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خبر
رئیس کل دادگستری البرز خبر داد

بازداشت یکی از مدیران شرکت
برق شهرستانهای البرز
رئیس کل دادگستری استان البرز گفت :یکی
از مدیران شرکت برق شهرستانهای استان البرز
به دلیل واگذاری اشتراک غیرمجاز بازداشت شد.
حسین فاضلی هریکندی با اشاره به تعقیب
قضائی  ۲نفر از مدیران شرکت توزیع برق
شهرستانهای استان البرز به اتهام اعطای
اشتراک برق برخالف مقررات قانونی ،گفت :یکی
از مدیران سابق شرکت توزیع برق شهرستان
ساوجبالغ که مدیر فعلی یکی از مناطق شرکت
برق کرج است ،به همراه یکی دیگر از مدیران
فعلی شرکت برق یکی از شهرستانهای استان
البرز به اتهام اعطای اشتراک برق بدون اخذ
مجوز و تاییدیه از کمیسیون تبصره  ۱ماده ۱
قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مستقر
در جهاد کشاورزی استان ،با گزارش و اعالم
جرم اداره کل بازرسی استان البرز به استناد ماده
 ۸قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها تحت
تعقیب کیفری قرار گرفتند.
رئیس کل دادگستری استان البرز افزود:
یکی از متهمان که مدیر فعلی یکی از مناطق
شرکت برق کرج است ،در زمان مدیریت خود
در شهرستان ساوجبالغ برخالف مقررات قانونی
از جمله بدون اخذ مجوز از کمیسیون تبصره ۱
ماده  ۱قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها
به پنج نفر از جمله به مدیرکل وقت حراست
وزارت نیرو که مطابق گزارش اداره کل بازرسی
استان ،بدون اخذ مجوزهای قانونی الزم ،به
صورت غیرمجاز آن هم در حریم شبکه انتقال
برق اقدام به ویالسازی در یکی از روستاهای
شهرستان ساوجبالغ کرده بود ،اشتراک
برق اعطاکرده است و به همین اتهام ،روز جاری
از سوی رئیس شعبه  ۱۰۶دادگاه کیفری دو کرج
بازداشت شد.
رئیس کل دادگستری استان البرز متذکر شد:
مطابق بررسیها ،متهم مذکور دستور تسریع در
واگذاری انشعابات برق به پنج ویالی غیرمجاز
ساخته شده در باغهای شهرستان ساوجبالغ
بدون رعایت مقررات از جمله اخذ تاییدیه از
جهاد کشاورزی و رفع حریم شبکه برق را داده
است که در مورد یکی از ویالها محرز شده است
که تخلفات و مساعدتهای غیرقانونی صورت
گرفته به دلیل سمت و جایگاه شغلی متقاضی
که از مدیران ارشد وزارت نیرو بوده ،انجام گرفته
است.
حسین فاضلی هریکندی با اشاره به اینکه
مدیر شرکت برق مذکور با توجه به دستور
دادگاه مقرر بوده که سریعا ً نسبت به
جمع آوری انشعابات غیرمجاز اقدام کند ،اضافه
کرد :عالوه بر اینکه اقدامی در موعد مقرر توسط
وی انجام نشده بود ،حسب اعالم و اطالع به
دادگاه ،با همراهی مدیر فعلی شهرستان در
یک قانون شکنی آشکار و سوءاستفاده از قانون،
انشعاب قبلی برق را ابطال و همزمان از طریق
مدیر فعلی ،اقدام به اعطای اشتراک جدیدی
به مدیرکل وقت حراست وزارت نیرو کرده است
که به همین جهت ،مدیر فعلی شرکت برق
شهرستان مذکور که ادعا شده ،انشعاب جدید
در زمان مدیریت وی داده شده است ،جهت
بررسی بیشتر موضوع تحت تعقیب کیفری
قرار گرفت.
وی در امور اراضی و منابع طبیعی استان
البرز با تاکید بر برخورد دستگاه قضائی با
تخلفات مدیران گفت :رئیس قوه قضائیه یکی از
راهبردهای قوه قضائیه در سال جاری را «اهتمام
هرچه بیشتر در صیانت از حقوق عامه به ویژه
در امر مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز
و تغییرکاربری اراضی و برخورد متناسب با
مسئوالنی که در این زمینه کوتاهی می کنند»
اعالم داشته است و به همین جهت ،دادگستری
کل استان البرز عالوه بر تعقیب این قبیل افعال
مجرمانه مدیران ،در اجرای راهبرد ابالغی رئیس
قوه قضائیه ،در مقابل اهمال و ترک فعل مدیران
نیز در همه حوزهها از جمله ساخت و سازهای
غیرمجاز و نیز مقابله با تغییرکاربری غیرمجاز
اراضی زراعی و باغهای استان به هیج وجه
مماشات نخواهد کرد و قطعا ً برخورد قضائی
در انتظار متخلفان در هر جایگاه و مقامی
خواهد بود.
وی در پایان بیان کرد :هم زمان با تعقیب
مدیران متخلف در اعطای اشتراک غیرمجاز برق،
در روز جاری عالوه بر بازداشت مدیر متخلف
شرکت برق ،با پیگیری دستگاه قضائی حکم
به تخریب و قلع و قمع ویالی غیرمجاز متعلق
به این مدیر ارشد سابق دولتی هم از سوی
کمیسیون ماده  ۹۹قانون شهرداریها که یکی از
اعضای سه نفره آن ،نماینده قوه قضائیه است،
صادر شد.

خبر

رئیس کل دادگستری البرز:

دادگاه تجدیدنظر باند جعل اسناد رسمی در تهران و البرز برگزار شد
حسین فاضلی هریکندی با اشاره به برگزاری
دادگاه تجدیدنظر پرونده «شبکه جعل اسناد رسمی
و تصاحب امالک» در استانهای البرز و تهران
گفت :رأی بدوی این پرونده در اوایل اردیبهشت
ماه امسال از سوی شعبه  ۱۰۷دادگاه کیفری دو
کرج صادر شد که با توجه به اعتراض محکومین به
احکام بدوی ،رسیدگی به آن در شعبه اول دادگاه
تجدیدنظر استان البرز برگزار شد.
ویمتذکرشد:اینپروندههمانطورکه پیشتر گفته
شده مربوط به یک شبکه جعل اسناد رسمی است
که در استانهای تهران و البرز فعالیت کرده و امالک
و زمینهای متروک یا رها شده را شناسایی میکردند.
رئیس کل دادگستری استان البرز درباره نحوه
اقدامات این شبکه جعل اسناد ،بیان کرد :این باند،
زمینهای رها شده را با کمک مشاورین امالک و
دوستانی که داشتند ،شناسایی و از طریق رابطین
خود در اداره ثبت اسناد و امالک ،پالک ثبتی و
مشخصات زمینها را اخذ کرده و سپس از طریق
سردفتران اسناد رسمی ،بر روی سند وکالت جعلی،
سند وکالت جدیدی تنظیم میکردند و با استفاده از
آن نقل و انتقال انجام میدادند.
فاضلی هریکندی با اشاره به اینکه اعضای این
گروه جعل سند ،عمدتا ً روی زمینهایی دست
میگذاشتند که مالکین آنها خارج از کشور بودند و یا
به لحاظ مشکالتی که داشتند و یا اقامت در شهرها و
استانهای دیگر سالها به امالکشان سر نمیزدند،
گفت :در این پرونده یکی از کارمندان ثبت اسناد
و امالک فردیس ،دو سردفتر اسناد رسمی و یک
کارمند ثبت احوال تحت تعقیب قرار گرفتند و مابقی
نیز اشخاص عادی و بعضا ً جاعلین حرفهای هستند
که اقدام به شناسایی این زمینها میکردند.
عالیترین مقام قضائی استان البرز با اشاره
به اتهامات متهمان پرونده «شبکه جعل اسناد
رسمی»،تاکید کرد :جعل اسناد رسمی ،پرداخت
رشوه و انتقال مال غیر ،عمده اتهامات اصلی اعضای
باند در این پرونده است که با صدور کیفرخواست در
شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب کرج،
دادگاه کیفری دو کرج پس از رسیدگی احکام این
پرونده را صادر و  ۱۴متهم این پرونده محکوم شدند.
البرز
استان
دادگستری
کل
رئیس
گفت :براساس دادنامه دادگاه ،برای  ۱۴نفر از
متهمان این پرونده به اتهام جعل مادی و معنوی،
فروش مال غیر و پرداخت و دریافت رشوه ،مجموعا ً
 ۴۳سال حبس تعزیری ۸۶۰ ،میلیارد ریال جزای

استانداراصفهان:

وزیر کار:

منابع تسهیالت برای مشاغل خانگی
 ۲۰۰درصد افزایش یافته است

رئیس کل دادگستری البرز از برگزاری دادگاه تجدید نظر شبکه جعل اسناد رسمی در استان خبر داد.

این پرونده
مربوط به یک
شبکه جعل
اسناد رسمی
است که در
استانهای
تهران و البرز
فعالیت کرده
و امالک و
زمینهای
متروک یا
رها شده را
شناسایی
میکردند
نقدی ،انفصال از خدمات دولتی و شالق ،احکام
محکومیت صادر شد.
وی افزود :از جمله محکومان این پرونده ،معاون
وقت اداره ثبت اسناد و امالک فردیس ،برخی از
کارکنان ثبت اسناد و امالک و اداره ثبت احوال و
دو نفر از سردفتران اسناد رسمی در کرج و تهران
هستند که حسب مورد برای اعالم پالک ثبتی امالک
مردم به جاعلین ،صدور گواهی فوت غیرواقعی و
جعلی مالکین ،تنظیم اسناد جعلی و یا اعتباردادن به
اسناد مجعول ،رشوههایی میلیاردی در قالب وجه
نقد و سکه دریافت میکردند.
وی با بیان اینکه متهمان این پرونده بعد از ابالغ
رأی بدوی ،تجدید نظرخواهی کردند ،تاکید کرد :از
این رو روز گذشته نخستین جلسه رسیدگی به تجدید
نظرخواهی متهمان در شعبه اول دادگاه تجدید نظر
استان البرز برگزار شد و تجدید نظرخواهان و شکات

به همراه وکالی خود در این جلسه دادگاه حضور
پیدا کردند و اظهارات و دفاعیات شکات ،استماع و
اخذ شد.
رئیس کل دادگستری استان البرز از ویژگیهای
این پرونده را نبود شکایت خصوصی از اقدامات
و فعالیت اعضای باند تا زمان ورود حفاطت و
اطالعات دادگستری کل استان البرز بیان کرد و
گفت :از ابتدای شکلگیری این پرونده ،اساسا ًبدون
اینکه شکات به ما مراجعه کنند و یا حتی از روند
جعل امالک خود مطلع باشند ،رسیدگیها آغاز
شد و دادگستری کل استان پس از اینکه مطلع شد
چنین جرمی در حال رخ دادن است ،جهت حفظ
حقوق مردم راسا ورود و اقدام به رسیدگی کرد.
وی با بیان اینکه تا مدتها پس از رسیدگی قضائی
نیز ،این پرونده شاکی خصوصی نداشت ،اظهار کرد:
با تالشهای انجام شده ،مالکین سه پالک از امالک

مورد جعل شناسایی شدند که یکی از افراد ساکن
کشور انگلستان بود و وکیل خود را به دادگاه معرفی
کرد و دیگری هم ساکن کشور خارجی دیگر بود و
سومی نیز در داخل کشور اقامت داشت؛ بنابراین
هنوز در رسیدگی به سایر امالک ،شاکی و مالک
مربوطه شناسایی نشدهاند اما با این حال قوه قضائیه
به لحاظ حفظ حقوق عامه ،منتظر شاکی نماند و این
پرونده را دنبال کرد.
وی تاکید کرد :در حال حاضر این پرونده مربوط
به هفت ملک است و همانطور که گفته شد تاکنون
تنها سه شاکی ،شکایت خود را مطرح کردهاند اما
دادگستری در بررسی مابقی این امالک ،به لحاظ
اینکه جرم جنبه عمومی داشت بدون نیاز به شکایت
شاکی ،رسیدگی انجام و رأی بدوی صادر شد که
امیدواریم در روزهای آتی رأی نهایی نیز در شعبه
اول دادگاه تجدیدنظر استان البرز صادر شود.

پرداختن به مقوله فرهنگ و پرورش کشور را از محرومیت نجات می دهد

استاندار اصفهان گفت :پرداختن به مقوله فرهنگ و پرورش
کشور را از محرومیت نجات می دهد.
سید رضا مرتضوی در گردهمایی رؤسای مجامع خیرین مدرسه
ساز کشور که با حضور وزیر آموزش و پرورش برگزار شد ،اظهار
داشت :در تاریخ مدرسه سازی ایران زمانی که این مجمع شکل
گرفت رشد قابل توجهی در مدرسه سازی اتفاق افتاد که نشان
میدهد مجمع خیران مدرسه ساز یک ظرفیت مثال زدنی و ستودنی
است .وی افزود :اگر راه برای خیران باز شود و پیشگامان این عرصه،
مسیر را به نحوی برای سایر خیران معرفی کنند این میدان بسیار
متفاوت و مؤثر عمل خواهند کرد.
استاندار اصفهان با اشاره به اینکه تعلیم و تربیت در صدر اسالم
در مساجد بود و اکنون مدرسه سازی همان ساختن مسجد است،
ابراز داشت :زندگی و تعلیم کودکان این سرزمین در گرو این بستر

است .اگر کسی برای فرهنگ این کشور نگران است و میخواهد
نوجوان امروز و جوان آینده کشور در دام دجاالن گرفتار نشود باید
در بخش مدرسه سازی سرمایهگذاری کرد .مرتضوی تصریح کرد :اگر
امروز در باب محرومیت زدایی صحبت میکنیم و زیرساختهایی
چون راه و جاده مدرسه به مناطق محروم می بریم ،این محرومیت
زدایی کامل نیست ،زیرا این ظاهر ماجراست اما بسیاری از مناطق
مردم محروم میمانند و آنچه که ما را از محرومیت نجات میدهد
پرداختن به مقوله فرهنگ و پرورش انسانهاست و تا مدرسه نباشد
محرومیت زدایی به سرانجام نمیرسد .وی ادامه داد :اگر درباره
اشتغال و کارآفرینی صحبت میکنیم و برای توانمندسازی فرزندان
خود تالش میکنیم این مهم از مدرسه میگذرد.
استاندار اصفهان با بیان اینکه توانمندسازی دانش آموزان یک
برنامه راهبردی است و این آینده کشورمان را ضمانت میکند،

مدیر دفتر زنبورداری جهاد کشاورزی اردبیل خبر داد

خاطرنشان کرد :در مجمع خیران ،صنایع و فعاالن اقتصادی و مدنی
استان اصفهان ظرفیتی را فراهم کردند و گامهایی در این زمینه
برداشته شده اما این به معنای محرومیت زدایی نیست.
مرتضوی با بیان اینکه به دلیل نبود توسعه متوازن ناشی از یک
فرهنگ متناسب ،شاهد محرومیتهایی در اصفهان هستیم ،ابراز
داشت :اصفهان با تمدن چند صدساله اکنون حدود  ۸۰۰هزار نفر
حاشیه نشین دارد که با جمعیت برخی استانهای کشور برابر است.
وی با تاکید بر اینکه باید به سمت محرومیت زدایی و تولید محتوا
و مهارت آموزی در آموزش و پرورش برویم ،خطاب به وزیر آموزش
و پرورش گفت :انتظار میرود که با تدبیر وزیر آموزش و پرورش،
حوزه آموزش از این گرفتاری نجات یابد.
استاندار اصفهان ابراز داشت :برخی از خیران مدرسه ساز
گلهگندی هایی دارند در حالی که این مسیر رشد و توسعه ورود
خیران به عرصه مدرسه سازی یک راهبردی اساسی دارد که از رفتار
رسول (ص) است که ایشان بزرگ هر قوم را تکریم میکرد؛ از این
رو باید این عزیزان که به این عرصه می آیند تکریم شوند و بخشی
از آن عمل به عهد ما دولتیهاست.
استاندار اصفهان خاطرنشان کرد :در استان اصفهان که یکصد
واحد آموزشی به دلیل فرونشست زمین تخلیه شده ۳۳۰ ،واحد
آموزشی دارد که خیران سهم خود را انجام دادهاند و اکنون طرف
آن دولت است .در ادامه مجتبی مالاحمدی رئیس مجمع خیرین
مدرسه ساز استان اصفهان اظهار داشت :اگر استانداران در کشور،
مجامع خیرین و نهادهای حاکمیتی همراه شوند قطعا ً مجتمع
خیرین مدرسه ساز ما معجزه خواهد کرد.
وی افزود :اگر امروز در اصفهان در حوزه مدرسه سازی توفیقی
حاصل شده دو رکن اساسی داشتیم تعامل و هماهنگی که ارتباط
تمام قد این دو رکن باعث این توفیق شد.
مجمع خیرین مدرسه ساز استان اصفهان با بیان اینکه نقطه
هدف را بخش خصوصی و اتاق بازرگانی گرفتیم ،ابراز داشت :باالی
 ۸۰درصد خیرین استان اصفهان فعاالن اتاق بازرگانی اند.
مالاحمدی با اشاره به احداث  ۱۵مدرسه با کمک خیران و
فعاالن اقتصادی در روستاهای غری استان اصفهان ،اضافه کرد :با
محوریت اتاق بازرگانی با  ۴۰فعال اقتصادی در ماه رمضان جلساتی
داشتیم که  ۳۲نفر حضور هستند و حاصل آن  ۳۲هنرستانی شد که
تفاهم نامه آن توسط فعاالن اقتصادی ما امضا شد.

مشهد ـ وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی گفت:
امسال منابع تسهیالت برای مشاغل خانگی ۲۰۰
درصد افزایش یافته است .حجتالله عبدالملکی
در آئین افتتاحیه نمایشگاه محصوالت بانوان
کارآفرین سراسر کشور در مشهد اظهار کرد:
امسال منابع تسهیالت برای مشاغل خانگی ۲۰۰
درصد افزایش یافته است که سه هزار میلیارد
تومان اعتبار در ستاد ملی مشاغل تا مرداد ماه
سال جاری تخصیص داده شده است و سه هزار
میلیارد تومان دیگر نیز به شرط جذب در نیمه
دوم سال اضافه خواهد شد.
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی از مساعدت
مالی این وزارتخانه به مشاغل خانگی حاشیه
شهر مشهد مقدس خبر داد و گفت :با توجه به
سخنان شهردار مشهد درباره فعالیت شهرداری
لزایی بانوان در
و بنیاد علوی در حوزه اشتغا 
حاشیه شهر مشهد مقدس ۱۰۰ ،میلیارد تومان
به این موضوع اختصاص خواهیم داد و به شرط
جذب در ستاد ملی مشاغل ۱۰۰ ،میلیارد دیگر
نیز به شهر مشهد با تمرکز بر حاشیه شهر
اختصاص خواهیم داد .وی افزود :سال گذشته
 ۲۶۰میلیون نفر ساعت آموزش در فنی حرفهای
کشور صورت گرفته است که امسال این میزان
افزایش یافته است و به عدد  ۳۵۰میلیون نفر
ساعت آموزش رسیده است و از این میزان۳۰ ،
میلیون نفر ساعت برای مشاغل دانش بنیان و
فناوری اختصاص داده شده است.
عبدالملکی بیان کرد :در طرح مردمیسازی
یارانهها ۴۰۰ ،میلیارد تومان به  ۹۰درصد مردمی
رسید که استحقاق این منابع را داشتند.
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد:
نظامهای حاکمیتی به چند بخش مثل پول و
سرمایه متکی هستند ،اما نظامهای مستقری
مثل جمهوری اسالمی ایران وجود دارند که
اتکای آنها به مردم است و خواست و اراده
آنان شکل گرفته است .وی افزود :دولت جدید
خودش را متعلق به مردم و موظف به خدمت
رسانی مردم میداند و تمرکز اصلی آن ،کار برای
مردم است .در گذشته  ۴۰۰هزار میلیارد تومان
پولی که متعلق به مردم بود در قالب الگوی ارز
 ۴۲۰۰تومانی ،تنها یک بخش از پنج قسمت
آن به مردم و مابقی آن به دالالن ،قاچاقچیان
و تولیدکنندگان خارجی میرسید .الگویی که نه
تنها به ضرر تولید ملی بوده و رفاه مردم را تأمین
نمیکرد بلکه تشویق کننده قاچاق بود و شکاف
طبقاتی را تشدید میکرد .در طرح مردمیسازی
یارانهها ۴۰۰ ،میلیارد تومان به  ۹۰درصد مردمی
رسید که استحقاق این منابع را داشتند.
عبدالملکی بیان کرد :قاچاق بسیار کاهش
مییابد و رفاه عموم مردم افزایش یافته و به تبع
آن فاصله طبقاتی کم خواهد شد و این به معنای
بهتر شدن وضعیت معیشتی مردم و تشویق
تولید کننده داخلی است.
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با تاکید ثمرات
مفید این طرح در سال  ۱۴۰۱گفت :در بودجه
 ،۱۴۰۱مالیات واحدهای تولید پنج درصد کاهش
یافته است و تسهیالت ارزان قیمت برای تولید
حدود  ۲۷۰هزار میلیارد تومان در نظر گرفته
شده است .تجارت خارجی به سمت اشتغال
تولید جهتگیری میشود در حالی که در دولت
گذشته نگاه به غرب پررنگ بود و این معنایی جز
ضربه جدی به تولید داخلی نداشت.
وی افزود :تعامل با کشورهای همسایه در
جهت رشد تولید ،اشتغال و صادرات صورت
گرفته است که این یک دیپلماسی به نفع مردم
در چارچوب تولید اشتغال ،تقویت مشاغل
خانگی متناسب با بانوان است ،بانوان میتوانند
در عرصه مختلف اقتصاد ایفای نقش کنند۲۰ .
درصد نیروی تولید را بانوان تشکیل میدهند و
امیدواریم به الزام و برای معیشت کار نکرده و
برای افزایش رفاه بیشتر خانواده باشد.
عبدالملکی گفت :نظام مجوزها را تسهیل
کردیم و از پانصد شغل خانگی که مستلزم
مجوز بودند ،به  ۳۵۰شغل اعالم شد که نیاز به
مجوز ندارند و به راحتی میتوانند آن شغل را
فعال کنند و  ۱۵۰مشاغل دیگر هم تأیید محور
بوده و باید ۳روزه مجوز داده شود .با همین
تسهیلگری ،در  ۲ماه پایانی سال گذشته بیش
از  ۷۵هزار مجوز برای مشاغل خانگی صادر شد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان فارس مطرح کرد

توزیع  ۴۰۰۰نهال توت بین نوغانداران پرورش کرم ابریشم در اردبیل

رشد بیش از  ۶۰درصدی درآمد عمومی استان فارس

کارشناس مسئول زنبورداری و کرم ابریشم سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل گفت :چهار هزار نهال توت برای پرورش کرم ابریشم
بین نوغانداران استان اردبیل برای پرورش کرم ابریشم توزیع شده است.
دهقان باقری در بازدید از مزارع و کلنیهای تولید عسل در قشالقات اردبیل اظهار کرد :پس از بارشهای مناسب روزهای اخیر
و مساعد شدن وضعیت گلدهی مراتع ،مهاجرت زنبورداران بومی و غیربومی به مناطق ییالقی استان اردبیل از اول خرداد شروع
میشود .وی تصریح کرد :ظرفیتسنجی و آمادگی برای مهاجرت زنبورداران به مناطق ییالقی استان انجام شده و زنبورداران
بومی از اول خردادماه و زنبورداران غیربومی نیز از  ۱۵خرداد میتوانند با اخذ مجوز به مناطق ییالقی استان مهاجرت کنند.
کارشناس مسئول زنبورداری و کرم ابریشم سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل وضعیت گلدهی ییالقات استان اردبیل را با
توجه به بارش مناسب و تداوم بارندگی در روزهای گذشته برای تولید عسل مطلوب و مساعد ارزیابی کرد و گفت :زنبورداران برای
مهاجرت و اسکان در مناطق مشخص باید مجوز مهاجرت و اسکان از ادارات جهاد کشاورزی اخذ کنند.
باقری با رد تلفات انبوه کلنیهای زنبور عسل در استان اردبیل در فصل زمستان گذشته ،میزان تلفات را در حد متعارف دانست و افزود:
توزیع  ۸۰۰تن شکر و نیز برگزاری چهار دوره آموزش زنبورداری برای زنبورداران استان در سالجاری در سطح استان اردبیل از برنامههای اجرا شده برای جامعه
زنبورداری اردبیل است .وی با اشاره به اینکه به زودی یک دوره آموزشی تکمیلی نیز برگزار میشود ،از توزیع چهار هزار نهال توت برای پرورش کرم ابریشم در
بین نوغانداران استان اردبیل به منظور توسعه صنعت پرورش کرم ابریشم خبر داد .باقری در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد :طرحهای پرورش
کرم ابریشم بیشتر در شهرستان خلخال و کوثر در جنوب استان اردبیل اجرا میشود .وی اضافه کرد :امسال برای توسعه صنعت پرورش کرم ابریشم در استان
اردبیل  ۱۲جعبه تخم نوغان برای توسعه مشاغل خانگی در بین مددجویان کمیته امداد استان توزیع میشود .باقری بیان کرد :اغلب زنبورداران و تولیدکنندگان
بزرگ عسل استان اردبیل ،کلنیهای خود را برای زمستانگذرانی به استانهای شمالی و حتی مناطق جنوبی و گرمسیر کشور منتقل کرده و از نیمه بهار به این
استان باز میگردند .وی با اشاره به اینکه سال گذشته زنبورداران استان اردبیل هفت هزار و  ۳۴۳تن محصول عسل از حدود چهار هزار مزرعه پرورش زنبور عسل
برداشت کردند ،ادامه داد :میانگین تولید عسل از  ۴۵۶هزار کندوی مدرن در زنبورستانهای استان اردبیل ۱۹ ،کیلوگرم و میانگین تولید عسل در چهار هزار کندوی
سنتی نیز  ۴.۵کیلوگرم برآورد شده است .کارشناس مسئول زنبورداری و کرم ابریشم سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل تصریح کرد :بنا به اعالم سازمان جهاد
کشاورزی استان اردبیل حدود پنج هزار نفر در امر پرورش زنبور عسل در سطح این استان مشغول به کار هستند که یکهزار و  ۴۹۷نفر از زنبورداران استان تحت
پوشش بیمههای اجتماعی بوده و  ۴۱۱واحد از زنبورستانهای استان نیز تحت پوشش صندوق بیمه کشاورزی هستند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان فارس از رشد بیش از  ۶۰درصدی درآمد عمومی استان خبر داد.
بابک دایی ،گفت :در سال  ۱۴۰۱رقم  ۹هزار و  ۹۰۰میلیارد تومان درآمد عمومی برای استان فارس پیشبینی شده که نسبت به
سال قبل بیش از  ۶۰درصد رشد داشته است.
او با بیان این که امسال  ۹هزار و  ۹۰۰میلیارد تومان پیشبینی درآمدهای عمومی برای استان فارس شده که نسبت به سال
گذشته رشد  ۶۸درصدی داشته است ،اظهار داشت :عالوهبر این  ۸۰۰میلیارد تومان هم بحث واگذاری داراییهای سرمایهای
پیشبینی شده است.
مدیرکل کل امور اقتصادی و دارایی استان فارس با بیان این که از این  ۹هزار و  ۹۰۰میلیارد تومان حدود  ۹هزار و  ۳۰۰میلیارد
تومان درآمدهای مالیاتی و  ۶۰۰میلیارد تومان سایر درآمدها است ،افزود :در سال  ۱۴۰۱برای اولینبار کل مازاد درآمد استان فارس
در قالب صندوق پیشرفت و عدالت به استان بازگردانده میشود تا صرف اجرا و تکمیل طرحها شود.
دایی با بیان این که قبال ً بخشی از مازاد درآمد استانها به آنها بازگردانده میشد ،ولی امسال در بودجه مصوب شده که استانها هر
چقدر مازاد درآمد داشته باشند در قالب همین صندوق به استان بازگردانده شود ،عنوان کرد :همت مدیران دستگاههای ذی ربط در درآمد زایی استان را میطلبد
که بدون این که فشاری بر فعاالن اقتصادی شناسنامهدار و تولیدی آورده شود ،درآمدهای مالیاتی گرفته شود تا مازاد درآمد داشته باشیم.
او با بیان اینکه درآمدهای عمومی استان از دو بخش درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها تشکیل میشود ،خاطرنشان کرد :سایر درآمدها شامل درآمد حاصل از
مالکیت دولت ،درآمد حاصل از فروش خدمات و کاال ،درآمد حاصل از جرایم و خسارات ،درآمدهای متفرقه و درآمد حاصل از واگذاری دارایی سرمایهای است.
مدیرکل اقتصاد و امور دارایی فارس با بیان این که عمده درآمدهای عمومی از محل درآمدهای مالیاتی است ،گفت :کل رقم درآمد عمومی مصوب برای استان
در سال  ۱۴۰۰رقم  ۵هزار و  ۹۰۰میلیارد تومان بود که  ۵هزار و  ۴۰۰میلیارد تومان از آن درآمدهای مالیاتی و نزدیک به  ۵۰۰میلیارد تومان هم سایر درآمدها بوده
است .دایی افزود :با تمرکزی که بر جلوگیری از فرار مالیاتی و گرفتن مالیات از پایههای جدید مالیاتی نظیر مالیات بر خانههای خالی ،مالیات بر خودروهای
لوکس و موارد اینچنینی بوده ،تحقق درآمدهای عمومی استان در بخش مالیاتی و سایر درآمدها در سال گذشته  ۱۰۹درصد بود که نسبت به سال قبل رشد
 ۵۰درصدی داشته است .او با بیان این که درآمدهای مالیاتی  ۱۱۴درصد محقق شده و رشد  ۵۷درصدی نسبت به سال قبل داشته ،اما سایر درآمدها  ۵۵درصد
محقق شده و رشد منفی داشته است ،تصریح کرد :یکی از علل رشد منفی سایر درآمدها شیوع بیماری کرونا بود ،چون در دو سال شیوع کرونا درآمد مراکز
تاریخی و توریستی محقق نشد.

