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 گرگان -مهناز محمدزمانی، 
خبرنگارتوســعه ایرانی-فرمانده 
انتظامی استان گلستان جزییات 
کشف ۱۰۰۰ تن گندم احتکاری 
در شهرستان مینودشت را اعالم 
ســردار ســعید دادگــر فرمانده 
انتظامی استان گلســتان اظهار 
کرد: طرح عملیاتــی مقابله با قاچــاق، احتکار و اخالل 
در تولید و توزیع کاالهای اساســی و معیشت محور، در 
دستور کار ماموران پلیس آگاهی شهرستان مینودشت 

قرار گرفت.
وی تصریح کرد: در این راستا ماموران موفق شدند با 
اشراف اطالعاتی، ۱۰۰۰ تن گندم احتکاری که در یکی 

از انبارهای اطراف شهرستان دپو شده بود، کشف کنند.
فرمانده انتظامی استان گلســتان، گفت: برابر اعالم 
کارشناســان ارزش این مقدار گندم احتــکاری ۱۱۵ 

میلیارد ریال برآورد شده است.
سردار دادگر خاطرنشــان کرد: در این عملیات یک 
متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مراجع ذیصالح 

معرفی شد

 قزوین-مصطفــی مرادی،خبرنگارتوســعه ایرانی-
-مدیر بازرســی و نظارت بر محصوالت ســازمان جهاد 
کشاورزی استان قزوین از مجهز شدن هزار و ۴۳۰ واحد 
نانوایی در استان به دستگاه کارتخوان هوشمند خبر داد.

مهدی ورسته مدیر بازرســی و نظارت بر محصوالت 
سازمان جهاد کشــاورزی اســتان قزوین گفت : هزار و 
۴۳۰ واحد نانوایی در اســتان به کارتخوان هوشــمند 

مجهز شدند.
تنها ۱۵۰ واحد نانوایی در اســتان قزوین کارتخوان 
هوشمند ندارند که بخش عمده موانع به مسائل صنفی و 

حقوقی فرد دارنده جواز کسب مربوط می شود.
نصب کارتخوان هوشمند در واحد های نانوایی سبب 
شــده تا بخش اعظمــی از تخلفات صنفــی نظیر گران 
فروشــی، تعطیلی غیرمجاز و حتی بی کیفیت بودن نان 
کاهش یابد. اطالع دقیق از قیمت نــان، قابلیت انتخاب 
برای مشــتریان و ایجاد رقابت از مهم ترین مزایای نصب 
کارتخوان هوشمند است که حتی امکان گزارش گیری 
و برآورد نیاز هر منطقه به نان مورد نظر را فراهم می کند.

شــهروندان می توانند تخلفات موجود در واحد های 
نانوایی را به سامانه ۱۲۴ اطالع دهند.

 جزییات کشف گندم احتکاری یک هزار تنی از زبان فرمانده پلیس گلستان تجهیز بیش از هزار نانوایی در استان قزوین   به کارتخوان هوشمند

خبرخبر

 ، منــی مو یــم  مر - ن صفها ا  
خبرنگارتوســعه ایرانی-مدیرعامل 
نمایشــگاه بین المللــی اصفهان از 
برپایــی دو نمایشــگاه تخصصی در 
حــوزه چــوب و صنایــع کارگاهی 
همزمان با نخستین دهه تیرماه سال 

جاری خبر داد.

 احمدرضــا طحانیان با اشــاره 
بــه اینکــه فعالیت هــای اجرایی 
رویدادهای نمایشــگاهی در استان 
اصفهان مانند همیشه در حال انجام 
است، گفت: نمایشــگاه بین المللی 
اصفهان در روزهای هفتــم تا دهم 
تیرماه میزبان بیســتمین نمایشگاه 

صنایع چوب، ماشین آالت، یراق آالت 
و مواد اولیــه و همچنین هفدهمین 
نمایشگاه بین المللی صنعت و صنایع 
کارگاهی خواهد بود. وی با اشاره به 
برگزاری بیستمین نمایشگاه صنایع 
چوب، ماشــین آالت، یــراق آالت و 
مواد اولیه افزود: این نمایشــگاه در 

ســه هزار و ۴۰۰ مترمربــع فضای 
مفید نمایشــگاهی برگزار می شود و 
شرایطی را فراهم خواهد آورد که ۵۶ 
شرکت از استان های مختلف کشور 
به ارائه دستاوردها و توانمندی های 
خود بپردازند.  طحانیان با بیان اینکه 
در این نمایشگاه نمایندگانی از هشت 

استان کشور حضور خواهند داشت، 
تصریح کرد: اســتان های اصفهان، 
تهران، البــرز، آذربایجان شــرقی، 
آذربایجان غربی، فارس، خراســان 
رضوی و قم در این نمایشگاه نماینده 
دارند؛ همچنین شرکت های حاضر 
در نمایشــگاه، کاالهــا، محصوالت 
و خدمــات خــود را در زمینه های 
ماشین آالت چوب، MDF، روکش، 
نــوار لبــه PVC، دســتگاه های 
CNC، هایگالس، یراق آالت، ابزار 
و تیغه های برشی، درب، اکسسوری 
آشپزخانه، چســب و رنگ چوب به 

نمایش می گذارند.
وی بــا بیــان اینکــه عــالوه بر 
نماینــدگان اســتان های مختلف 
کشور، نمایندگانی از برندهای مطرح 
بین المللی نیــز در این نمایشــگاه 
حضور دارند، افزود: شرکت هایی از 
استان های اصفهان، تهران، همدان، 
البرز، یــزد و قزوین در نمایشــگاه 
صنعت و صنایــع کارگاهی اصفهان 
حضــور خواهند داشــت؛ همچنین 
بازرگانان ایرانی در قالب نمایندگی 
محصــوالت و کاالهــای خارجی از 
کشــورهای ژاپن، مالــزی، چین، 
کره جنوبی، تایــوان، ترکیه، آلمان، 
ایتالیا، چک، ســوئد، انگلســتان و 

اســپانیا بــه عرضــه جدیدتریــن 
محصــوالت و ماشــین آالت حوزه 

صنایع کارگاهی می پردازند.
بر اساس این گزارش، عالقمندان 
به بازدید از بیســتمین نمایشــگاه 
صنایع چوب، ماشین آالت، یراق آالت 
و مواد اولیــه و همچنین هفدهمین 
نمایشگاه بین المللی صنعت و صنایع 
کارگاهی می توانند از ســاعت ۱۱ تا 
۲۰ روزهای هفتم تــا دهم تیرماه به 
نمایشــگاه بین المللی اصفهان واقع 
در کمربندی شرق، روبروی منطقه 

روشن دشت مراجعه کنند.

از امروز لغایت 10 تیرماه برگزار می شود؛

نمایشگاه برندهای مطرح چوب و صنایع کارگاهی در اصفهان

 طحانیان با بیان اینکه در 
این نمایشگاه نمایندگانی 

از هشت استان کشور 
حضور خواهند داشت، 

تصریح کرد: استان های 
اصفهان، تهران، البرز، 

آذربایجان شرقی، 
آذربایجان غربی، فارس، 

خراسان رضوی و قم در این 
نمایشگاه نماینده دارند

رئیس اتاق بازرگانی استان: 
 کرمانشاه رتبه پنجم صادرات 
کشور را به خود اختصاص داد

 

 کرمانشاه -کبودی،خبرنگارتوسعه ایرانی- 
رئیس اتاق بازرگانی کرمانشــاه از کســب رتبه 
پنجم استان در حوزه صادرات طی سال گذشته 
با صادراتی بــه ارزش دو میلیارد و ۸۸۵ میلیون 

دالر خبر داد.
 »کیوان کاشــفی« در شــورای گفت وگوی 
دولت و بخش خصوصــی و مراســم تجلیل از 
صادرکنندگان برتر استان کرمانشاه که در اتاق 
بازرگانی برگزار شد، اظهار داشت: کرمانشاه در 
حالی رتبه پنجم صادرات کشور در سال گذشته 
را به خود اختصاص داد که ســه استان از چهار 
اســتان دیگر بندری و امکان صادرات به مراتب 

برای آن ها فراهم تر است.
وی ادامه داد: در ارزیابی های صورت گرفته 
۴۳ درصد کل صادرات ایران به عراق از مرزهای 
کرمانشاه انجام شده که با احتساب صادرات گاز 

این رقم به ۵۳ درصد می رسد.
کاشفی با اشاره به روند رو به افزایش صادرات 
اســتان کرمانشاه در ســال های اخیر یادآوری 
کرد: ۲ میلیــارد و ۲۰۰ میلیــون دالر صادرات 
ســال ۹۸ به ۲ میلیــارد و ۳۰۰ میلیون دالر در 
سال ۹۹ و ۲ میلیارد و ۸۸۵ میلیون دالر در سال 

۱۴۰۰ رسید.
رئیس اتاق بازرگانی کرمانشــاه با اشــاره به 
ظرفیت های خوب کرمانشاه در حوزه صادرات، 
گفت: در سه ماهه نخست امسال نیز شاهد رشد 
صادرات غیرنفتی از مرزهای اســتان نسبت به 

مدت مشابه سال قبل بوده ایم.
وی همچنین به برخی مشکالت پیش روی 
تجار در مرزهای استان نیز اشــاره کرد و گفت: 
یکی از این مشــکالت تخلیه بار در مرزهاست 
که ایــن کار باعث اتالف وقــت، افزایش هزینه 
ها و پایین آمدن کیفیــت محصوالت صادراتی 
می شــود که امید می رود برای حمل یکسره بار 

تمهیدات الزم اندیشیده شود.
    

 پایان مطالعات طرح استفاده 
از پساب در شهرک صنعتی 

شهرکرد 

 شهرکرد-خبرنگارتوسعه ایرانی- مدیرعامل 
شــرکت شــهرک های صنعتــی چهارمحال و 
بختیاری گفت: مطالعات طرح استفاده از پساب 
در واحدهای تولیدی شهرک صنعتی شهرکرد به 

پایان رسیده است.
حمیدرضا فالح  تاکید کرد: تامین آب پایدار 
برای شــهرک های صنعتی به عنــوان یکی از 
دغدغه های مهم مسووالن استان، از طریق خرید 

پساب در دستور کار است.
وی افزود: به همین منظــور خرید ۱۰۰ لیتر 
بر ثانیه پساب برای شــهرک صنعتی شماره ۱ و 
۲ شهرکرد در دســتور کار قرار گرفته است و از 
شرکت آب و فاضالب چهارمحال و بختیاری در 
محل تصفیه خانه بهرام آباد شهرستان شهرکرد 

خریداری شد.
فالح تصریح کرد: عملیات اجرایی این طرح تا 
یک ماه دیگر آغاز و بخشی از واحدهای صنعتی 
شهرک صنعتی شــماره ۱ و ۲ شهرکرد پوشش 

داده می شود تا در تولید آن ها موثر باشد.
وی یادآور شد: شرکت شهرک های صنعتی 
چهارمحال و بختیاری طرح تامین آب آشامیدنی 
شــهرک های صنعتی را در دستور کار قرار داده 
که به نقطه مطلوبی رســیده است و پیش بینی 

می شود این طرح امسال به پایان برسد.
مدیرعامل شــرکت شــهرک های صنعتی 
چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: همچنین 
کف شکنی چاه های موجود به منظور رفع مشکل 
آب شهرک های صنعتی به ویژه در شرق استان 

در دستور کار قرار دارد.

استانها

 ایالم - اکــرم چــرخ انداز،خبرنگارتوســعه ایرانی- 
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق ایالم گفت: کشاورزانی 
که بین ساعات ۱۹ تا ۲۳ از برق استفاده نکنند، هزینه ۱۹ 

ساعت بقیه به صورت رایگان خواهد بود.
 هادی شــیرخانی  با محور مدیریت مصرف برق اظهار 
داشت: این مشــوق در راســتای کاهش مصرف برق بین 

ساعات اوج مصرف اعمال می شود.
وی با اشاره به غیر استاندار بودن بعضی از سیستم های 
سرمایشی به عنوان یکی از مصرف کنندگان اصلی برق در 
تابستان افزود: بی توجهی به موضوع سرویس های ساالنه و 

همچنین جایگزینی کولرهای آبی به جای گازی می تواند 
به کاهش هزینه برق مصرفی کمک کند.

مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق ایالم یادآور شد: 
مطابق دیتاهای ارائه شده مرکز دیسپاچینگ سال جاری 
میزان  مصرف برق روز گذشته در اســتان نسبت به مدت 

مشابه سال قبل ۱۰ درصد افزایش داشته است.
شیرخانی تاکید کرد: افزایش هر یک درجه دمای هوا 
باعث افزایش یک هزار و ۲۰۰ مگاواتی مصرف برق می شود 

که تامین این میزان برق سختی هایی را به همراه دارد.
وی با تاکید بر اینکه افراد مصرف برق خود را مدیریت 

کنند تا امکان تامین برق برای تمامی گروه ها شود، افزود: 
با توجه به افزایش دمای هوا در این ایام از ســال، خاموش 
کردن لوازم برقی غیر ضرور و اســتفاده از وسایل برقی در 
ساعات غیر پیک به پایداری شبکه برق و کاهش خاموشی 

کمک می کند.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق ایالم ادامه داد: 
میزان مصرف بــرق باید معقول بــوده و افزایش مصرفی 
نداشــته باشــیم که در این صورت تمهیدات ما مثمرثمر 

خواهد بود.
شیرخانی با بیان اینکه استمرار برق خانگی در اولویت 

شــرکت توزیع برق قرار دارد، اضافه کــرد: قطعی برق در 
تابستان بســتگی به میزان مصرف مشترکان این شرکت 
دارد، انتظار می رود مشــترکان با رعایت الگوی مصرف به 

پایداری شبکه برق کمک کنند.

مدیرعامل شرکت برق ایالم: 

کشاورزان با صرفه جویی ۱۹ ساعت برق رایگان می گیرند

 مشهد-میرشکار،خبرنگارتوســعه ایرانی-معــاون 
محیط زیست و خدمات شهری شهرداری مشهد گفت: 
۷ بوســتان جدید بانوان در نقاط مختلف شــهر احداث 

می شود.
علی نجفــی گفت: باتوجــه به ضــرورت تخصیص 
فضا های اختصاصی بیشــتر به بانوان از ابتدای امســال 
نیز با برنامه ریزی های مختلف، احداث ۷ بوستان جدید 
یا فضای اختصاصی ویژه بانوان در دستور کار قرار گرفته 
است و پیش بینی می شود تا پایان سال در اختیار بانوان 
قرار گیرد. او گفت: این فضا ها شــامل، فضای اختصاصی 
بانوان پردیس، فضای اختصاصی بانوان بوستان بسیج، 
بوستان بانوان طرق، بوســتان بانوان وکیل آباد، بوستان 
بانوان کوهسنگی، بوستان بانوان شاهد و بوستان بانوان 
چهل بازه اســت. معاون محیط زیست و خدمات شهری 
شهرداری مشهد گفت:بوستان های بانوان به عنوان یکی از 
مهم ترین فضا های اختصاصی با هدف ارتقاء نشاط بانوان 
مشهدی و استفاده همراه با آرامش از زیرساخت های سبز 
شهری همواره یکی از مهم ترین اولویت ها بوده است و در 
حال حاضر ۱۲ بوستان یا فضای اختصاصی ویژه بانوان در 

مناطق مختلف شهر مشهد برای خدمت رسانی به بانوان 
مشهدی در حال ارائه خدمات هستند.

نجفی گفت: هم اکنون بوســتان حجــاب در منطقه 
۲، بوســتان بهار در منطقه ۳، بوستان بهشت در منطقه 
۴، بوستان ارم در منطقه ۴، بوســتان وحدت در منطقه 
۵، بوستان رجا در منطقه ۶، بوســتان امید در منطقه ۶، 
بوستان نصرت در منطقه ۷، بوستان طرق در منطقه ۷، 
بوستان ریحانه در منطقه ۷، بوستان ملت در منطقه ۱۱ و 
بوستان مادر و کودک در منطقه ۱۱ با اختصاص فضایی 

بیش از ۵۵ هکتار در اختیار بانوان مشهدی قرار دارد.

کرج –خبرنگارتوســعه ایرانی- مدیــرکل بیمه 
سالمت استان البرز با اشــاره به سیاست های ابالغی 
رهبر معظم انقــالب در خصوص توجــه به موضوع 
جمعیت گفت : برهمین اســاس ۳۰ نــوع خدمات 
حمایتی توســط این بیمــه در البرز بــرای درمان 

ناباروری زوج ها ارائه می شود.
 دکتر سعید جوانشــیر  افزود: بیمه سالمت از آذر 
ماه ۱۴۰۰ حدود ۳۰ نوع خدمت برای حمایت از زوج 
های نابارور اختصاص داده و  این زوج ها  تا ۴۹ سالگی 

می توانند از این خدمات استفاده کنند.
وی بیان داشت:  برهمین اساس بیمه شدگان در 
مراجعه به متخصصان زنان و اورولوژیست مدارک را  
ارائه دهند و از خدماتی که جزو تعهدات بیمه سالمت 

قرار گرفته استفاده کنند.
این مســوول با اشــاره به اینکه مادران باردار نیز 
تحت پوشــش بیمه قرار گرفته اند، افــزود: مادران 
بارداری  که فاقد بیمه هســتند تا زمان پایان دوران 
شیردهی کودک تحت پوشــش بیمه قرار گرفته اند 
و فرزندان ایــن مادران تا پایان پنج  ســالگی رایگان 

بیمه می شوند.
جوانشــیر در بخــش دیگــری از ســخنانش 
اظهارداشت: افرادی که از بیمه  رایگان بهره مند می 
باشند شامل  سه دهک اول هستند  که توسط وزارت  
تعاون ، رفاه و امور اجتماعی  به سازمان بیمه سالمت 
کشور معرفی شــده اند که در کشور جمعیتی حدود 

پنج میلیون و ۴۰۰ هزار نفر را شامل می شود.
وی افزود: اکنــون خانوارهای کــم درآمد در ۶۶ 
محله  محروم  البرز بــرای برخورداری از بیمه رایگان  

سالمت تحت پوشش قرار گرفته اند.

مدیرکل بیمه سالمت البرز:
۳۰ نوع خدمات برای درمان ناباروری زوج ها در البرز ارائه می شود

 معاون شهردار مشهد خبر داد؛

احداث ۷ بوستان جدید ویژه بانوان در مشهد

خبرخبر


