روز جهانی مخابرات و جامعه اطالعاتی 

دسترسی یکسان به استانداردسازی

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

موضوع : فروش سیم کارت خارج از ضوابط  
با سالم و احترام ؛

بدینوسیله با توجه به اینکه اخیراً مشاهده شده افرادی سودجو به بهانه های مختلف و غالباً در روستاها با دریافت تصویر مدارک شناسایی 
مردم ( کارت ملی و.. ) نسبت به واگذاری سیم کارت رایگان وحتی همراه با نقدی اقدام می نمایند  از طرفی با دریافت کپی مدارک 

شناسایی سیم کارت را بعد از چند روز
به مشترک تحویل می دهند لذا به منظور جلوگیری از هر گونه سوء استفاده و مشکالت آتی دستور فرمائید در صورت مشاهده با قید 
فوریت موضوع را به  یکی از ادارات (حراست ، بازرسی ، مشتریان تلفن همراه استان ) به صورت شفاهی منعکس و سپس نسبت به ارسال 

مستندات و مکاتبه رسمی اقدام نمایند در غیر اینصورت عواقب به عهده شهرستان مربوطه می باشد ./ش

رونوشت:
 آقای محمود حسین آبادی جانشین رئیس محترم اداره حراست منطقه مرکزی جهت اطالع

 آقای رحیم رفیعی رئیس محترم اداره بازرسی و رسیدگی به شکایات منطقه مرکزی جهت اطالع
 جناب آقای سید محسن رفیعی کارشناس مسئول محترم مرکز مخابرات فراهان ناحیه دو منطقه مرکزی جهت اطالع و اقدام الزم

 جناب آقای کمیجانی بزچلوئی کاردان محترم مسئول محترم مرکز مخابرات کمیجان ناحیه یك منطقه مرکزی جهت اطالع و اقدام الزم
 جناب آقای شریعتی رئیس محترم اداره مخابرات شهرستان شازند منطقه مرکزی جهت اطالع و اقدام الزم
 جناب آقای قربانیان رئیس محترم اداره مخابرات شهرستان تفرش منطقه مرکزی جهت اطالع و اقدام الزم
 جناب آقای رضائی رئیس محترم اداره مخابرات شهرستان آشتیان منطقه مرکزی جهت اطالع و اقدام الزم
 جناب آقای رضائی متصدی محترم نظارت برسیستمهای مخابراتی منطقه مرکزی جهت اطالع و اقدام الزم

 سرکار خانم بهادری کارکنان محترم شرکت های پیمانکاری منطقه مرکزی جهت اطالع و اقدام الزم
 جناب آقای مدبر جانشین رئیس اداره مخابرات شهرستان خمین منطقه مرکزی جهت اطالع و اقدام الزم

 جناب آقای نجفی رئیس محترم اداره مخابرات شهرستان دلیجان منطقه مرکزی جهت اطالع و اقدام الزم
 سرکار خانم میرزایی کارکنان محترم شرکت های پیمانکاری منطقه مرکزی جهت اطالع و اقدام الزم

 

 

علی رضا فرهادي
مدير تجاري و امورمشتريان منطقه مركزي
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 جناب آقای امیری رئیس محترم اداره مخابرات شهرستان محالت منطقه مرکزی جهت اطالع و اقدام الزم
انجمن صنفی دفاتر پیشخوان دولت 

نمایندگی های همراه اول 
دفاتر پیشخوان دولت روستایی در سطح استان 

اقدام کننده :    ۳۲۲۴۲۰۳۰   

http://www.tci.ir

