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 اراک-صادقی،خبرنگارتوســعه ایرانی-مدیرکل راهــداری و حمل و نقل 
جاده ای اســتان مرکزی گفت: ۱۵ هزار و ۲۲۵ زائر امام حســین)ع( در آیین 
معنوی پیاده روی اربعین از دهم شهریورماه تاکنون توسط ناوگان حمل و نقل 

جاده ای این استان از مرز مهران به نقاط مختلف کشور جابه جا شد.
مهرداد جهانی افزود: ۴۰ درصد این مســافران از مرز مهران به شهرســتان 
اراک، ۲۴ درصد تهران، ۱۵ درصد قم و ۲۱ درصد سایر شهرهای کشور از جمله 

مشهد، دلیجان و خرم آباد جابه جا شده اند.
وی ادامه داد: ۵۰ درصد از مجموع این زائران از مرز مهران به استان مرکزی 
جابه جا شــدند که ۴۰ درصد این زائران به مرکز این اســتان و بقیه به ســایر 

شهرهای استان جابه جا شدند.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان مرکزی خاطرنشان کرد: 

۴۳۵ دستگاه اتوبوس از ناوگان حمل نقل جاده ای استان برای بازگشت زائران 
حسینی در مرز مهران مستقر شده و وظیفه خدمت رسانی به زائران را برعهده 

دارند.
جهانی یاد آور شــد: میز خدمت اداره کل راهــداری و حمل و نقل جاده ای 
استان در این مدت در مرز مهران مستقر شده و ۸۰ نفر از کارشناسان و بازرسان 
این اداره کل با ۲۰ دستگاه ماشین آالت سبک و سنگین وظیفه خدمت رسانی، 
هدایت، نظارت و تســهیل در ارایه خدمت به زائران ابا عبداهلل الحســین)ع( را 

برعهده دارند.
اســتان مرکزی دارای ۶۴۵۰ کیلومتر انــواع راه شــریانی، اصلی، فرعی، 
روستایی، بزرگراه و آزادراه بوده و روزانه بیش از یک میلیون خودرو در جاده های 

استان تردد می کنند.

 اصفهان-مریم مومنی،خبرنگارتوســعه ایرانی-رئیس 
دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان، در مراسم افتتاح همایش 
بین المللی سازی آموزش عالی علوم پزشکی طی سخنانی 
گفت: این دانشــگاه آمادگی برگزاری نخستین جشنواره 
فرهنگی ورزشی دانشجویان بین المللی را در اصفهان دارد 

که مورد موافقت وزارت بهداشت قرار گرفته است.
وی اظهار داشت: با توجه به اینکه دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان تجربــه برگزاری جشــنواره فرهنگی ورزشــی 
دانشــجویان پرســتاری را دارد، لذا در زمینــه برگزاری 
این چنین جشنواره ای برای دانشــجویان بین المللی نیز 

آمادگی خود را اعالم می دارد.
در ادامه مراســم معاون آموزشی دانشــگاه نیز با اشاره 
به اینکه بیشتر دانشــجویان خارجی تمایل به تحصیل در 
رشته پزشکی را دارند، گفت: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 

در رشته های داروسازی، دندانپزشکی، پرستاری و پزشکی 
دانشجویان بین الملل در حال تحصیل هستند و تالش شده 
با برگزاری این همایش بتوانیم تعداد دانشــجویان عرصه 

بین المللی را افزایش دهیم.

دکتر غالمرضا معصومی افزود: این دانشگاه از سال 97 
پذیرای دانشــجویان بین الملل بوده است و  تاکنون ۴۰۰ 

دانشجوی بین الملل از ۱۴ کشور پذیرش شده است.
وی با بیان اینکه باید هر دانشجوی خارجی با پایان دوره 

علوم پایه و به هنگام ورود به دوره بالینی عالوه بر تسلط به 
زبان بین المللی، زبان فارسی را نیز مسلط باشد، گفت: سعی 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در این است که دانشجویان 
بین المللی پزشکی به هنگام بازگشت به کشور خود، ضمن 
انجام طبابت بــا کیفیت بازگو کننــده توانمندی ایران در 

عرصه پزشکی باشند.
معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان ادامه 
داد: اصفهان مســئول هماهنگ کننده دانشگاههای علوم 
پزشــکی منطقه 7 کشــور است که شــامل دانشگاه های 

شهرکرد، یزد، کاشان و اصفهان میباشد.
 وی با اشــاره به اینکه از مهرماه ســال جاری دانشجو 
از کشور عراق در رشــته های پزشــکی پذیرش خواهیم 
داشت، ادامه داد: بیشتر دانشجویان از کشورهای مسلمان 

افغانستان، پاکستان و هند هستند.

توسط ناوگان حمل و نقل جاده ای استان مرکزی انجام شد؛

جابجایی ۱۵ هزار و ۲۲۵ زائر امام حسین)ع(  به نقاط مختلف کشور

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان :

آماده برگزاری نخستین جشنواره فرهنگی ورزشی دانشجویان بین المللی در اصفهان هستیم

خبر

 اردبیل-خبرنگارتوســعه ایرانی-
مدیرعامــل شــرکت شــهرک های 
صنعتی استان اردبیل گفت: هرگونه 
خرید و فروش اراضی شــهرک های 
صنعتی قبل از اخذ پایان کار در سطح 

استان ممنوع می باشد.
محمد اهلی گفت: برای جلوگیری 
از هرگونه رانت و سفته بازی، تنظیم 
وکالــت نامه های تفویــض اختیار تا 
اتمام ســالن تولید در شــهرک های 

صنعتی ممنوع است.
مدیرعامل شــرکت شهرک های 
صنعتی استان اردبیل گفت: بر اساس 
ماده ۱۰ قانون نحوه واگذاری مالکیت 
و اداره امور شهرک ها و نواحی صنعتی، 

دفاتر اســناد رســمی موظفند تا در 
صدور هرگونه خرید و فروش و وکالت 
نامه های تنظیمی واحد های تولیدی، 
از شــرکت شــهرک های صنعتــی 

استعالم و کسب مجوز کنند.

اهلی می گوید: همچنین بر اساس 
ایــن قانــون، هرگونه نقــل و انتقال 
واحد هــای تولیدی منــوط به اخذ 
پایان کار و پروانه بهــره برداری بوده 
و خریداران و فروشــندگان موظفند 
نســبت به انجام مراحل نقل و انتقال 
واحد تولیدی خود از طریق شــرکت 

شهرک های صنعتی اقدام کنند.
او ادامه داد: شــرکت شهرک های 
صنعتی برای جلوگیــری از هرگونه 
دالل بــازی و ســفته بــازی در 
شــهرک های صنعتــی، از پذیرش 
اســناد خرید و فروش هــای خارج از 
مجوز خــودداری خواهد کــرد و این 
نوع وکالت نامه ها و خرید و فروش ها 
از منظر قانون وجاهت قانونی نداشته 
و فاقد اعتبار است. مدیرعامل شرکت 
شــهرک های صنعتی استان اردبیل، 
این قانون را در راســتای جلوگیری از 
بروز مشــکالت آتی برای خریداران 
و حمایت از ســرمایه گذاران واقعی 
دانست و گفت: ممکن است صاحبان 
قرارداد ها دارای مشــکالتی از قبیل 
بدهــی اقســاط زمین، ترهیــن و یا 
اجرائیــات صادره از ســوی بانک ها، 
تخلفات ســاختمانی، مشکالت زون 

بندی و زیســت محیطــی، احتمال 
فســخی بودن زمین مورد معامله را 
داشته باشــند که وجود هر یک از این 
موارد به طور حتم زمینه ساز مشکالت 

آتی برای خریداران خواهد شد.
اهلی می گوید: در موارد متعددی 
مشــاهده می شــود که این خرید و 
فروش ها منجر به طــرح پرونده های 
کیفری دایر بر خرید و فروش مال غیر 

و کالهبرداری شده است.
او در پایان تاکید کرد که ســرمایه 
گذاران قبل از پرداخت هرگونه وجهی 
از بابت خرید واحد تولیدی، از شرکت 
شهرک های صنعتی استعالم و سپس 

مراحل نقل و انتقال را سپری کنند.

مدیرعامل شرکت 
شهرک های صنعتی استان 
اردبیل گفت: هرگونه خرید 
و فروش اراضی شهرک های 

صنعتی قبل از اخذ پایان 
کار در سطح استان ممنوع 

می باشد.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای 
گیالن تاکید کرد؛

ضرورت فراهم سازی 
 زیرساخت های برق
  منطقه آزاد انزلی

رشــت-مرجان گودرزی،خبرنگارتوسعه 
ایرانی-مدیرعامل شرکت برق منطقه ای گیالن 
گفت: این شــرکت نگاه ویژه ای به منطقه آزاد 

انزلی از نظر زیرساخت های برق دارد.
بهمن داراب زاده در نشست با رئیس هیات 
مدیره و مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد انزلی 
با اشاره به روند توســعه ای منطقه آزاد و اتصال 
قریب الوقوع این منطقه به راه آهن سراســری 
کشــور گفت: شــرکت برق منطقه ای گیالن 
آمادگی الزم جهت توســعه همکاری های فی 
مابین را دارد و از آن حمایت و اســتقبال ویژه 

می کند.
او افزود: این منطقه آزاد انزلی فرصت بسیار 
مطلوبی برای ســرمایه گذاران است و سرمایه 
گذاران داخلی و خارجــی از مزیت های قانونی 

بسیار خوبی در این منطقه برخوردارند.
مدیرعامل شــرکت برق منطقه ای گیالن 
تصریح کرد: با توجه به توسعه منطقه آزاد انزلی 
و رشد و پیشرفت خوب و ســریع منطقه، این 
شرکت نگاه و توجه ویژه ای به زیرساخت های 
برق این منطقه دارد تا بســتر و زیرساخت الزم 
برای ســرمایه گذاری بخش خصوصی در آن 

فراهم شود.
عیسی فرهادی، مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد انزلی نیز در این نشست به لزوم تأمین برق 
واحد های تولیدی و جذب سرمایه گذار در حوزه 
نیروگاه و تولید برق در این منطقه اشــاره کرد 
و گفت: نیاز است با توجه به توسعه همه جانبه 
منطقه آزاد تجــاری و صنعتــی انزلی، میزان 
خدمات دهی در حوزه انرژی به ویژه در مجتمع 
بندری کاسپین و شهرک های صنعتی منطقه 

افزایش یابد.
       

 رئیس اتاق بازرگانی استان مرکزی 
اعالم کرد؛

افزایش ۲۷۰ درصدی صادرات 
ایران به ساحل عاج

اراک-صادقی،خبرنگارتوســعه ایرانی-
رئیس اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معادن و 
کشاورزی اســتان مرکزی در نشست با سفیر 
عاج در ایران که در راستای ســفر این سفیر 
به استان مرکزی صورت پذیرفت، گفت: ۱۴ 
میلیون و ۵۰۰ هزار دالر کاال سال گذشته از 
کشور ایران به ساحل عاج صادر شده که این 
میزان صادرات در پنج ماه امســال نسبت به 
سال گذشته ۲7۰ درصد افزایش داشته است.

ناصر بیکی افزود: ۳9 میلیون دالر کاال در 
پنج ماه امســال از جمهوری اسالمی ایران به 
کشور ساحل عاج صادر شد که افزایش سهم 
استان مرکزی از این صادرات از جمله اهداف 

سفیر کشور ساحل عاج به استان است.
وی ادامــه داد: ســهم اســتان مرکزی از 
صادرات کاال در سال جاری از کشور به ساحل 
عاج ۲ و هفت دهم درصد بود که حجم و وزن 
صادراتی که امســال از این اســتان به کشور 
ساحل انجام شد به میزان تمام صادراتی بود 
که از کشور در سال گذشته به این کشور انجام 

شده  است.
بازدید از شــرکت واگن پــارس، دیدار با 
اســتاندار استان مرکزی، نشســت با فعاالن 
اقتصادی و اعضای اتاق بازرگانی اراک، بازدید 
از شرکت تاکا، بازدید از شــرکت کبیر ریس 
تهران، بازدید از شــرکت افــق دارو پارس و 
بازدید از شــرکت نیکســان صنعت از جمله 
برنامه های سفر سفیر کشــور ساحل عاج به 

استان مرکزی است.

استانها

  همدان-فاطمه دی آبادی،خبرنگارتوســعه ایرانی- 
رئیس اداره توســعه فناوری های مکانیزه سازنان جهاد 
کشاورزی اســتان همدان گفت:  ۲۲۰ دســتگاه لوازم 
کشاورزی با همکاری ســتاد اجرایی فرمان حضرت امام 
)ره( اســتان و بانک ملی در اختیار دیم کاران استان قرار 

گرفت.
 مهدی جهانگیری صالح اظهار کرد: این اعتبار از محل 
طرح جهش تولید در دیم زار های استان همدان تامین و 
دستگاه ها تحویل کشاورزان شده است تا در برنامه کشت 

سال زراعی امسال بهره برداری شوند.
 وی افــزود: از این محل ۲۸۱ دســتگاه انواع ادوات با 

تسهیالت چهاردرصد در اختیار کشــاورزان دیم کاری 
که در طرح جهــش تولید در دیمزار ها مشــارکت دارند 
و پارســال  از این تســهیالت بهره مند نشــده اند، قرار 

می گیرد.
 رئیس اداره توســعه فناوری های مکانیزه ســازمان 
جهادکشاورزی استان همدان افزود: طرح جهش تولید 
در ســال زراعی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ در سطح ۲۸ هزار و 9۰۶ 
هکتار از دیم زار های اســتان همدان اجرا شــد که از این 
سطح زیر کشــت ۲۳ هزار و ۴۵۰ هکتار به نخود، چهار 
هزار و ۳۵۶ هکتار به عدس و هزار و ۱۰۰ هکتار به کشت 

لوبیا اختصاص دارد.

 جهانگیــری صالح ادامه داد: نــاوگان نیروی محرکه 
شــامل تراکتور و کمباین در اســتان همدان از ســطح 

مطلوب و استانداردی برخوردار است.
 وی افزود: کار کشــاورزی در زمین های کشــاورزی 
استان مکانیزه اجرا می شــود، اما در باغ ها به علت ممکن 
نبودن تردد ماشین آالت کشاورزی و بومی سازی نشدن 

دستگاه ها درجه مکانیزاسیون مطلوب نیست.
 جهانگیــری صالــح در پایان گفت :اســتان همدان 
با داشــتن ۴.۴ درصد از تولیدات بخش کشــاورزی، از 
قطب های مهم کشاورزی کشور است. بخش کشاورزی 
۲9 درصد اشتغال و ۲۵ درصد ارزش افزوده فعالیت های 

   ۲۲۰ دستگاه لوازم کشاورزی به دیم کاران استان همدان  واگذار شد

    ممنوعیت خرید و فروش اراضی شهرک های صنعتی

 قبل از اخذ پایان کار در اردبیل


