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 ۲پالک وقفــی کوه دماونــد از مالکیت
ســازمان اوقــاف و امــور خیریــه کشــور
خارج شــد و بــه نام ســازمان جنگلها
ســند خورد .ثبت ســند به نام ســازمان
جنگلهــا آنطور کــه «رضــا افالتونی»،
مســئول حقوقــی ســازمان جنگلهــا،
منابــع طبیعــی و آبخیزداری کشــور به
روزنامــه ایران میگویــد «در نیمههای
شــب سهشــنبه در الریجــان رقــم
خورد ».خروج دماونــد از وقف ،همان
نیمهشــب بــه شــبکههای اجتماعــی
رســید و واکنشهــای مثبتــی را در پــی
داشت .البته اهالی رسانه در شبکههای
اجتماعــی یــادآوری کردنــد کــه بــرای
اطمینــان از خروج کامل کــوه دماوند،
باید منتظر خبرهای رســمی صبح روز
چهارشــنبه بــود .تردیــد اهالی رســانه
بــرای درج تیتــر «خــروج کامــل کــوه
دماونــد از وقــف» بیراه نبــود و معلوم
شــد همچنــان دو پــاک دیگــر محــل
اختــاف ســازمان اوقــاف و ســازمان
جنگلهاســت .کــوه دماونــد نمــاد
تاریخــی و جغرافیایــی ایــران اســت و
انتشــار وقف برشــی از این کوه در هفته
گذشته به واکنشهای بســیار زیادی از
سوی گروههای مختلف در کشور منجر
شــد .مســأله وقــف کــوه دماونــد ابتــدا
تکذیــب شــد اما با پافشــاری رســانهها
مشخص شد که پالکهای  ۶۸-۶۹کوه
دماونــد در وقف ســازمان اوقاف و امور
خیریــه کشــور قــرار دارد .ایــن پالکها
از نــوک قلــه تا پای کــوه دماونــد ادامه
مییابــد .امــا ایــن پایــان ماجــرا نبــود.

ثبت سند شــبانه و بازگشــت بخشی از
کــوه دماوند به اراضی ملی ،نشــان داد
کــه پالکهــای مــورد اختــاف تنها به
 ۶۸و  ۶۹محــدود نمیشــود .بــه دنبال
ثبــت ســند اراضــی وقف شــده بــا نام
اراضی ملی ،در سهشــنبه معلوم شــد
عــاوه بر این دو پــاک ،دو پالک دیگر
هــم در کوه دماوند وقف شــده اســت؛
کهای  ۳۵و  .۳۷البته مسئوالن در
پال 
اعالم شــماره پالکهای سند خورده و
خارج شده از وقف اختالف نظر دارند.
«سیدصادق سعادتیان» ،معاون امور
امالک و کاداســتر ســازمان ثبت اسناد

معاون امور امالک و
کاداستر سازمان ثبت
اسناد و امالک کشور :با
تالش شبانه روزی یک تیم
ویژه ،سند مالکیت اراضی
آخرین یال قله دماوند که
همان یال جنوب شرقی
است هم به نام دولت
صادر شد .با این اقدام ،کل
اراضی قله دماوند به نام
دولت سنددار شد و حتی
یک سانتیمتر از اراضی این
منطقه وقف نیست

و امــاک کشــور بــه ایســنا میگویــد :با
تالش شــبانه روزی یک تیم ویژه ،سند
مالکیت اراضی آخرین یال قله دماوند
که همان یال جنوب شــرقی اســت هم
به نام دولت صادر شــد .بــا این اقدام،
کل اراضــی قلــه دماوند به نــام دولت
ســنددار شــد و حتــی یک ســانتیمتر از
اراضــی ایــن منطقه وقف نیســت .این
توگــوی ســعادتیان باعــث شــد تا
گف 
بســیاری از خروج کامل کــوه دماوند از
وقف خبر دهند .این در حالی است که
در گفتوگوی خود اضافه میکند هنوز
موضــوع اصلــی مــورد مناقشــه یعنی
پالکهای ثبتی  ۶۸و  ۶۹پابرجاست.
معاون امور امالک و کاداســتر سازمان
ثبت اســناد و امالک کشور میگوید :در
آن قســمت مــورد اختــاف پالکهای
ثبتــی  ۶۸و  ۶۹نیــز موضــوع در دســت
بررســی اســت و قطعاً با حکم قضایی
حفظ خواهد شد.
افالتونی بر خالف سعادتی به «ایران»
میگویــد« :اختالفها بر ســر دو پالک
 ۶۸و  ۶۹حل شــده اســت اما همچنان
دو پــاک دیگــر ســابقه وقفیــت دارند
که پیگیر حل مشــکل این دو پالک نیز
هستیم».
او میگوید ۴« :پالک ثبتی در حاشــیه و
کوه دماوند در ســوابق اوقاف به عنوان
وقــف ثبــت شــده اســت .بررســیها و
تعامــات دو ســازمان بــه ایــن نتیجــه
رســید کــه اشــکاالتی در وقفیــت
ایــن مراتــع و اراضــی وجــود دارد .بــا
هماهنگــی دو ســازمان و پیگیــری
ادارات اســتانی و شهرســتانی ،دوتــا از
پالکها به ســازمان جنگلها برگشــت

و ســند ملی خورد ».او ایــن دو پالک را
کهای  ۶۸و  ۶۹میداند .بازگشــت
پال 
ایــن پالکهــا بــه اراضی ملــی مطالبه
رســانههای سراســری در هفته گذشته
بود .منطقــه مالر در ایــن پالکها قرار
دارد .اوقــاف پیــش از ایــن بازگشــت،
اعتقاد داشــت مراتع مالر مرتع اســت
که در کوهپایه قرار دارد و بخشــی از کوه
دماوند نیست.
افالتونــی در واکنــش بــه صحبتهای
ســعادتیان میگویــد« :مدارکــی کــه
بــرای مــا از اســتان بــه عنــوان ســند
مالکیــت صــادر شــده ،ارســال شــده
اســت ،مربوط به پالکهــای  ۶۸و ۶۹
اســت .وســعت این پالکها دو هزار و
 ۴۰۰هکتار اســت .همچنین پالک ۳۵
و  ۳۷هــم در حــال بررســی و پیگیری
اســت .او وسعت اراضی وقفی این دو

پالک را نمیداند».
نخستین خبرهایی که درباره وقف کو ه
دماوند در مطبوعات نشر یافت ،خبر از
وقف  ۱۸هزار هکتار از دماوند را میداد
اما رضــا افالتونی میگویــد« :این عدد
را نشــنیده اســت ».او شیوه پالکبندی
کــوه دماوند را مثلثی شــکل میداند و
میگوید« :این پالکها از رأس قله کوه
به سمت پایین میآیند».
افالتونــی دربــاره وضعیت جنگلهای
هیرکانــی آقمشــهد که در ســایه وقف
به تصرف شــخصی به نــام آقای «خ»
درآمــده اســت هم از پیگیــری حقوقی
مجدد سازمان جنگلها خبر میدهد.
به گفته او ســازمان جنگلهــا با اعمال
مجــدد مــاده  ۴۷۷امیــدوار اســت کــه
بــا نظــر مســاعد ریاســت قــوه قضائیه
بتوانــد این جنگلها را بــه اراضی ملی

بازشدن گره کور کمربندی فریدونکنار بعد از  20سال
ســاری  -گره کــور سرنوشــت کمربندی
جنوبــی شــهر فریدونکنــار در آســتانه
 ۲۰ســالگی آغــاز عملیــات اجرایی آن
ســرانجام طی بازدید معاون ســاخت
و توســعه زیربناهــای حمــل و نقــل
وزیــر راه و شهرســازی بــاز و اعالم شــد
کــه ایــن پــروژه تــا پایــان شــهریور مــاه
امســال زیــر بــار ترافیــک مــیرود .بــه
گــزارش خبرنگار ایرنا ،کلنگ ســاخت
کمربنــدی جنوبــی فریدونکنــار ســال
 ۸۰بــه زمین زده شــد تا بتواند مشــکل
ترافیــک ســنگین داخــل ایــن شــهر و

ارتبــاط راحــت میــان غــرب و شــرق
مازنــدران را برقرار کند ،ولی این پروژه
تا ســال پیش تنها  ۳۰درصد پیشرفت
فیزیکی داشت و طی یک سال گذشته
هــم  ۳۵درصــد دیگــر بــه آن اضافــه
شــد .محمدرضــا کدخــدازاده ،معاون
وزیر راه و شهرســازی روز چهارشنبه به
همراه مسئوالن استانی و محلی از این
کمربنــدی دارای ۶۵درصــد پیشــرفت
اجرایــی بازدید کرد و گفت :متأســفانه
کمربندی فریدونکنار فرسایشــی شده
و بهرهبــرداری از آن اولیــن اولویــت

پروژههای راه و شهرسازی در مازندران
برای سال جهش تولید است.
وی افــزود :مســائل مربــوط بــه تأمین
اعتبــار علــت اصلی فرسایشــی شــدن
پروژههایــی چــون کمربنــدی جنوبــی
فریدونکنار است که منجر به تغییرات
مداوم قراردادها و طوالنی شدن زمان
بهرهبرداری میشود.
وی بــا اعــام اینکــه در دولــت تدبیر و
امیــد توجه ویــژهای بــرای تکمیل این
پروژه نیمهتمام حدود ۲دههای شده،
افــزود :طــی  ۱۸ســال یعنــی تــا ســال

ایرنا

دو نفــر از نماینــدگان مجلس شــورای اســامی ،فرماندار تبریز ،شــهردار
تبریز ،رئیس و اعضای شــورای شــهر دیروز از آخرین روند اجرایی برخی
از پروژههــای شــهری بازدید کردند .به گزارش شــهریار ،طــی این بازدید
برخــی پروژههــای عمرانی شــهری بــا حضــور علیرضا منــادی و روحاهلل
متفکرآزاد دو نفر از نمایندگان تبریز ،آذر شــهر و اسکو در مجلس شورای
اســامی مورد بررســی قــرار گرفــت .بازدیــد از ایســتگاه شــماره  ۱۵قطار
شهری تبریز در انتهای خیابان الله بخشی از این بازدید چند ساعته بود.
عملیات اجرایی ایســتگاه شــماره  15قطار شــهری تبریز هماکنون توسط
مجموعه شهرداری تبریز در حال انجام است.
در دوره اخیــر مدیریت شــهری یکی از وعدههای اصلی شــهرداری تبریز
درخصــوص اتمــام خــط یک مترو پس از  ۲۰ســال تحقق یافــت که البته
پیش زمینه آن ،دریافت اوراق مشارکت به ارزش بیش از هزار و دویست
میلیــارد تومــان از دولت بود که شــهرداری تبریــز تنها شــهرداری بود که
موفــق بــه انجام این مهم شــد .همچنین تخصیص حــدود  ۵۰۰میلیارد
تومــان بودجه از ســوی شــهرداری تبریز نیــز از دیگر اقدامــات دوره اخیر
مدیریت شــهری اســت که بــا اهتمــام اعضای محتــرم شــورا و همراهی
نمایندگان محترم مجلس ،این دستاورد مهم محقق شد.

خروج کامل دو پالک کوه دماوند از وقف
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آخرین یال دماوند به نام سازمان جنگلها سند خورد

پرداخت بالغ بر 233میلیارد ریال به شهرداری کرمان
از محل عوارض مالیات بر ارزش افزوده

مدیــرکل امور مالیاتی اســتان کرمــان از پرداخت بیــش از  233میلیارد ریال
عوارض مالیات بر ارزش افزوده به شــهرداری کرمان در  3ماهه نخست سال
جاری خبر داد .به گزارش روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان کرمان،
محمد ســلمانی در دیدار با رئیس شورای شــهر کرمان ،با بیان اینکه عوارض
وصول شده مالیات بر ارزش افزوده در هر شهر یا منطقه صرفاً جهت عمران
و آبادانــی همان منطقه هزینه میشــود ،خاطرنشــان کرد :درســال  98نیز در
ی کرمان پرداخت
مجمــوع بیــش از  1546میلیارد ریال عــوارض به شــهردار 
شــده اســت .وی بابیان اینکه اداره کل امور مالیاتی استان در راستای توسعه و
عمران در کنار شهرداریها و دهیاریها قرار دارد ،گفت :در سال گذشته بهطور
میانگین هرماه بیش از 128میلیــارد ریال از محل وصولی عوارض مالیات بر
ارزشافزوده به شــهرداری کرمان پرداخت شده است .سلمانی افزود :بخش
قابــل توجهــی از بودجه شــهرداری کرمــان از طریــق مالیات بــرارزش افزوده
تأمین میشــود و مطمئناً این مبالغ پرداختی ســهم بسزایی در بودجه جاری
شهرداری دارد که در بخش عمران و توسعه شهر هزینه شود .در ادامه دیدار،
محمد فرشــاد ،رئیس شــورای شــهر کرمان نیز رویکرد اداره کل امور مالیاتی
استان را حمایت از تولید و سرمایهگذاری عنوان کرد و افزود :عملکرد اداره کل
امور مالیاتی استان به امر تولید و سرمایهگذاری کمک شایانی کرده و موجب
توسعه و عمران شهری شده است.
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گذشــته ایــن پــروژه حــدود ۳۰درصــد
پیشــرفت داشــت ،در حالــی کــه در
یــک ســال اخیــر مــا شــاهد پیشــرفت

 65درصــدی آن بودهایــم .بــه دلیــل
قرارگیری فریدونکنار در کریدور شــرق
بــه غرب مازندران و وجود بندر در این

ارکستر ملی خواجوی کرمانی در کاروانسرای گنجعلیخان برگزار میشود

معــاون شــهردار و رئیــس ســازمان
فرهنگی ،اجتماعی و ورزشــی شهرداری
کرمــان از برپایی ارکســتر ملــی خواجوی
کرمانی شــهرداری کرمان در کاروانسرای
گنجعلیخان خبر داد.
ن آنالیــن ،محمــد
بــه گــزارش کرمــا 
جهانشــاهی در نشســتی کــه بــا حضــور

رهبــر و خواننده ارکســتر ملــی خواجوی
کرمانــی و چنــد نفــر از هنرمنــدان گروه
برگــزار شــد ،گفت :قبــل از شــیوع کرونا،
برنامههــای متعدد فرهنگی برای ســال
جدیــد طراحــی کــرده بودیــم و تــاش
داشــتیم بــا توجــه بــه اینکه در آســتانه
صدســالگی شــهرداری کرمان هســتیم،

رویدادهــای فرهنگــی فاخــری را تقدیم
شــهروندان کنیــم کــه بــا شــیوع کرونــا
بســیاری از برنامهها تــا زمان نامعلومی
به تعویق افتاد.
وی افــزود :در طراحــی ایــن رویدادهــا
ســعی کردیــم از ایدههای هنرمنــدان در
حوزههای مختلف اســتفاده کرده و آنها

جنگلی برگرداند و ســند آنهــا را به نام
جمهوری اســامی ایران به نمایندگی
ســازمان جنگلهــا ثبت کنــد .او درباره
وســعت اراضی اوقافــی محل اختالف
اوقاف و سازمان جنگلها هم میگوید:
«یــک میلیون و  ۱۸۰هــزار هکتار محل
اختالف اوقاف و ســازمان جنگلها بود
کــه ۸۰۰هــزار هکتــار از ایــن اراضــی به
ســازمان جنگلها برگشــته و سند ملی
خــورده اســت اما  ۳۸هــزار هکتــار آن
همچنان محل اختالف این دو سازمان
است».
او میگویــد« :برابر مقــررات آیین نامه
اوقــاف اگر ســابقه احیایی ایــن اراضی
بــه قبــل از ســال  ۶۵برگــردد ،اراضــی
موقوفی قلمداد میگردد .آنچه تاکنون
بــه اراضــی ملــی برگشــته بــر اســاس
ضوابط و قوانین ملی بوده است».

شــهر و  ۲بنــدر دیگــر در شــرق و غرب
اســتان (بندر امیرآباد و بندر نوشــهر)،
روزانــه حجــم زیــادی از خودروهــای
سنگین وارد شــهر فریدونکنار میشود
و بــر بــار ترافیکــی و مشــکالت شــهر
اضافه میکند .مسافران و گردشگرانی
که بــه غــرب مازنــدران ســفر میکنند
چنانچه قصد رســیدن به شــرق استان
را داشــته باشــند بایــد از مرکــز شــهر
فریدونکنار عبور کنند و همچنین ســفر
از شرق به غرب مازندران هم نیازمند
گذر از همین مسیر است.

را حمایت کنیم که برگزاری ارکســتر ملی
خواجــوی کرمانی هم از نتایج آن اســت.
جهانشــاهی بیــان کــرد :نزدیــک به ســه
دهه از آخریــن رویدادی که با نام خواجو
در کرمان برگزار شــده بود ،میگذشــت و
مــا درصدد بودیــم از ظرفیت فرهنگی و
هویتی خواجو به نام کرمان بهره ببریم.

