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باسمه تعالی
" ارتبــاطـی فـراگیـر "

جناب آقاي حسين مجيدي
رئيس محترم اداره مخابرات شهرستان ساوه منطقه مركزي 

(A.D) موضوع: نحوه برخورد با تخلفات انجام شده توسط شبکه خرده فروش
با سالم و احترام ؛

به پیوست نامه مربوط به نحوه برخورد با تخلفات انجام شده در شبکه خرده فروش که توسط شرکت ارتباطات سیار تنظیم 
شده ارسال میگردد. خواهشمند است مقرر فرمایید موضوع به نحو مقتضی به اطالع ناظران آن شهرستان ، شبکه فروش و 

خدمات اطالع رسانی گردد.

رونوشت:
 اداره کل محترم ارتباطات و فناوری اطالعات جهت استحضار و اقدام الزم

 جناب آقای محمود حسین آبادی جانشین رئیس محترم اداره حراست منطقه مرکزی جهت استحضار و اقدام الزم
 آقای رحیم رفیعی رئیس محترم اداره بازرسی و رسیدگی به شکایات منطقه مرکزی جهت استحضار و اقدام الزم

 جناب آقای حفیظی نژاد کارشناس مسئول محترم حقوقی منطقه مرکزی جهت آگاهی و اقدام الزم
 جناب آقای نجفی رئیس محترم اداره مخابرات شهرستان دلیجان منطقه مرکزی جهت آگاهی و اقدام الزم
 جناب آقای امیری رئیس محترم اداره مخابرات شهرستان محالت منطقه مرکزی جهت آگاهی و اقدام الزم
 جناب آقای شریعتی رئیس محترم اداره مخابرات شهرستان شازند منطقه مرکزی جهت آگاهی و اقدام الزم
 جناب آقای قربانیان رئیس محترم اداره مخابرات شهرستان تفرش منطقه مرکزی جهت آگاهی و اقدام الزم

 جناب آقای کمیجانی بزچلوئی کاردان محترم مسئول محترم مرکز مخابرات کمیجان ناحیه یك منطقه مرکزی جهت آگاهی و اقدام الزم
 سرکار خانم میرزایی کارکنان محترم شرکت های پیمانکاری منطقه مرکزی جهت آگاهی و اقدام الزم

 جناب آقای ناصری سرپرست اداره مخابرات شهرستان زرندیه منطقه مرکزی جهت آگاهی و اقدام الزم
 جناب آقای مدبر سرپرست اداره مخابرات شهرستان خمین منطقه مرکزی جهت آگاهی و اقدام الزم

 جناب آقای طهماسبی آشتیانی جانشین رئیس محترم اداره مخابرات شهرستان آشتیان منطقه مرکزی جهت آگاهی و اقدام الزم
مدیر فن آوری اطالعات شبکه دولت – جهت استحضار و اقدام الزم 

انجمن صنفی دفاتر پیشخوان دولت –جهت اطالع واقدام الزم

 

 

علی رضا فرهادي
مدير تجاري و امورمشتريان منطقه مركزي
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فروشگاه همراه اول – جهت اطالع و اقدام الزم
اقدام کننده :    پوریا دبیري   
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