3

جامعه

چهارشنبه  26 /مرداد  / 1401شماره 5167

www.ebtekarnews.com

خبر

ورود  3چاه کشاورزی دیگر به مدار تامین آب شهرکرد

ماجرای ارزش افزوده ترخیص مواد اولیه
دارویی

بحران آب در پایتخت آب

بر اساس گزارشها ،بارندگی شدید و وقوع سیالب در شهرستان
کوهرنگ موجب گلآلود شدن چشمه کوهرنگ که منبع تأمین آب
شرب شهرکرد و شهرهای اطراف است ،شد .در نتیجه گلآلودی این
چشمه ،آن را از مدار تامین آب شرب شهرکرد ،شهرهای اطراف و
حدود  65روستا ،خارج کرد و تأمین آب شرب شهرکرد به مشکل
رسید .برای مدیریت این اتفاق ،چاههایی که در اختیار کشاورزان،
شهرداری و  ...بود ،وارد مدار تامین آب شدند تا این مشکل مرتفع
شود همچنین خط اضطراری سامان فعال و ظرفیت آن افزایش
یافت .اما نهمین روز است که شهرکرد و دیگر شهرها و روستاها
هنوز مشکل آب شرب دارند و همچنان آبرسانی سیار با  100تانکر
در شهرکرد انجام میشود .قطعی یک هفتهای آب در شهرکرد
معضالت جدی ایجاد کرده است ،مردم آب شرب مورد نیاز خود را
از خانههای فامیل خود که آب خانهشان وصل است یا تانکرهای
آبرسانی سیار تهیه میکنند.
اجرای  ۳خط پدافندی اضطراری برای تامین آب شرب مردم
 9روز از اتفاق گلآلودی چشمه کوهرنگ به دلیل وقوع سیل
میگذرد ،روزهایی که آب برخی مناطق شهرکرد و شهر و روستاهای
اطراف به همین دلیل قطع بود.
به گزارش تسنیم 9 ،روز از اتفاق گلآلودی چشمه کوهرنگ
به دلیل وقوع سیل میگذرد ،روزهایی که آب برخی مناطق
شهرکرد و شهر و روستاهای اطراف به همین دلیل قطع بود .در
این مدت تانکرهای آبرسانی سیار در شهرستان فعال بوده و در
سراسر محالتی که آبشان قطع است ،آبرسانی میکردند ،همچنین
موکبهای توزیع آب معدنی نیز در مناطق مختلف فعال شد.
شب گذشته نیز حدود  30گروه مردمی با هدف توزیع آب معدنی
در محالت شهرکرد فعال شدند و تاکنون نیز فعال هستند و تا زمان
حل و رفع کامل مشکل قطعی آب ،آب معدنی میان مردم توزیع
خواهند کرد.چشمه کوهرنگ البته همچنان سر ناسازگاری دارد و
کدورت آن به حدی پایین نیامده است تا وارد تصفیهخانه شود و
پس از تصفیه در مدار تامین آب شرب شهرکرد قرار گیرد.
غالمعلی حیدری ،استاندار چهارمحال و بختیاری در توزیع
آخرین وضعیت مشکل آب شهرکرد در بازدید از خط انتقال آب
اضطراری عمان ،بیان کرد :برای رفع مشکل آب شرب شهرکرد،
مسئله از باالترین مقامها در سطح ملی پیگیری شد.
وی با اشاره به مطالعه و آغاز عملیات  3خط پدافندی جهت رفع
مشکل آب شرب ،ادامه داد :خط اول خط انتقال آب از تصفیهخانه
سامان به شهرکرد است که حدود  130لیتر آب بر ثانیه به شهرکرد
منتقلمیکند.
استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اجرای عملیات
خط پدافندی دوم یعنی خط انتقال آب عمان ،خاطرنشان کرد:
کشاورزان در این راستا همکاری خوبی داشتند که منجر به این خط
شد ،آب این خط پس از تصفیه وارد مدار میشود.
حیدری گفت :خط سوم پدافندی نیز خط فدک است که
اکیپهایی از سراسر کشور مشغول به کار هستند تا در کوتاهترین
زمان ممکن این خط نیز وارد مدار آب شرب شهرکرد شود.
ورود  3چاه کشاورزی دیگر به مدار تامین آب شهرکرد
احمدرضا محمدی ،مدیرعامل آبفا چهارمحال و بختیاری با اشاره
به اینکه کم آبی در برخی از نقاط شهرکرد همچنان وجود دارد،
اظهار کرد :شب سهشنبه  3چاه کشاورزی جدید وارد مدار شد تا
مشکل کمبود آب شهرکرد کمتر شود.
وی عنوان کرد :عالوه بر طرح آبرسانی قبلی که از سامان به

دارو گران میشود

در روزهای اخیر با گلآلود شدن چشمه کوهرنگ برخی مناطق شهرکرد ،شهر و روستاهای اطراف آن برای تامین آب شرب با
مشکالت فراوانی روبهرو شدند که این مشکالت همچنان پابرجاست.

بارندگیشدید
و وقوع سیالب
در شهرستان
کوهرنگ
موجب گلآلود
شدن چشمه
کوهرنگ که
منبع تأمین آب
شرب شهرکرد
و شهرهای
اطراف است،
شد
شهرکرد اجرا شده بود دو طرح عمان و فدک نیز در دست اجراست
و  2اکیپ  24ساعته کار میکنند تا تصفیه تحت فشار وارد مدار
شود 6 ،فیلتر تحت فشار تند وارد مدار شد تا آب بهداشتی از این
دو طرح به دست مردم برسد.
مدیرعامل آبفا چهارمحال و بختیاری گفت :همچنین در مسیر
طرح اول آبرسانی از سامان به شهرکرد ایستگاههای پمپ تعبیه

میکنند تا دبی آب از  100لیتر به  130لیتر برسد و همچنان گزینهها
و چاههای دیگر هم بررسی میشود و تالش برای پایین آمدن
کدورت آب چشمه کوهرنگ ادامه دارد.
محمدی عنوان کرد :آبرسانی سیار در نقاطی که از طریق سامانه
 122اعالم میشود ادامه دارد و  47تانکر در سطح شهر کار آبرسانی
به مردم را انجام میدهند ،تانکرهای بزرگ نیز کار تغذیه منابع را
بر عهده دارند.
اعتراض جمعی از اهالی شهرکرد به قطعی  ۸روزه آب و حضور
مسئوالن در بین مردم
ظهر روزگذشته تعدادی از اهالی شهرکرد در اعتراض به طوالنی
شدن قطعی آب در شهرکرد ،مقابل استانداری چهارمحال و
بختیاری تجمع کردند.
به گزارش دیگری از تسنیم ،ظهر روز گذشته برخی از مردم
شهرکرد در اعتراض به طوالنی شدن قطعی آب در شهرکرد ،مقابل
استانداری چهارمحال و بختیاری تجمع کردند.
این تجمع اعتراضی مسالمت آمیز حدود  3ساعت به طول
انجامید و مسئوالن استانی نیز در میان مردم حضور یافتند.
معاونان استاندار ،فرمانده انتظامی استان و برخی مدیران کل
استان در بین مردم معترض حضور یافتند و حرفهای آنان را
شنیدند.
بر اساس این گزارش ،حدود  9روز از قطعی آب در شهرکرد و

مناطق اطراف میگذرد .دلیل قطعی آب گلآلودی منبع تامین آب
شرب یعنی چشمه کوهرنگ اعالم شده است.
اعتراض به سیاستهای غلط آبی کشور از جمله محورهای این
تجمع بود که به وضوح از حرفها و شعارهای مردم فهمیده میشد،
قانونی نبودن برخی طرحهای انتقال آب ،مردم سرچشمه را آزرده
کرده است.
امیدواریم ظرف چند روز آینده مشکالت حل شود
نماینده مردم شهرکرد در مجلس شورای اسالمی روز گذشته با
بیان اینکه «امیدوارم ظرف امروز و فردا با آمدن آب خط انتقال
آب اضطراری به مدار آبرسانی شهرکرد بخش زیادی از مشکالت
برطرف شود» ،گفت :با کاهش بحران آب در شهرکرد مواجه
خواهیم بود و طی روزهای آینده نیز بسیاری از مشکالت برطرف
خواهد شد.
احمد راستینه در گفتوگو با ایسنا به ارائه توضیحاتی درباره
بحران آب ایجاد شده در شهرکرد پرداخت و گفت ۶۰ :درصد آب
شرب مردم شهرکرد از خط انتقال آب کوهرنگ تامین میشد که
متاسفانه با وقوع سیالب این خط انتقال آب دچار مشکل شد و با
باال رفتن شدید کدورت آب عمال ًامکان استفاده آب شرب از چشمه
کوهرنگ برای شهرکرد سلب شد.
وی با انتقاد از عملکرد اداره آب و فاضالب (آبفا) استان چهارمحال
و بختیاری اظهار کرد :مشکل اصلی این بود که شرکت آبفا از سال
 ۱۳۹۴تاکنون در طول هفت سالی که این خط انتقال آب فعال شده
متاسفانه یک تصفیه خانه برای مرکز استان پیشبینی نکرده بود و
به علت عدم وجود تصفیه خانه ،با باال رفتن کدورت آب این خط
آب از مدار آبرسانی شهرکرد خارج شد.
دوماقدامات انجام شده
ادامه به
نماینده مردم شهرکرد در مجلس در
نوبت
برای برطرف کردن مشکل آب این شهرستان اشاره و خاطرنشان

کرد :در طول یک هفته گذشته تالشهای بسیاری از سوی وزارت
نیرو و همچنین پیگیریهای آقای استاندار صورت گرفت تا بتوانند
با ایجاد یک خط انتقال آب اضطراری مشکل ایجاد شده را برطرف
کنند .با توجه به نظارت میدانی که طی روزهای گذشته داشتهام،
مقرر شد تا از شب سه شنبه حدود  ۲۰۰لیتر بر ثانیه از محل
چاههای آب کشاورزان و خط انتقال آب اضطراری که از طرحهای
کشاورزان تامین شده ،به خط آبرسانی شهرکرد اضافه شود تا
بخشی از مشکالت آب این شهر برطرف شود.
راستینه افزود :برای حل مشکل آب شهرکرد پروژه انتقال آب
شرب به نیمی از جمعیت استان که سال  ۸۸شروع شده است
باید سرعت بگیرد .ظرف دو سال گذشته با پیگیریهایی که انجام
شد این پروژه هزار میلیارد تومان اعتبار جذب کرد و در سفر رئیس
جمهوری نیز  ۶۰۰میلیارد تومان برای اتمام این پروژه پیشبینی شد.
این پروژه امروز به پیشرفت  ۹۰درصد رسیده است و با صحبتهایی
که با آقای وزیر نیرو داشتیم قرار شد که تصفیهخانه این پروژه
سریع تجهیز شود و ظرف یکی دو ماه آینده کل خط انتقال این
پروژه فعال شود تا بتوانیم مشکل تامین آب شرب شهرکرد را به
عنوان مرکز استان برطرف کنیم و در این استان به آب شرب پایدار
برسیم.
وی کوتاهی شرکت آبفای استان چهارمحال و بختیاری در برآورده
نکردن دقیق از نیاز آب شهرکرد و همچنین پیش بینی نکردن خط
پدافندی برای شهرکرد به عنوان مرکز استان را از جمله دیگر عوامل
ایجاد بحران آب در این شهر طی روزهای گذشته عنوان کرد و
گفت :ضعیف بودن زیرساختهای انتقال و عدم وجود تصفیه
خانه برای مرکز استان موجب شده که ما در فصول مختلف سال
دچار مشکل در تامین آب شویم؛ در زمستان به علت یخ زدگی
خط انتقال آب با قطعی آب در شهرکرد مواجه شدیم و امروز نیز
به علت سیل.
این نماینده مجلس تاکید کرد :این به معنای آن است که
زیرساختهای انتقال آب برای تامین آب شرب مردم شهرکرد
به شدت ضعیف است و شرکت آبفا باید پاسخگوی این سوء
مدیریتها باشد؛ از آقای استاندار خواستیم که موضوع را به صورت
ویژه پیگیری کند .این مسائل و مشکالت را به وزارت نیرو نیز منتقل
کردهایم.
راستینه با بیان اینکه «همه دستگاههای مسئول در تالش هستند
تا بحران آب ایجاد شده در شهرکرد برطرف شود» ،اظهار کرد:
امیدوارم ظرف امروز و فردا با آمدن آب خط انتقال آب اضطراری
به مدار آبرسانی شهرکرد بخش زیادی از مشکالت برطرف شود.
وی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت سالمت آب
خط آب اضطراری شهرکرد تصریح کرد :پیشبینی الزم برای تصفیه
اضطراری آب خط اضطراری انجام شده است تا خدایی نکرده
مشکالت بهداشتی پیش نیاید؛ همچنین آقای وزیر نیرو نیز طی
روزهای گذشته جهت پیگیری وضعیت آب شهرکرد در این شهر
حضور یافتند ،دستورات الزم را برای نظارت جدی بر کیفیت آب
صادر کردند.
نماینده مردم شهرکرد در مجلس در پایان با ابراز امیدواری نسبت
به بهرهبرداری از تصفیه خانه مرکزی شهرکرد طی  ۲الی  ۳ماه آتی
و برقراری امنیتی پایدار در این شهر خاطرنشان کرد :از امروز با
کاهش بحران آب در شهرکرد مواجه خواهیم بود و طی روزهای
آینده نیز بسیاری از مشکالت برطرف خواهد شد .انشاءالله با
تکمیل خط انتقال آب اضطراری از این مشکالت عبور خواهیم کرد.

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
نوبت دوم

هشدار مدیریت بحران جهت وقوع باد شدید در جنوب و غرب استان تهران
مدیر کل مدیریت بحران استانداری تهران نسبت به وقوع باد شدید در جنوب و غرب استان تهران هشدار داد و گفت :از شهروندان میخواهیم از تردد در کنار
ساختمانهای نیمهکاره خودداری کنند.
به گزارش ایرنا ،حامد یزدیمهر از پیشبینی هواشناسی مبنی بر احتمال وقوع باد شدید در جنوب و غرب استان تهران خبر داد و اظهار کرد :از مردم میخواهیم
توجه الزم را در این زمینه داشته باشند .مدیرکل مدیریت بحران استانداری به شهروندان توصیه کرد نسبت به مستحکم سازی سازههای موقت و تبلیغاتی ،محافظت
از تأسیسات و حساس نسبت به گرد و خاک و عدم پارک خودرو در کنار محلهای پر خطر توجه جدی داشته باشند تا شاهد وقوع حوادث ناگوار نباشیم .بر اساس
این گزارش ،طبق پیشبینی هواشناسی استان تهران در  24ساعت آینده در مناطق جنوب و غرب استان شاهد وزش باد شدید همراه با گرد و خاک و کاهش دید
هستیم.

رئیس هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع
داروهای انسانی ایران ،نسبت به تبعات مستثنی
شدن مواد اولیه دارویی از کاالهای اساسی
هنگام ترخیص از گمرک هشدار داد.
به گزارش مهر ،محمد عبد هزاده گفت :بر
اساس تصمیم سران قوا ،دولت تصمیم گرفت
برای اینکه قیمت کاالهای اساسی باال نرود،
دریافت  ۹درصد ارزش افزوده هنگام ترخیص
کاال از گمرک را به یک درصد کاهش دهد.
وی با تاکید بر اینکه دارو به عنوان استراتژیک
ترین کاال تلقی میشود ،افزود :متأسفانه
ترخیص مواد اولیه دارویی از گمرک مشمول یک
درصد ارزش افزوده نبوده و بر اساس  ۹درصد
ارز نیمایی محاسبه میشود.
عبد هزاده ادامه داد :مصرف کننده دارو بر
خالف سایر کاالهای اساسی ،نقش در مقدار
مصرف دارو ندارد و بر اساس نیاز بیماران است
که دارو مصرف میشود .بنابراین ،اگر قرار بر
این باشد که دارو در هنگام ترخیص از گمرک
مشمول یک درصد ارزش افزوده کاالهای اساسی
نشود ،مشکالت زیادی را برای شرکتهای
دارویی و مصرفکنندگان دارو ایجاد خواهد کرد.
رئیس هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع
داروهای انسانی ایران افزود :سال گذشته
دریافت  ۹درصد ارزش افزوده بر اساس ارز
 ۴۲۰۰تومانی بود و امسال با ارز نیمایی محاسبه
میشود .به طوری که واردکننده مواد اولیه دارو
میبایست به ازای هر دالر ۲,۳۴۰ ،تومان به
گمرک پرداخت کند.
وی گفت :چنین شرایطی باعث خواهد شد که
در تولید نهایی دارو شاهد افزایش  ۱۶درصدی
قیمتها باشیم که عمال ً منجر به گرانی دارو
خواهد شد.
عبد هزاده افزود :دریافت  ۹درصد ارزش
افزوده با ارز نیمایی ،دو مشکل عمده برای تولید
کنندگان دارو به دنبال دارد .نخست ،اینکه
باعث خواهد شد که نیاز شرکتهای دارویی
به نقدینگی به شدت افزایش یابد و دوم ،اینکه
اگر این وضعیت تغییر نکند ،برخی شرکتهای
دارویی مجبور خواهند شد کاالی خود را ترخیص
نکنند و یا اینکه اگر ترخیص کنند ،مجبور به
افزایش قیمت محصوالت خود خواهند بود که
در نتیجه آن ،این بیماران هستند که باید این
افزایش قیمت را بپردازند.
رئیس هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع
داروهای انسانی ایران گفت :از همین رو ،نامهای
به دبیرخانه ستاد سران قوا نوشتهایم که تا االن
هیچ پاسخی ندادهاند.
وی افزود :ما معتقدیم در موضوع ترخیص
کاالهای اساسی ،باید یکسان برخورد شود.
یعنی اینکه هر تصمیمی که سران قوا گرفتهاند،
مشمول دارو و مواد اولیه دارویی هم شود.

دهیــاری روســتای خــرم پشــته در نظــر دارد براســاس قانــون برگــزاری مناقصــات و آئیننامههــای مربوطــه از پیمانــکاران واجــد شــرایط جهــت
انجــام پــروژه مطابــق بــا مشــخصات ذیــل اقــدام نمایــد.
موضــوع مناقصــه :اجــرای زیرســازی و جدولگــذاری کوچههــای شــهید رزاقــی ،علــی زهرایــی ،مرتضــی اصفهانــی ،حمیــد انوشــه و شــالی
روســتای خــرم پشــته بــه صــورت دســتی و ماشــینی.
برآورد اجرای کار 5.583.076.422 :ریال ،براساس فهرست بهای ابنیه سال .1401
مدت انجام کار :سه ماه کاری.
مهلــت دریافــت اســناد :از تاریــخ انتشــار آگهــی نوبــت اول لغایــت پنــج روز پــس از چــاپ آگهــی نوبــت دوم (از تاریــخ  1401/05/19لغایــت
مــورخ ) 1401/06/01
نشــانی دریافــت اســناد :اســتان قزویــن ،شهرســتان آبیــک ،بخشــداری بشــاریات .تلفــن تمــاس بخشــداری 02832982681 :تلفــن تمــاس
دهیــار09192887184 :
مهلــت تحویــل اســناد :حداکثــر  10روز پــس از آخریــن مهلــت دریافــت اســناد مناقصــه (حداکثــر تــا ســاعت  13:30ظهــر روز یکشــنبه مــورخ
) 1401/06/13
آدرس تحویل اسناد :استان قزوین ،شهرستان آبیک ،بخشداری بشاریات ،واحد امور مالی.
گشایش پیشنهادها :بازگشایی پاکتهای " الف "" ،ب" و" ج" راس ساعت  8:30صبح روز دوشنبه مورخ  1401/06/14خواهد بود.
صالحیت پیمانکاری :حداقل پایه  5راه و ابنیه
مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه 279.153.821 :ریال.
تضمیــن مــورد قبــول مطابــق بندهــای (الــف ،ب ،پ ،ج ،چ ،ح) مــاده  4آییــن نامــه تضمیــن معامــات دولتــی (موضــوع تصویــب نامــه هیــات وزیــران
بــه شــماره /123402ت  50659مــورخ  ) 1394/09/22مــی باشــد .تضمینهــا بایــد حداقــل ســه مــاه از تاریــخ آخریــن مهلــت تســلیم پیشــنهاد
معتبــر بــوده و قابــل تمدیــد نیــز باشــد.
متقاضیــان جهــت دریافــت اســناد اســتعام مبلــغ  1.000.000ریــال بــه حســاب ســپرده دهیــاری روســتای خــرم پشــته نــزد پســت بانــک بــه
شــماره حســاب  55851713589750/02و یــا شــماره شــبا  IR 5602100055851713589750/02اقــدام و فیــش واریــزی را جهــت دریافــت
اســناد بــه واحــد امــور مالــی بخشــداری بشــاریات ارائــه نماینــد.
تاریخ انتشار نوبت دوم1401/05/26 :
تاریخ انتشار نوبت اول1401/05/19 :
شناسه آگهی 1362555 :
دهیاری روستای خرم پشته
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نوبت دوم

آگهي ارزیابی کیفی

مناقصه شماره 1401-34
یک مرحله ای

شرکت ملي گاز ايران
شرکت گاز استان همدان
سهامي خاص

موضــوع مناقصــه  :اجــرای خــط انتقــال  20اینــچ ایســتگاه شــیر ربــاط شــورین تــا
ایســتگاه  CGSهمــدان
شرح مختصر کار:
 -1مبلــغ بــرآورد اولیــه پــروژه ( 86/498/366/000هشــتاد و شــش میلیــارد و چهارصــد
و نــود و هشــت میلیــون و ســیصد و شــصت و شــش هــزار) ریــال مــي باشــد.
 -2مبلــغ تضمیــن شــرکت در مناقصــه ( 4/324/918/000چهارمیلیــارد و ســیصد و
بیســت و چهارمیلیــون و نهصــد و هجــده هــزار) ریــال مــي باشــد.
 -3مدت اجراي پروژه  365روز مي باشد .
 -4متقاضیــان بایــد عضــو ســامانه تــدارکات الكترونیكــي دولــت بــه آدرس
 www.setadiran.irباشند.
 -5متقاضیان حداقل باید داراي رتبه  5ساختمان باشند.
 -6حداقل امتیاز ارزیابي کیفي مناقصه گران  65مي باشد.
 -7قیمــت متناســب پیشــنهاد دهنــدگان بــر اســاس دســتورالعمل ارزیابــي مالــي و
قیمــت متناســب صنعــت نفــت (فراینــد دامنــه قیمت)،تعییــن مــي گــردد.
 -8در صــورت عــدم ارائــه گواهــی ایمنــی توســط پیمانــكاران ،امــكان تاییــد صالحیــت
آن شــرکت در مناقصــه فــوق ،میســر نمــی باشــد.
 -9حــد نصــاب تعــداد مناقصــه گــران جهــت برگــزاري مناقصــه  ،حداقــل پنــج
7401
مناقصــه گــر مــي باشــد.
متقاضیــان شــرکت در مناقصــه از تاریــخ درج آگهــی بــه مــدت  5روز از مــورخ
 1401/05/18ســاعت  15مهلــت دارنــد نســبت بــه دریافــت اســناد ارزیابــي کیفــي
بــه ســایت ســامانه تدارکاتــي الكترونیكــي دولــت بــه آدرس www.setadiran.ir
مراجعــه نماینــد.
مهلــت بارگــذاري اســناد ارزیابــی کیفــی حداکثــر تــا ســاعت  09/00روزدو شــنبه مــورخ
 1401/06/07از طریــق ســامانه ســتاد خواهــد بــود.
تلفن  ، 3 8261075 – 8 ، 3 8260571 -4 :دورنویس 081 = 38256207 :
آدرس اینترنت WWW. nigc-hm . ir :
شناسه آگهی  1362927 :م الف 802 :
نوبت اول  1401/05/24 :نوبت دوم 1401/05/26 :
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روابط عمومي شرکت گاز استان همدان

آگهي مزایده شماره 1401/04
( یک مرحله ای از طریق
ارزیابی کیفی )
شــركت مخابــرات ایــران – منطقــه فــارس ،در نظــر
دارد نســبت بــه فــروش انــواع باطریهــای ســیلد
و اســیدی مســتعمل و ضایعاتــی خــود از طریــق
مزایــده عمومــی بــر اســاس مشــخصات موجــود در
اســناد اقــدام نمایــد.
لــذا از كلیــه اشــخاص حقیقــی و حقوقــی واجــد
شــرایط ،دعــوت بــه عمــل مــي آیــد.
متقاضیــان جهــت كســب اطالعــات بیشــتر بــه
آدرس های  WWW.TCI.IRو FARS.TCI .IR
مراجعه نمایند.
روابط عمومی مخابرات منطقه فارس
7837

