
فعالیت ها ی خود را در سطح قرا ء و قصبات  شرکت مخابراتی روشن 

 آغاز نمود شغنان

  

 منبع: نازنین جاهد و انجینر مسول محمد علی "ممتاز" 

 

                      0202مااااو ناااومبر  اااال  

 

به اداماه ببار هاار تارخا مااابراشی ووتان و  ها یاا هاا ر ح  دو  او   ارا   و 

 اعا هشا بجاه باب  باه  ها یاا  0202ماو نومبر  ال  02شاویخ  صبات امروز 

حغاز نمودو ا ا این یگانه  هو ا اوشباطی وا کترونیکی ا ا خاه ماردش تاننا  وا 

با جها  امروز اوشباط داد ماردش باا اباراز بوو اندر میگویناد خاه دو تارای  خناو  

حگااهی اابان نماایم میتوانیم به بویشاوندا  و ا اوبین ایکاه دو دیااو غرباا هساتند 

واماااوو او شبااااطی وا باااا ایشاااا  وبااان نماااایم انجینااار محماااد علااای "ممتااااز"یکی از 

انجینرا  نصپ پایه دو تننا  مگوید خه امروز ما بوش باتانه شوانساتیم باا هادایا 

مسااو ین بااام باادمات ماااابراشی ووتاان  ها یااا هااار بااود وا دو و سااوا ی تااننا  

ف بریداور  یمکاوت هار ووتان دو محان حغاز نمایم ومردش همین اخنو  مصرو

 روش  یمکاوت هستنند و شهدادر خه از  بن  یکاوت ووتن داتاتند باه دو اتا  و 

بویشاوندا  بود به شماس هستند و  امش شدادیم میداوناد باه گاتاه انجینار محماد علای 

"ممتاز"شا هنوز د یق مهلوش نیسا خه  ااه پوتم این تبکه شا خداش مناطق میباتاد 

میگوید خه مناطق بهشاو ، رچشمه ،دو مرغا  ،دو تهر ،و یک  ساما ویار دو اما 

بدو او یا  ااه پوتم  راو داود و گاته میشود خه یک  سما از ریاه تادور وا 

هم شحا پوتم بود  راو میدهد ور هم چنا  عموو خرد خه انجینر مسول دیگر ر 

شا  ه ووز دیگر شهیاین  خه شا  ااه پوتم د یق وا هم دو این بام شهیین تدو ا ا

نماید به گاته ور تاید بسیاو خم از مناطق این و سوا ی باتند خاه  اااه پوتام ایان 

تبکه بنا به بهضی عوامن جنرا یایئ محروش باتند اما اطمیناا  داد خاه ناودوپنر دو 

بباار  بااد ایاان و سااوا ی میتوانااد از ایاان تاابکه ا ااتهاادو دو  ااا نماینااد  ایاان بااود

 .وجه تما جها   پاس هللا یاو ومددگاو تماامروزر ما از ش

  

 2972920920    نازنین جاهد 

 0979772227    و انجینر مسول محمد علی "ممتاز"

 



 شبکه مخابراتی روشن مناطق شغنان راتحت پوشش خود قرار داد

  

 ینمنبع: جاهد نازن 

 

 0237عدرب  22یکشنبه،  

 

تبکه مااابراشی ووتان منااطق تاننا  وا بوتاباتانه شحاا پوتام باود  اراو داد  

واین یک و یله  هین مااابراشی بارار باتاندو گاا  ح  و ساوا ی میباتاد  ووااانیو  

،مور  ایدا  ، تاگردا  و شماش باتندو گاا  ح  بواه خوهساتانی از انجااش  ها یتهاار 

ودانی می نمایند  اما به گاته باتندو گا  ح  و سوا ی، این تبکه شا این تبکه ابراز  د

بدمات بود وا بنا بربهضای مشاکمشها عر اه نمایاد  باه بااوو  هنوز نتوانسته ا ا

اما  شهدادر خه گویا تبکه ماابراشی ا نا  بیسیم اق او یا وا دو ح  و سوا ی داتته

بته ا ااا  انجینیاار محماادعلی وا بواای  ااا وونااد خاااور تاابکه،  ها یتهااار ماااابراشی

خمپناای دوبشااا  نااوین تاابکه ماااابراشی  )ممتااازی یااک شاان از مسااوو ین نصاا  پایااه

خاو شانیکی این پایاه " :ووتن دو تمال دو یک شماس شلیاونی دو این موود میگوید

مساااوو ین و مداماااات بلناااد پایااااه  بوتاااباتانه باااه اشهااااش و ااایدو و منت ااار هااادایات

ا دو هاته هار بهدر ما تاهد یک  یساتم  اهین مااابراشی انشاهللا ممکن ا   .ا تیم

 به  یما نازل شردو و سوا ی تننا  شو   این تبکه بواهیم بود


