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کرمانشاه -کبودی،خبرنگارتوسعه 
ایرانی-مدیرکل راه و شهرسازی استان 

کرمانشاه با بیان اینکه تاکنون حدود 
۱۹۴ هــزار نفر در طــرح نهضت ملی 

مسکن ثبت نام کردند، گفت : ۸۴ هزار 
نفر از ایــن تعداد واجدشــرایط اولیه 

تشخیص داده شده اند. مهرداد آهکی 
گفت : ساخت مســکن و احداث راه ها 

مهمترین وظایف این اداره کل است.
به گفته مدیرکل راه و شهرســازی 
استان کرمانشاه با توجه به دستورات 
رئیس جمهور مبنی بــر تأمین چهار 
میلیون واحد مسکن طی چهار سال؛ 

سهم هر استان مشخص شده است.
ســهم اســتان در این چهار سال 
۱۱۹ هزار و ۵۶۲ واحد اســت برای ۲ 
سال ابتدا برای ســاخت ۶۰ هزار واحد 
برنامه ریزی شده است. تاکنون حدود 
۱۹۴ هــزار نفر در طــرح نهضت ملی 
مسکن ثبت نام کردند، ۸۴ هزار نفر از 
این تعداد واجدشــرایط اولیه بوده که 
متقاضیان براساس پیامکی که دریافت 
می کنند باید هر چه سریع تر مدارک را 
در دفاتر پستی ارائه کنند که در صورت 

عدم ارائه از لیست حذف خواهند شد.
اراضی ان شــاءاهلل با تالش تمامی 
دســت اندرکاران به خصوص استاندار 
و دســتگاه اجرایــی که بایــد اراضی 
مــازاد را در اختیار راه و شهرســازی 
بگذارند، تأمین خواهد شــد. اقدامات 
بعــدی در بحث راهســازی و تکمیل 

راه هــای مواصالتی اســتان از جمله 
محور اسالم آباد به سمت قصرشیرین، 
سه راهی هرســین، محور کرمانشاه- 
کامیاران و محور گیالنغرب به ســمت 

سومار، با توجه به اعتبارات است .

مدیرکل راه و شهرسازی استان:

194 هزار نفر در طرح نهضت ملی مسکن کرمانشاه ثبت نام کردند

تاکنون حدود ۱۹۴ هزار نفر 
در طرح نهضت ملی مسکن 
ثبت نام کردند، ۸۴ هزار نفر 

از این تعداد واجدشرایط 
اولیه بوده که متقاضیان 

براساس پیامکی که دریافت 
می کنند باید هر چه 

سریع تر مدارک را در دفاتر 
پستی ارائه کنند که در 

صورت عدم ارائه از لیست 
حذف خواهند شد

قزویــن – مصطفی مرادی،خبرنگارتوســعه ایرانی-
استاندار قزوین گفت: با توجه به اینکه دولت برای اصالح 
امور بر سرکار آمده و در این مسیر ذره ای تعارف ندارد، کار 
مدیران پرحجم و با اهمیت است و در این موضوعات هم 

حراست باید نقش آفرینی کند.
محمدمهدی اعالیی در مراسم تکریم و معارفه مدیر 
کل حراست استانداری قزوین اظهار داشت: سوم خرداد 
و آزادسازی خرمشهر یکی از نشانه های پرافتخار پیروزی 
و مقاومت مــردم ایــران در برابر فشــارها و هجمه های 
قدرت های جهانی است و در این روز عزت، خواست و اراده 

مردم یکبار دیگر به رخ جهانیان کشیده شد.
وی افزود: در ایامــی که در ابتدای پیــروزی انقالب 
اسالمی، مردم و نظام از امکانات خیلی مناسبی برخوردار 
نبودند، حماسه های عظیم و افتخار آفرین در هشت سال 
دوران دفاع مقدس رقم خورد که این موضوع حاصل اراده 

و خواست ملت ایران است.
اعالیی گفت: امروز شــرایط به گونه ای اســت خواب 
های آشــفته دشــمنان علیه ملــت ایران بــه رویاهای 
باطل و آرزوهای محال تبدیل خواهد شــد و امروز ایران 
اسالمی در اوج اقتدار قرار دارد. اســتاندار قزوین با اشاره 

به شهادت شــهید صیادخدایی در روزهای اخیر اظهار 
داشــت: دشــمنان از روی جهل و نادانی در حالی شهید 
صیاد خدایی را به شهادت رســانند که نماد دفاع از ایران 
و اســالم در مرزهای اعتقادی بود و این نشان دهنده این 
 اســت که در مقابل جبهه باطل پیش رفته و موفق عمل 

کرده ایم.
نماینده عالی دولت در اســتان اضافه کرد: هنوز حربه 
دشمن در مقابله با ایران سربلند ترور کور و ضربه از پشت 

است که نشان دهنده ضعف و خباثت آنها می باشد.

شیراز – قاسم توانایی ،خبرنگارتوسعه ایرانی-شرکت 
موقوفه دانش ســالمت کوثر در نمایشــگاه بین المللی 
تجهیزات پزشــکی تهران حضور خواهد داشت.شرکت 
موقوفه دانش سالمت کوثریکی از بزرگترین کارخانه های 
تولید ایمپلنت های ارتوپدی ، نوروسرجری،ستون فقرات 

، طب ورزشی و دندانی در سطح ایران و خاورمیانه است.
شرکت دانش ســالمت کوثر جزء ۵کشور اول دنیا در 
تولید پیچ های فک وصورت است وبرای اولین بار توسط 
این کشور ساخته می شــود .الزم به ذکر است که شرکت 
دانش بنیان فارس از موقوفاتی است که از محل سرمایه 
گذاری های وقف با هدف کمک به نیازمندان راه اندازی 

شده است.
همزمان با برگزاری بیست و ســومین نمایشگاه بین 
المللی تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی، شرکت موقوفه 
دانش سالمت کوثر فارس به عنوان نماینده سازمان اوقاف 
و امور خیریه و اولین تولید کننده ایمپلنت های ارتوپدی 

تیتانیوم در کشور حضور خواهد داشت.
حمیدرضا محمدی در این خصوص بیان کرد: بیست 
و ســومین نمایشــگاه بین المللی تجهیزات پزشــکی، 
دندانپزشکی، دارویی و آزمایشگاهی با حضور شرکت های 

برتر داخلی و خارجی در محل دائمی نمایشگاه های تهران 
برگزار و آغاز به کار می کند.

مدیر عامل شرکت موقوفه دانش سالمت کوثر فارس 
با اشاره به اینکه این نمایشگاه تا ۶ خرداد ماه ادامه خواهد 
داشت، افزود: در این نمایشگاه، شــرکت موقوفه دانش 
سالمت کوثر استان فارس به عنوان تنها نماینده سازمان 
اوقاف و امور خیریه در حوزه تولید تجهیزات پزشکی در 
غرفه ۲۵ ســالن میالد A3۱ حضــور دارد و به معرفی و 

رونمایی از محصوالت این شرکت می پردازد.

حضور شرکت موقوفه دانش سالمت کوثر در نمایشگاه 
بین المللی تجهیزات پزشکی تهران

استاندار قزوین: دولت سیزدهم در مسیر اصالح امور ذره ای 
تعارف ندارد

خبرخبر

مدیر مخابرات منطقه استان خبر داد:
توسعه بستر FTTH در گلستان

گرگان-مهناز محمدزمانی،خبرنگارتوســعه 
ایرانی-جلسه بررسی نحوه واگذاری ftth وتوسعه 
بستر آن در استان برگزار شــد . در جلسه ای بین 
بخش خصوصی ومخابرات منطقه گلســتان در 
خصوص توسعه بستر ftth در استان بحث وتبادل 
نظر شــد.دکتر غالمعلی شــهمرادی با اشاره به 
اهمیت طرح فیبررسانی به منازل وتعیین هدف 
برای مناطق مخابراتی گفت : در جلسه ای با بخش 
خصوصی راههای همکاری در جهت اجرای این 
پروژه در استان بررسی و به جهت ایجاد زیرساخت 
های الزم گفتگو شد .وی با تأکید براینکه با افزایش 
تقاضای روزافزون مشترکین برای سرویس های 
پرســرعت وبا کیفیت اینترنت مواجه هســتیم 
افزود : رفع انتظار ونیاز متقاضیان ومشــتریان با 
توسعه زیرســاخت های الزم میسر بوده وباید در 
این خصوص برنامه ریزی الزم صورت گیرد .مدیر 
مخابرات منطقه گلســتان همچنین گفت: هم 
اکنون ســرویس ftth در تعدادی از شهرستانها 
ودر مناطق محدودی از آنها قابل ارائه می باشــد 
 ftth ولی با اجرایی شدن طرح توســعه واگذاری
در نقاط بیشتری از استان قابلیت سرویس دهی 
وجود داشته ومتقاضیان بیشتری از این سرویس 
بهره مند خواهند شد .الزم به ذکر است در این مدل 
شبکه های فیبرنوری فیبر مستقیما به خانه های 
افراد یا ســاختمان هایی به صورت آپارتمانی و یا 
چند طبقه متصل می شــود. در FTTH فیبر از 
یک نقطه مرکزی یعنی مخابرات مســتقیما به 
ســاختمان های آپارتمانی و یــا اداری برای ارائه 

دسترسی به اینترنت پر سرعت کشیده می شود.
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استان برتر ارزیابی عملکرد فنی 
و مالی کشور

سمنان-خبرنگارتوسعه ایرانی- مدیر مخابرات 
منطقه سمنان گفت: مخابرات سمنان در ارزیابی 
عملکرد فنی و مالی سال ۱۴۰۰ در جمع ۵ استان 

برتر کشور قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار ســراج در استان سمنان، 
مجید دارائی، اظهار داشــت: با گــزارش معاونت 
راهبرد و توسعه کسب و کار شرکت مخابرات ایران، 
مخابرات منطقه سمنان در ارزیابی عملکرد فنی و 
مالی سال ۱۴۰۰ ، رتبه چهارم کشور را کسب کرد.

وی تصریح کرد: این ارزیابی در پایان هر فصل 
از ســوی معاونت راهبرد و توســعه کسب و کار 
شرکت مخابرات ایران از شــاخص های حاشیه 
سود عملیاتی، درآمد عملیاتی، هزینه عملیاتی، 
الوصولی، نســبت وجوه نقد به درآمد کل، تحقق 
دایری ناخالص تلفن ثابت، رشــد مشتریان فعال 
 ADSL، تحقــق دایری ناخالــص ،ADSL
VDSL و FTTH، تحقــق دایــری ناخالص 
خدمــات دیتا، تحقــق دایری خالــص خدمات 
 ،ARPU ADSL ، ARPU DATA،دیتــا
پروژه هــای USO ثابت، پروژه های توســعه و 
نگهداری شبکه سیار، میانگین وزنی شاخص های 
کیفی شــبکه، میانگین وزنی شاخص های مرکز 
تماس و امتیاز ارزیابی معاونت ها از مناطق انجام 

می گیرد.
مدیر مخابرات منطقه ســمنان خاطرنشان 
کرد: عالوه بر این، مخابرات منطقه سمنان عناوین 
و رتبه های زیر را نیــز در ایــن دوره از ارزیابی ها 

کسب کرد.
انتخاب مدیر منطقــه بعنــوان ۵ مدیر برتر 
مخابراتی کشور، کسب رتبه ۲ کشوری در تحقق 
پروژه های کلیدی، زودبازده و نگهداری شــبکه، 
رتبه 3 کشوری در نسبت وصولی جاری از صدوری 
دوره ی دیتای تجاری و اپراتوری، یکی از 3 استان 
برتر درخصوص رویکردها و راهکارهای نوآورانه 
پیشنهاد شده برای حل مشکالت مهم شده است.

استانها

تبریز – امید محمد زاده اصل النجق،خبرنگارتوسعه 
ایرانی-رییــس کل دادگســتری آذربایجان شــرقی 
گفت: پرونده های حقوقی و کیفری مســتلزم اظهارنظر 
کارشناســی بوده با توجه به این موضوع تکــرار و عادی 
شدن موضوع کارشناســی مخصوصا در برخی رشته ها 
نباید موجب سهل انگاری شود. دکتر ، موسی خلیل الهی 
در دیدار با هیأت مدیره جدید مرکز امور کارشناسان قوه 
قضائیه در استان آذربایجان شرقی بدنه کارشناسی بدنه 
ای سالم و در کنار دادگستری می شناسیم همچنان که 
کارشناسان بایستی خود را یار و یاور قوه قضاییه احساس 
کنند. وی با بیان اینکه مبنای صدور رای در اکثریت پرونده 
ها نظر کارشناســی بوده ادامه داد: پرونده های حقوقی و 

کیفری مستلزم اظهارنظر کارشناسی بوده با توجه به این موضوع تکرار و عادی شدن موضوع کارشناسی مخصوصا در برخی 
رشته ها نباید موجب سهل انگاری شود. رییس کل دادگستری آذربایجان شرقی با تاکید بر حفظ اخالق و نوع رفتار با ارباب 
رجوع، اضافه کرد: با توجه به تکالیفی که بر عهده کارشناس بوده به منظور حفظ حقوق حقوق فرد مراجعه کننده باید به دقت 
گفته های ارباب رجوع گوش داده شود، چرا که این موضوع در جلب اعتماد مردمی نیز تأثیر دارد. وی ادامه داد: متاسفانه ۲۵ 
درصد اطاله دادرسی تاخیر در ارائه نظرات کارشناسی است بر همین اساس انتظار می رود کارشناسان به ترتیب تاریخ ارجاع 
و در زمان مقرر شده نظرات کارشناسی را با دقت و بدون ابهام ارائه کنند. خلیل الهی تفاوت فاحش بین نظرات کارشناسان 
درباره موضوع واحد را از چالش های مهم بدنه کارشناسی رسمی دادگستری آذربایجان شرقی بیان کرد و دقت در اظهارنظر 
کارشناسی توسط کارشناسان را خواستار شد. وی با تاکید بر نظارت هیأت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری به 
نحوه عملکرد کارشناسان خاطرنشان کرد: نظارت هیأت مدیره و برخورد با اندک تخلّفات کارشناسان می تواند آثار بسیار 
مثبت و مفیدی داشته باشد و موجب جلب اعتماد بیشتر مردم شود؛ لذا فاصله بین وقوع تخلّف و صدور رأی بایستی کم شود.

اصفهان-مریــم مومنی،خبرنگارتوســعه ایرانــی 
-مهندس مرسل صالحی مدیر دفتر مدیریت مصرف برق 
اصفهان در برنامه انتقادی، اجتماعی گفتگو هفته عنوان 
کرد:به طور معمول هر ســاله 3 درصد رشد مصرف برق 
داریم که با ورود رمز ارزهای غیر مجاز این میزان افزایش 

پیدا می کند.
به گزارش رکنا از اصفهان،مهندس صالحی در ادامه 
گفت: الگوی مصرف در ایام پیک از خرداد تا شهریور ماه به 
علت وجود سیستم های سرمایش 3۰۰ کیلووات ساعت 
لحاظ شده و در ایام غیر پیک که شامل دیگر ماه های سال 
می باشد ۲۰۰ کیلووات ساعت الگوی مصرف تعیین شده 
است . مرسل صالحی افزود: ۷۰ درصد مشترکین مطابق با 

الگو هستند و 3۰ درصد باقی مانده غیر الگو می باشند. . خانه های که در آن چند خانوار زندگی می کنند با تماس با ۱۵۲۱ می 
توانند برای کاهش هزینه های برق مصرفی خود تقاضای  کد خانوار نموده که پس از بازدید میدانی کد خانوار اعمال می گردد. 
مدیر دفتر مدیریت مصرف توزیع برق اصفهان اضافه کرد: مشترکینی که متراژ منازل آنها زیادتر از میزان معمول است و بیشتر 
از الگوی مصرف نیاز به مصرف برق دارند، میزان افزایش مصرف مورد نیاز خود را با نصب سلولهای فتوولتاییک می توانند جبران 
کنند پیامک هزینه قبوض بر روی تلفن های همراه مشترکین ارسال می شود و در پیامک لینکی هست که میزان برق مصرفی 
را به صورت کامل و تفکیک شده به اطالع می رساند. در پیامک قبض که برای مشترک ارسال می شود میزان برق مصرفی دوره 
مربوطه قید شده و مطابق الگو یا پر مصرف بودن مشترک مشخص شده است که ضمن هشدار به پر مصرف ها ، درخواست شده 
است در دوره بعد با مدیریت مصرف برق در گروه خوش مصرف قرار گیرند. صالحی بیان داشت:نرم افزار کاربردی » برق من« 
نیز به صورت آن الین تمام اطالعاتی که در قبوض صادر می شد و حتی میزان مصرف نسبت به مدت مشابه؛ مقایسه با الگوی 

مصرف،مقایسه با مصرف همسایگان، شخص قرائت کننده کنتور و دیگر شاخص ها را ارائه می کند .

رییس کل دادگستری آذربایجان شرقی:

  تکراری و عادی شدن موضوعات نباید موجب سهل انگاری
 در ارائه نظرات کارشناسی شود

مدیر دفتر مدیریت مصرف توزیع برق اصفهان :

 هر ساله رشد مصرف با میزان استاندارد آن 
فاصله زیادی دارد


