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 یحسين رزم یجناب آقا

 محترم صنعت، معدن و تجارت وزير
 

  سالم و احترام، با

تعرفه "موضوع  رتباطات باکمیسیون تنظیم مقررات ا 16/09/1399مورخ  310جلسه شماره  1 شماره مصوبه تصویر پیوستبه        

 شود.ابالغ می "دولتخدمات سامانه تدارکات الکترونيکی 

 

 

 
 

 رونوشت: 
 استحضار؛ یطات برامقررات ارتبا میتنظ ونیسیکم سییاطالعات و ر یمحترم ارتباطات و فناور ریوز ،یجهرم یمهندس آذر یجناب آقا -
 استحضار؛ یبرا یاسالم یمجلس شورا نیمعاون محترم قوان د،یدکتر پورس یجناب آقا -
 استحضار؛ یارتباطات برا راتمقر میتنظ ونیسیحب نظر کمعضو محترم صا ،یدکتر معتمد یجناب آقا -
 استحضار؛ یقررات ارتباطات برامعضو و نماینده محترم سازمان برنامه وبودجه کشور در کمیسیون تنظیم  ،یجناب آقای مهندس نادم -
 استحضار؛ یمقررات ارتباطات برا میتنظ ونیسیمهندس سعادت، عضو محترم صاحب نظر کم یجناب آقا -
 استحضار؛ یمحترم صاحب نظر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برا جناب آقای دکتر اخوان فرد، عضو -
 استحضار؛ یمقررات ارتباطات برا میتنظ ونیسیمهندس حسن زاده، عضو محترم صاحب نظر کم یجناب آقا -
 استحضار؛ یبرا مقررات ارتباطات میتنظ ونیسیعضو محترم کم ،یمهندس ثابت یجناب آقا -
 ستحضار؛ا یعضو و نماینده محترم ستاد کل نیروهای مسلح در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برا ،یرمضان ندسدوم مه اداریدر -
 ر؛استحضا یاطات برامقررات ارتب میتنظ ونیسیدر کم ییو دارا یمحترم وزارت امور اقتصاد ندهیعضو و نما ،یدکتر رمضان یجناب آقا -
 ؛یآگاه یمحترم سازمان برا ممهندس همدانلو، قائم مقا یجناب آقا -
 و اقدام الزم؛ یآگاه یبرا ،یکیرئیس محترم مرکز توسعه تجارت الکترون یدکتر رهبر یجناب آقا -
 اطالعات؛ یو فناور یارتباط ،یمعاون محترم امور پست ،یمهندس حق یجناب آقا -
 و اقدام الزم؛ یآگاه یمنابع برا تیریتوسعه و مد معاون محترم ،ینیحس یعل یجناب آقا -
 و اقدام الزم؛ یآگاه یبرا ییویمعاون محترم امور راد ،یسرکار خانم مهندس محسن -
 و اقدام الزم؛ یآگاه یو توسعه بازار برا یمعاون محترم راهبرد ،یدکتر منتظر یجناب آقا -
 م؛و اقدام الز یآگاه یبرا ونیسیکم رخانهیو دب یروابط عموم است،یمحترم دفتر ر رکلیمد ،یلیاسماع یجناب آقا -
 و اقدام الزم؛ یآگاه یبرا یارتباط یها ستمیس تیمحترم امن رکلیمهندس جوانبخت، مد یجناب آقا -
 و اقدام الزم؛ یآگاه یبرا یو بازرس یمحترم دفتر حقوق رکلیمد ،یصالح یجناب آقا -
 و اقدام الزم؛ یآگاه یمناطق نه گانه برا ییویمقررات و ارتباطات راد میمحترم تنظ کلرانیمد -
 درج در سوابق. یمقررات ارتباطات برا میتنظ ونیسیکم رخانهیدب -

 

 حسين فالح جوشقانی
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