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مدیرعام��ل س��ازمان منطق��ه وی��ژه اقتصادی 
ان��رژی پارس قوانین و مق��ررات مناطق ویژه و 
آزاد را برای توس��عه مناس��ب دانست و گفت: 
خوشبختانه قانونگذار قوانین و مقررات خاصی 
را برای مناطق وی��ژه و آزاد متصور بوده که با 

این قوانین و مقررات ان شاءاهلل توسعه رقم خواهد خورد. 
منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس ویژگی های منحصربه فردی دارد که شاید 
بتوان آن را از س��ایر مناطق ویژه متمایز دانست، این منطقه عالوه  بر آنکه 
میزب��ان ویژه صنعت نفت اس��ت، یک منطقه ویژه اقتصادی نیز به ش��مار 
می رود. این منطقه اقتصادی زیرساخت های گسترده ای در زمینه صادرات 
فرآورده ه��ای نفتی و غیرنفتی در اختیار دارد. صدور مجوز ورود کاال )طبق 
م��اده ۷ و ۸ قانون مناطق ویژه(، صدور گواهی مبدأ )طبق تبصره زیر ماده 
۱0 قانون مناطق ویژه(، جمع آوری و اس��تخراج اطالعات شرکت در کمیته 
ارزش اف��زوده )طبق ماده ۱۱ قانون منطقه ویژه(، نظارت بر مصرف کاال در 
منطقه و سکوهای دریایی، صدور کارت بازرگانی، صدور مطالبه نامه )طبق 
م��اده ۶ قانون مناطق ویژه(، اهم فعالیت های گمرک منطقه ویژه اقتصادی 
انرژی پارس به شمار می رود. مهدی یوسفی در گفت و گو با خبرنگار پایگاه 

اطالع رسانی شرکت ملی نفت ایران بر ضرورت وجود گمرک...

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی 
از آغ��از احداث م��دول دوم تصفیه خانه فاضالب 
تبریز در خردادماه امس��ال خب��ر داد. به گزارش 
خبرنگار م��ا در تبریز، مهندس علیرضا ایمانلو با 

اع��الم این خبر گفت: یکی از اه��داف مهم اجرای 
مدول دوم تصفیه خانه فاضالب کالنشهر تبریز استفاده از پساب تولیدی بعنوان 
تامی��ن کننده عمده آب مورد نیاز احیای دریاچ��ه ارومیه بوده که بالغ بر ۷5 
میلیون مترمکعب در سال پساب تصفیه شده اش به دریاچه ارومیه انتقال می 
یابد. وی اضافه کرد: جمع آوری و تصفیه و دفع بهداشتی فاضالب، ارتقاء سطح 
بهداشت عمومی و محیطی منطقه و سطح زندگی مردم، جلوگیری از آلودگی 
آبهای س��طحی و محیط زیس��ت از محل فاضالب های شهری، استفاده از کود 
آلی استاندارد تولید شده در کشاورزی منطقه و تامین ظرفیت تصفیه و انتقال 
بخش عمده فاضالب جمع آوری ش��ده سطح شهر تبریز از دیگر اهداف ایجاد 
م��دول دوم تصفیه خانه فاضالب تبریز می باش��د. مهندس ایمانلو در ادامه به 
فرایند تصفیه طرح تصفیه خانه فاضالب تبریز اشاره کرد و افزود: فرایند تصفیه 
فاضالب مدول دوم تصفیه خانه فاضالب تبریز از نوع STEP FEED بوده که 

این فرایند از نوع فرایندهای حذف مواد آلی با قابلیت حذف...

قوانین گمرکی مناطق ویژه 
سبب تشویق 

سرمایه گذاران می شود 

عملیات اجرایی مدول دوم 
تصفیه خانه فاضالب تبریز 

آغاز می شود

کارگاه آموزش��ی ملی  »افزایش س��رعت بررس��ی، ج��ذب، انطباق 
فناوری و تجاری س��ازی آن از طریق ساختارهای کوچک و مرکزی «   با 
همکاری س��ازمان ثبت اسناد و امالک کشور و سازمان جهانی مالکیت 

معنوی در تهران آغاز به کار کرد. 
احمد تویس��رکانی معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس س��ازمان ثبت 
اس��ناد و امالک کشور در مراس��م افتتاحیه این کارگاه آموزشی گفت: 
هدف از این کارگاه آموزش��ی ایجاد ظرفیت و توانمندسازی بخش های 

علمی، پژوهش��ی و تحقیقاتی کش��ور ب��ه منظور ارتق��ای بهره وری از 
نوآوری ابداعات و تجاری س��ازی آنهاس��ت؛ چرا که توسعه فنآوری ها و 

ابداعات از مهم ترین عناصر رشد و توسعه جامعه به شمار می رود. 
وی با تأکید بر اهمیت وجود ساختار حمایتی قوی از حقوق مالکیت 
معن��وی که موجبات تش��ویق تولی��د علم و فن��اوری و مدیریت آن را 
فراهم می آورد افزود: این مهم در سیاس��ت های کلی ابالغی از س��وی 
مق��ام معظم رهبری نیز ش��امل حمایت از مالکی��ت معنوی و تکمیل 

زیرس��اخت ها و قوانین و مقررات مربوط ب��ه خصوص از بعد آموزش و 
ارتق��ای آگاهی های عمومی و همسوس��ازی تولیدات فکری با نیازهای 

صنعتی و تجارتی کشور مورد تأکید قرار گرفته است. 
تویس��رکانی افزود: در این راستا مسئوالن امر رسالت مهمی را برای 
ایجاد نظام مؤثر حمایت از مالکیت معنوی متناسب با شرایط توسعه ای 
کش��ور که در بردارن��ده توازن و تعادل بین دارن��دگان حقوق مالکیت 

معنوی و استفاده کنندگان آن می باشد بر عهده دارند. 

برگزاری کارگاه  »افزایش سرعت بررسی
جذب و انطباق فناوری و تجاری سازی آن«
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با اجرای یک دستگاه منهول 250 مشترک 
خیابان ایرانمهر گرگان از مزایای دفع 

بهداشتی فاضالب بهره مند شدند
گرگان- خبرنگار فرصت امروز - مدیر دفتر تجهیز منابع مالی 
شرکت آب وفاضالب استان گلستان گفت 250 مشترک در خیابان 
ایرانمهر گرگان از مزایای دفع بهداشتی فاضالب بهره مند شده اند.

مهندس مهدی جمال لیوانی در مصاحبه با پایگاه خبری شرکت آبفای 
گلستان افزود با اجرای یک دستگاه منهول به عمق 5 متر در خیابان 
ایرانمهر شهر گرگان بخشی از مشترکین این منطقه از مزایای دفع 
بهداشتی فاضالب بهره مند شده اند. وی خاطر نشان کرد با توجه به 
پیگیری های به عمل آمده اهالی خیابانهای باالدست ابوذر یکم امکان 
استفاده از دفع بهداشتی فاضالب وجود نداشته و با اجرای انفصالی 
شبکه فاضالب استفاده از شبکه جمع آوری و دفع بهداشتی فاضالب 

برای مشترکین مذکور مهیا گردیده است.

تاکید شهردار اهواز بر اتمام پروژه زیرگذر 
شریعتی در موعد مقرر

به همراه  اهواز  اهواز- خبرنگار فرصت امروز -موسوی شهردار 
عالسوند رییس شورای شهر، سلحشور رییس کمیسیون عمرانی شورا، 
باورساد از اعضای شورا و صفری معاون فنی و عمرانی شهرداری از روند 
اجرایی پروژه زیرگذر شریعتی بازدید نموده و در جریان آخرین اقدامات 
انجام شده قرار گرفتند. در این بازدید، شهردار اهواز بر ضرورت تکمیل 
و بهره برداری از پروژه مذکور در موعد مقرر تاکید کرد و گفت: این 
پروژه پس از عملیات جابه جایی دکل های فشار قوی و تملک و تخریب 
امالک واقع در مسیر، وارد مرحله تازه ای شده و هم اکنون در مرحله 

اجرای عملیات خاکبرداری ضلع شرقی است. 

بهره مندی 51 اشتراک از اصالح و توسعه 
شبکه توزیع آب شهرستان املش

رشت- خبرنگار فرصت امروز - دفترروابط عمومي آبفاي گیالن 
از اصالح و توسعه شبکه توزیع آب این شهرستان و بهره مندی بالغ 
بر 50 اشتراک از این پروژه خبر داد. ارسالن قربانی مدیر امور آبفای 
املش که این گزارش را به دفتر روابط عمومي آبفاي گیالن اعالم کرد 
ضمن اشاره به اجرای پروژه اصالح و توسعه شبکه توزیع آب در این 
شهرستان اظهار داشت: این پروژه به طول 600 متر در شهرستان 
املش اجرا شد و با بهره برداری از آن انشعاب آب 51 مشترک از روی 

خط انتقال جمع آوری و روی شبکه جدید نصب می گردد. 
مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی کرمانشاه:

فروش نفت گاز در مرز پرویزخان 2 برابر شد
شرکت  مدیرعامل   - امروز  کرمانشاه- خبرنگار فرصت 
پخش فرآورده های نفتی استان کرمانشاه گفت: خرده  فروشی 
نفتگاز در مرز رسمی پرویزخان نسبت به سال قبل دو برابر 
شده است. سید رمضان هاشمی اظهار داشت: در طول دو ماه 
امسال 741 هزار و 810 لیتر سوخت از نوع نفت گار به ارزش 
7 میلیارد و 863 هزار و 739 هزار ریال در مرز پرویزخان به 

صورت خرده فروشی به فروش رسید.

206روستا در کهگیلویه وبویراحمد با 
تانکر سیار آبرسانی می شوند

یاسوج- خبرنگار فرصت 
امروز - مدیرعامل شرکت 
روستایی  فاضالب  و  آب 
کهگیلویه وبویراحمد گفت: 
استان  این  روستای   206
چهار  از  بیش  جمعیتی  با 
هزار و 400 نفر با تانکر سیار 
آبرسانی می شوند. فیض اهلل پاسره با بیان اینکه این تعداد روستا 
فاقد شبکه آبرسانی است افزود: 200 مورد از این روستا ها دارای 
جمعیت زیر 20 خانوار است که سه هزارو 500 نفر در این 
روستاها سکونت دارند. وی بیان کرد: شش روستای باالی 20 
خانوار این استان با جمعیتی بیش از 900 نفر با مشکل تامین 
آب آشامیدنی مواجه اند. پاسره ابراز داشت: عالوه بر خشکسالی 
و کم بارشی در سال های اخیر و پراکنش نامناسب بارش ها، 
وجود انشعابات غیرمجاز و استفاده های غیر آشامیدنی و بی رویه 
نیز از جمله عوامل بروز و افزایش تنش آبی در روستاهای این 
استان است. پاسره گفت: از مجموع یک هزار و 676روستای 
دارای سکنه در این استان یک هزارو 470 مورد دارای آب 
آشامیدنی سالم هستند. وی تصریح کرد: آبرسانی به روستاهای 
فاقد آب این استان با 13 دستگاه تانکر سیار انجام می گیرد. 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی کهگیلویه وبویراحمد 
گفت: 18 مجتمع آبرسانی روستای در این استان در دست 
اجراست. پاسره میانگین پیشرفت فیزیکی این تعداد مجتمع 
آبرسانی را 42 درصد اعالم کرد و گفت: این تعداد مجتمع در 
روستاهای باالی 100 خانوار در دست اجراست. وی ادامه داد: 
این تعداد مجتمع آب رسانی در دست اجرا یک سوم جمعیت 

روستایی کهگیلویه و بویراحمد را زیر پوشش قرار خواهد داد. 
به بهانه استقبال از ماه مبارک رمضان انجام شد

غبارروبي ضریح مطهر امامزاده سید 
مظفر)ع( توسط کارکنان آبفاي هرمزگان 

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز - در راستای تکریم 
امامزادگان، آیین غبار روبی و عطرافشاني ضریح مطهر امامزاده 
سید مظفر)ع( با همت اداره کل اوقاف و امور خیریه هرمزگان و 
با حضور مهندس قصمي مدیرعامل و کارکنان آبفاي هرمزگان 
برگزار شد.  به گزارش روابط عمومي آب و فاضالب استان، در 
این آیین که با هدف آماده سازي اماکن متبرکه براي استقبال 
از ماه میهماني خداوند صورت گرفت،مدیرکل اوقاف هرمزگان 
بندرعباس،  نگین شهر  عنوان  به  امامزاده  این  گفت: حضور 
عظمت ویژه ای به فضای معنوی این شهر بخشیده است. حجت 
االسالم منصور هاشمي با اشاره به نزول آیه تطهیر و اهمیت 
بیت)ع( در میان مردم تصریح  اهل  و  و جایگاه قرآن کریم 
کرد: قرآن برترین معرف اهل بیت پیامبر اکرم است و دلیلي 
براي توسل و ارادت مردم به نوادگان ائمه و شخصیت واالي 
ایشان است.  وي همچنین در خصوص نذورات جمع آوری 
شده از حرم مطهر امامزاده سید مظفر)ع(، گفت: جمع آوري 
نذورات با نظارت اداره اوقاف و امور خیریه استان صرف امور 
عمرانی، توسعه امامزاده، خدمت رساني بهتر، حقوق کارکنان و 
اجرای برنامه های مختلف فرھنگی و مذھبی در آستان مقدس 
این امامزاده جلیل القدر می شود. در ادامه، مدیرعامل آبفاي 
هرمزگان نیز با تصریح براینکه، غبارروبي و عطرافشاني ضریح 
مقدس امامزاده سید مظفر)ع( افتخار بزرگي براي کارکنان آب 
و فاضالب استان به عنوان خادمان این امامزاده مي باشد، گفت: 
خانه تکانی دل و تزکیه نفس بھترین توشه این آیین است. 
مهندس امین قصمي" افزود: حضور کارکنان آبفا در این آیین 
معنوی، یک جهش انگیزشی و روحیه مضاعف در آنان جهت 

خدمت رسانی بیشتر به مردم استان است. 

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی 
انرژی پارس قوانین و مقررات مناطق ویژه و آزاد را برای توسعه مناسب دانست 
و گفت: خوشبختانه قانونگذار قوانین و مقررات خاصی را برای مناطق ویژه و 
آزاد متصور بوده که با این قوانین و مقررات ان شاءاهلل توسعه رقم خواهد خورد. 
که  دارد  منحصربه فردی  ویژگی های  پارس  انرژی  اقتصادی  ویژه  منطقه 
شاید بتوان آن را از سایر مناطق ویژه متمایز دانست، این منطقه عالوه  بر 
آنکه میزبان ویژه صنعت نفت است، یک منطقه ویژه اقتصادی نیز به شمار 
می رود. این منطقه اقتصادی زیرساخت های گسترده ای در زمینه صادرات 
فرآورده های نفتی و غیرنفتی در اختیار دارد. صدور مجوز ورود کاال )طبق 
ماده 7 و 8 قانون مناطق ویژه(، صدور گواهی مبدأ )طبق تبصره زیر ماده 10 
قانون مناطق ویژه(، جمع آوری و استخراج اطالعات شرکت در کمیته ارزش 
افزوده )طبق ماده 11 قانون منطقه ویژه(، نظارت بر مصرف کاال در منطقه و 
سکوهای دریایی، صدور کارت بازرگانی، صدور مطالبه نامه )طبق ماده 6 قانون 
مناطق ویژه(، اهم فعالیت های گمرک منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس به 
شمار می رود. مهدی یوسفی در گفت و گو با خبرنگار پایگاه اطالع رسانی 
شرکت ملی نفت ایران بر ضرورت وجود گمرک فعال در منطقه اقتصادی 

انرژی پارس تاکید کرد و گفت: توسعه روزافزون پارس جنوبی که محور 
تولید گاز کشور به شمار می رود، به تامین خوراک پتروشیمی های گسترده 
این منطقه کمک می کند و صادرات محصوالت آنها را به دلیل مجاورت به 
آب های آزاد و دسترسی به مسیرهای بین المللی تسهیل کرده است، به همین 
دلیل ضرورت وجود گمرک فعال در منطقه اقتصادی انرژی پارس بر کسی 
پوشیده نیست. وی در خصوص اهمیت اجرای قوانین مربوط به مناطق ویژه 
در گمرک این منطقه، تصریح کرد: گمرک مجری قوانین و مقررات در حوزه 
صادرات، واردات، حمل و ترخیص کاالست. قوانین و مقررات مناطق ویژه 
امتیازات، مزایا و معافیت های خاصی را برای حوزه گمرک پیش بینی کرده 
است. طبیعی است که وقتی یک سرمایه گذار و فعال اقتصادی کاالیش را با 
معافیت گمرکی وارد منطقه کند هزینه تولید پایین می آید، تولیدات داخلی 
بهبود پیدا می کند و باعث می شود که تولید مقرون به صرفه شود در نتیجه 
صادراتی که به دنبال این تولید شکل می گیرد پررونق تر و باکیفیت تر می شود. 
یوسفی درخصوص تولیدات این منطقه تشریح کرد: تولیداتی که در این 
منطقه شکل می گیرد عمدتا بر پایه نفت، گاز و پتروشیمی است؛ منتها منعی 
از نظر قانونی نداریم که تولیداتی غیر از پایه پتروشیمی، نفت و گاز داشته 

باشیم. کما اینکه در اواخر سال گذشته محموله ای را از منطقه صادر کردیم 
که از محصوالت تولیدی خود منطقه بود و وابستگی به پایه نفت نداشت. وی 
در ادامه افزود: این محصول غیر نفتی، سازه های خاص فلزی است که توسط 
یکی از شرکت های مستقر در منطقه ویژه اقصادی انرژی پارس تولید می شود. 
این شرکت با سرمایه گذاری خارجی در ایران ثبت شده و در دوران تحریم 

نیز ایران را ترک نکرده است.

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس: 

قوانین گمرکی مناطق ویژه سبب تشویق سرمایه گذاران می شود 

تبریز - اسد فالح- مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
آذربایجان شرقی از آغاز احداث مدول دوم تصفیه خانه 
فاضالب تبریز در خردادماه امسال خبر داد. به گزارش 
خبرنگار ما در تبریز، مهندس علیرضا ایمانلو با اعالم این 
خبر گفت: یکی از اهداف مهم اجرای مدول دوم تصفیه 
خانه فاضالب کالنشهر تبریز استفاده از پساب تولیدی 
به عنوان تامین کننده عمده آب مورد نیاز احیای دریاچه 
ارومیه بوده که بالغ بر 75 میلیون مترمکعب در سال 
پساب تصفیه شده اش به دریاچه ارومیه انتقال می یابد. 
وی اضافه کرد: جمع آوری و تصفیه و دفع بهداشتی 
محیطی  و  عمومی  بهداشت  سطح  ارتقاء  فاضالب، 
آلودگی  از  جلوگیری  مردم،  زندگی  و سطح  منطقه 
آبهای سطحی و محیط زیست از محل فاضالب های 
شهری، استفاده از کود آلی استاندارد تولید شده در 
کشاورزی منطقه و تامین ظرفیت تصفیه و انتقال بخش 

عمده فاضالب جمع آوری شده سطح شهر تبریز از 
دیگر اهداف ایجاد مدول دوم تصفیه خانه فاضالب تبریز 

می باشد. مهندس ایمانلو در ادامه به فرایند تصفیه 
طرح تصفیه خانه فاضالب تبریز اشاره کرد و افزود: 

فرایند تصفیه فاضالب مدول دوم تصفیه خانه فاضالب 
تبریز از نوع STEP FEED بوده که این فرایند از 
نوع فرایندهای حذف مواد آلی با قابلیت حذف ازت و 
فسفر بوده و با توجه به مرحله ای بودن سیستم توزیع 
فاضالب در واحد بیولوژیکی، یکی از پیشرفته ترین و 
کارآمدترین فرایندهای بروز تصفیه فاضالب شهری می 
باشد.وی ادامه داد: جمعیت تحت پوشش این طرح 
نیز 207000  تصفیه خانه  و ظرفیت  نفر   960000
مترمکعب در شبانه روز خواهد بود. مهندس ایمانلو 
اشاره  طرح  اعتبارات  محل  و  ها  هزینه  به  پایان  در 
کرد و افزود: هزینه اجرای طرح 2000 میلیارد ریال 
و از محل اعتبارات تخصیص یافته برای احیای دریاچه 
ارومیه، درآمدهای عمومی و منابع داخلی شرکت بوده 
و امیدواریم در صورت تامین منابع مالی در سال 1398 

در مدار بهره برداری قرار بگیرد.

با حضور وزیر نیرو

عملیات اجرایی مدول دوم تصفیه خانه فاضالب تبریز آغاز می شود

اداره کل پدافند غیرعامل  تبریز - لیال پاشائی- شرکت گاز استان و 
استانداری آذربایجان شرقی تفاهم نامه همکاری های آموزشی و علمی به امضا 

رساندند. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، مدیرعامل شرکت گاز استان در این 
خصوص گفت: تفاهم نامه همکاری بین  طرفین با هدف ارتقای آگاهی های 
عمومی و تخصصی در حوزه هشت گانه پدافند غیرعامل کارکنان شرکت 
گاز استان و گسترش سطح همکاری ها بین شرکت گاز استان و اداره  کل 
پدافند غیرعامل استانداری آذربایجان شرقی به امضا رسید. مهندس ولی اله 
دینی افزود: در این تفاهم نامه موارد مختلفی از جمله همکاری در مدیریت، 
برنامه ریزی و اجرای برنامه های مرتبط در حوزه های مختلف پدافندغیرعامل، 
ارزیابی بر نحوه اجرای دوره های آموزشی و همکاری در برگزاری همایش و 
سمینارهای علمی در حوزه های هشت گانه پدافند غیرعامل به اجرا درخواهد 
پدافند غیرعامل  اداره کل  تفاهم نامه،  این  افزود: در  آمد. مهندس دینی 

استانداری آذربایجان شرقی متعهد شده است برنامه های پدافند غیرعامل 
از طریق آگاه سازی و تهیه محتوای پکیج آموزشی دوره های مورد نظر را 
اجرا و شرکت گاز نیز متعهد شده است هماهنگی الزم با اداره کل پدافند 
غیرعامل استان در زمینه کلیه فعالیت های علمی و پژوهشی را به عمل آورد.

مدیرعامل گاز استان در خاتمه اظهار داشت: امیدواریم با همگرایی و هم 
افزایی به وجود آمده و با اجرای مطلوب مفاد این تفاهم نامه بتوانیم به اهداف 

مورد نظر طرفین دست یابیم.

مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان شرقی خبر داد
شرکت گاز و اداره کل پدافند غیرعامل استانداری آذربایجان شرقی تفاهم نامه همکاری امضا کردند

 آئین افتتاح 447 پروژه مخابراتی 
در شرکت مخابرات استان گیالن برگزار شد

تقارن  و  ارتباطات  هفته  گرامیداشت  مناسبت  به 
منجی  یگانه  سعادت  با  میالد  شعبان  نیمه  با  آن 
عالم بشریت حضرت مهدی )عج( و سالروز حماسه 
آزادسازی خرمشهر، آئین بهره برداری از 447 پروژه 
مخابراتی در حوزه دیتا، ارتباطات سیار و تلفن ثابت 
با حضور استاندار معزز و جمعی از نمایندگان محترم 
مجلس نهم و دهم شورای اسالمی، مهندس وصلی 
عضو هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران و همچنین 
همایش های  سالن  در  استانی،  مدیران  از  جمعی 
مهندس  ابتدا  شد.  برگزار  گیالن  مخابرات  شرکت 
خضردوست رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت 
مخابرات استان ضمن عرض تبریک به مناسبت فرا 
نیمه شعبان و گرامیداشت سالروز حماسه  رسیدن 
آزادسازی خرمشهر و هفته ارتباطات گفت: این تعداد 
پروژه با تالش شبانه روزی کارکنان شرکت مخابرات 
گیالن افتتاح می شود. ایشان اظهار داشت: پروژه های 
مذکور با اعتبار بالغ بر هزار و 165 میلیارد ریال افتتاح 
شده است. وی از افزایش ضریب نفوذ دیتا خبر داد و 
تصریح کرد امروز ایجاد مسیر پروتکشن )مسیر دوم( 
فیبر نوری آستارا - چابکسر به طول 310 کیلومتر 
نمایندگان  برداری می رسد. رئیس مجمع  بهره  به 
استان مهندس جعفرزاده، طی سخنانی با قدردانی از 
زحمات ویژه مدیر عامل شرکت مخابرات گیالن در 
افتتاح 447 پروژه مخابراتی در چنین ایام مبارکی و 

در سال اقتصاد مقاومتی گفت: شاهد حرکت بزرگ 
در جهت توسعه استان هستیم. دکتر نجفی استاندار 
گیالن از مهندس خضردوست، اعضای هیئت مدیره، 
معاونین، مدیران و نیروهای پشتیبان شرکت مخابرات 
به جهت استفاده از نیروهای متخصص بومی و دلسوز 
تشکر و قدردانی نمود و افزود: حجم سرمایه گذاری در 
بخش های اینترنت، اینترانت و دیتا قابل توجه است. 
دکتر نجفی با اشاره به حرکت های موفقیت آمیزی که 
در بخش فیبر نوری، پهنای باند در استان صورت گرفته 

است گفت: با توجه به این که تمام روستاهای استان 
قطب گردشگری هستند و به اندازه دو برابر جمعیت 
استان مهمان داریم، تقاضا داریم مدیران عالی شرکت 
مخابرات ایران امکاناتی را به گیالن منتقل کنند تا 
بهره کشوری ببرند. مهندس وصلی عضو هیئت مدیره 
شرکت مخابرات ایران اظهار داشت: در ترکیب جدید 
هیئت مدیره مخابرات ایران، چشم انداز 5 سال آینده 
شرکت، پیشرو در ارائه خدمات دیجیتال در کالس 
جهانی دانست و افزود: برنامه های مخابرات ایران با 
اولویت 1 ساله و 2 ساله و 5 ساله با 26 آیتم در دست 
تدوین و ابالغ به سایر استان ها می باشد. وی جایگاه 
اپراتور کشورهای آسیایی  همراه اول را در بین 57 
جنوبی اول دانست و در حوزه تلفن ثابت با اشاره به 
جایگاه شرکت مخابرات استان گیالن، ضریب نفوذ 
تلفن ثابت را 2/44 و از نرم کشوری باالتر دانست. 
ایشان با تشکر از اقدامات مدیرعامل شرکت مخابرات 
گیالن، این شرکت را از نظر مدیریتی مجموعه ای 
ایشان،  با توجه به روحیه مثبت  منسجم دانست و 
آرزوی ادامه این روند رو به رشد را خواستار شد. در 
ادامه، 447 پروژه مخابراتی توسط استاندار و مهندس 
وصلی به صورت ویدیو کنفرانس و ارتباط تصویری با 
مرکز مخابرات شهرستان رودسر مورد بهره برداری 

قرار گرفت.

افتتاح پروژه های مخابراتی با حضور 
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات

با حضور  20 طرح توسعه مخابراتی و زیرساختی فناوری اطالعات 
دکتر واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، دکتر نجفی استاندار 
مهندس  ایران،  مخابرات  شرکت  مدیرعامل  سراییان  دکتر  گیالن، 
صدوقی مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار، مهندس الهوتی نماینده 
مردم شهرستان لنگرود در مجلس شورای اسالمی و جمعی از مدیران 
استانی و شهرستان، با 6 میلیارد و 527 میلیون تومان در شهرستان 
لنگرود به بهره برداری رسید. این طرح ها شامل 13 طرح نصب و 
راه اندازی نسل سوم شبکه تلفن همراه تری جی، توسعه پهنای باند 
دیتا، نصب دکل، توسعه شبکه و واگذاری تلفن کافو نوری در مسکن 
مهر لنگرود با 1000 شماره، توسعه سوئیچ شهر شلمان با 320 شماره 
پاپکیاده،  مراکز  روستایی  پرسرعت  اینترنت  اندازی  راه  و  نصب  و 
نالکیاشر و پروش است. همچنین وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، 
طرح اینترنت پرسرعت روستایی پاپکیاده لنگرود را به صورت ویدیو 
اینترنت به  ارائه  با بیان اینکه  کنفرانس افتتاح نمود. دکتر واعظی 
روستاها یکی از اقدامات دولت تدبیر و امید است، اظهار داشت: در 
طی یک سال گذشته 409 میلیارد تومان در گیالن در حوزه ارتباطات 
و فناوری اطالعات سرمایه گذاری شده است، با توجه به اینکه گیالن 
از استان های پرتردد کشور است لذا باید جمعیت گیالن را دو برابر 
به حساب آوریم و برای این تعداد جمعیت، امکانات مناسب ارتباطی 
را فراهم کنیم. در ادامه، هیئت مذکور در شورای اداری فرمانداری 
شهرستان آستانه اشرفیه حضور یافتند و در این نشست گزارشی از 

وضعیت ارتباطی و مخابراتی شهرستان ارائه شد.

در سومین جشنواره روابط عمومی های برتر استان خوزستان صورت گرفت؛
معرفی مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان به عنوان مدیر ارتباط گستر

اهواز- خبرنگار فرصت امروز - مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان در جشنواره روابط عمومی های برتر استان خوزستان به عنوان "مدیر ارشد 
ارتباط گستر" معرفی و تقدیر شد. در سومین جشنواره روابط عمومی های برتر استان خوزستان با عنوان »سالم« از محمدرضا شمسایی به عنوان 
مدیر ارشد ارتباط گستر، توسط استاندار و رئیس شورای هماهنگی روابط عمومی های استان تقدیر شد. در بخشی از این تقدیرنامه آمده است: بی تردید 
ارتباطات، یکی از زیرساخت های مهم در توسعه جوامع انسانی است و تالشگران این عرصه، نقش مهم و تعیین کننده ای در تعمیق و تداوم حرکت 

آن در عرصه های مختلف ایفا می نماید.
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