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بسمهتعالی
مدریان محترم دست گاه اهیاجرايی استان

" آنی "

با سالم و احترام
با عنایت به تاکیدات بعمل آمده در خصوص ارتباط بیشتر مدیران با مردم و استفاده از بستر سامانه
ارتباط مردم و دولت جهت عملیاتی نمودن این مهم  ،طبق برنامه ریزی انجام شده در راستای حضور
مدیران استانی در محل استقرار سامانه سامد استان و پاسخگویی مستقیم (

به صورت برخط

) به تماس ها و

درخواست های مردمی ،زمان حضور جناب آقای اورانی مدیرکل محترم جهادکشاورزی استان ،جناب آقای
شریعتی مدیرکل محترم دامپزشکی استان و جناب آقای نوری مدیرکل محترم غله و خدمات بازرگانی استان

برای روز چهارشنبه مورخ  1399/08/21ساعت  9:30تا  11پیش بینی شده است .
خواهشمند است به منظور اطالع رسانی بهتر و بهره مند شدن پرسنل شریف آن دستگاه از این
فرصت  ،دستور فرمایید خبر مندرج در پیوست به نحو مقتضی برای آگاهی کارکنان زیر مجموعه و اعضاء
خانواده آنان  ،بصورت درج پیام درسیستم اتوماسیون اداری ( و یا سایر شبکه های داخلی مورد استفاده )  ،اطالع
رسانی گردد.

رونوشت :
 -فرمانداران محترم سراسر استان براي استحضار و دستور اطالع رساني خبر ( مندرج در پيوست ) به منظور بهره مندي مردم عزيز ساكن در شهرستان
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از فرصت بوجود آمده براي تماس با مديران استاني و طرح مشكالت و درخواست هاي مرتبط .
 مديران محترم ستادي استانداري براي استحضار و دستور اطالع رساني به همكاران زير مجموعه. ج ناب آقاي اوراني مديركل محترم جهادكشاورزي استان ،جهت استحضار و دستور اقدام الزم. ج ناب آقاي نوري مديركل محترم غله و خدمات بازرگاني استان ،جهت استحضار و دستور اقدام الزم. -جناب آقاي شريعتي مديركل محت رم دامپزشكي استان ،جهت استحضار و دستور اقدام الزم.
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