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تحقیقات قضایی
برای افشای راز قتل موبد زرتشتی
رمزگشــایی از ماجــرای قتــل
مرمــوز موبــد زرتشــتی و دو مــرد
حادثه
دیگــر کــه اجسادشــان در یــک
خانــه ویالیــی در شــهر ماهــان
کرمــان پیــدا شــده ،از ســوی پلیــس ادامــه
دارد.
ëëاحتمال قتل با انگیزه مالی
دادخــدا ســاالری ،دادســتان عمومــی و
انقــاب کرمــان بــا تأیید قتل موبد زرتشــتی
و  2همــراه او بــه خبرگــزاری صــدا و ســیما
گفــت :جســد ایــن  3نفــر کــه میانگیــن
ســنی شــان  40تــا  50ســال اســت ،چنــد
روز پیــش کشــف شــده اســت .مجموعــه
دســتگاه قضــا و پلیــس آگاهــی بــه محــض
اطــاع از قتــل  ،پیگیــری و تحقیقــات ایــن
موضــوع را در دســتور کار قــرار داد .وی
در ادامــه افــزود :در رابطــه بــا ایــن پرونــده
تحقیقــات خوبــی صــورت گرفتــه اســت.
بــا توجــه بــه اینکــه در خــودروی یکــی از

مقتــوالن  ۱۰هــزار دالر امریکایــی کشــف
شــده مشــخص میشــود انگیــزه قتــل
اختالفــات مالــی بــوده اســت .ضمــن اینکه
یکــی از مقتــوالن از اقلیتهــای مذهبــی
زرتشــتی بــوده و دو نفــر همــراه او مســلمان
بودهانــد .ســاالری در پایــان گفــت :بررســی
موضــوع بــدون توجــه بــه ملیــت و دیــن
بــه همــت اکیــپ ویــژه از پلیــس آگاهــی و
کارآگاهــان و بــازرس ویــژه قتــل در حــال
بررســی اســت و بــا روشــن شــدن انگیــزه
قاتــان از ارتــکاب ایــن قتــل اطالعرســانی
خواهــد شــد .قتــل ایــن ســه فــرد در کرمــان
صــورت گرفتــه و اجســاد بــه خانــه ویالیــی
منتقــل شــدند کــه بــا مراجعــه بــه ویــا ایــن
اجســاد کشــف و اطالعرســانی شــده اســت.
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مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مازندران

قله دماوند وقف نشده است

مدیــرکل اوقــاف و امــور خیریــه
اســتان مازنــدران توضیحاتــی را
ایران درخصــوص اخــذ ســند بــرای یــک
زمین
پــاک از ۱۱پــاک ثبتــی دماونــد (از
دامنــه تــا قلــه) ارائــه کــرد.
بــه گــزارش ایلنــا« ،حجتاالســام ابراهیــم
حیــدری جناســمی» دربــاره خبــری مبنــی بــر
اینکــه ســازمان اوقــاف بــرای یــک پــاک از ۱۱
پــاک ثبتــی دماونــد از دامنــه تــا قلــه دماونــد
ســند وقفــی گرفتــه اســت ،گفــت :اینکــه گفتــه
میشــود ســند وقفــی بــرای قلــه دماونــد صادر
شــده اســت ،واقعیــت نــدارد و عــدهای قصــد
ســوء اســتفاده از ایــن فضــا را دارنــد.
وی دربــاره ایــن موقوفــه گفــت :قلــه دماونــد
وقــف نیســت ،بلکــه موقوفــه یکــی از یالهــای
دماونــد اســت کــه بــه عنــوان مرتــع مــار
شــناخته شــده اســت .مــار دارای دو مرتــع
اســت کــه بــرای یکــی از آنهــا نقشــهبرداری
صــورت گرفتــه اســت و حــدود دو هفتــه قبــل
قصــد داشــتیم بــا رئیــس ســازمان ثبــت
اســناد کشــور و معــاون قــوه قضائیــه جلسـهای
داشــته باشــیم تــا مباحــث مربــوط بــه ســند
آن بخــش انجــام شــود کــه الحمــدهلل ایــن
جلســه برگــزار نشــد؛ چراکــه اگــر ایــن اقــدام
صــورت میگرفــت امــروز بــا ایــن وضعیتــی
کــه عــدهای ســودجو ایجــاد کردهانــد ،قطعــاً
ســر مــا را میبریدنــد.
مدیــرکل اوقــاف و امــور خیریــه اســتان
مازنــدران تصریــح کــرد :بــرای یــال دیگــر ایــن
مرتــع در ســال  ۸۲ســند دفترچ ـهای بــه نــام
موقوفــه صــادر شــده اســت .وقفنامــه ایــن
منطقــه مربــوط بــه ســال  ۱۳۴۱اســت و بــرای
دیــروز و امــروز نیســت و ایــن گونــه نیســت کــه
بــا حضــور امــروز مــن در اوقــاف یــا مدیــران
امــروزی صــورت گرفتــه باشــد ،این منطقــه در
ســال  ۴۱و قبــل از انقــاب وقــف شــده و همــه
اســناد آن موجــود اســت .ایــن وقــف بــرای
خیــرات و مبــرات و بــرای مــردم ســکنه ایــن
منطقــه اســت.

حجتاالســام حیــدری تصریــح کــرد :در
ایــن منطقــه نیــز پوکههــای معدنــی وجــود
دارد کــه چندیــن ســال قبــل در اوایــل دهــه ۹۰
عــدهای قصــد سوءاســتفاده از ایــن منطقــه و
برداشــت پوکههــای معدنــی را داشــتند ،امــا
اوقــاف مخالفــت کــرد .در حــال حاضــر نیــز
بــا توجــه بــه اینکــه احســاس کردنــد ،فضــای
آقمشــهد بــاز اســت و میتواننــد علیــه اوقــاف
حــرف و حدیثهایــی داشــته باشــند قصــد
دارنــد از ایــن فضــا بــه نفــع خودشــان ســوء
اســتفاده کننــد .در ایــن منطقــه پوکههــای
معدنــی وجــود دارد کــه عــدهای قصــد ســوء
اســتفاده از آن را دارنــد و در ســال  ۹۴یــا ۹۳
نیــز رئیــس کل دادگســتری اســتان مازنــدران

کوه دماوند بهعنوان نماد
تاریخی و جغرافیایی ایران
در فهرست میراث طبیعی
کشور به ثبت رسیده است.
قانون ثبت ملی هرگونه
دخالت و تخریب مراتع
این کوه تاریخی را ممنوع
و مشمول مجازات قانونی
میداند
بــه ایــن منطقــه ورود کــرد و اجــازه برداشــت
را حتــی از اوقــاف گرفتــه اســت و هیــچ کســی
برداشــت نمیکنــد ،اگرچــه امــروز عــدهای بــه
صــورت آزاد پوکههــای معدنــی را برمیدارنــد
و بــا نیســان و ماشــینها حمــل میکننــد ،امــا
اوقــاف هیچگونــه ورودی هنــوز در ایــن زمینــه
نداشــته اســت.
وی در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه آیــا ایــن بخش
جــزو موقوفــات غیرمتصرفــی اســت ،تصریح
کــرد :خیــر ،ایــن موقوفــات متصرفــی اســت و
موقوفــات غیرمتصرفــی مربوط به آقمشــهد

اســت کــه بــاز هــم عــدهای درخصــوص آن
کملطفــی کردهانــد ،امــا همانطــور کــه گفتــم
مــا هنــوز بــرای ایــن منطقــه ســند تکبــرگ
نداریــم و ســندی هــم کــه داریــم بــرای ســال
 ۸۱الــی  ۸۲اســت و وقفیــت آن متعلــق بــه
قبــل از انقــاب اســت .مدیــرکل اوقــاف و امــور
خیریــه اســتان مازنــدران بــا بیــان اینکــه ســند
پالکهــای دیگــری کــه در ایــن منطقــه صــادر
شــده ،مربــوط بــه کــوه دماونــد و مراتع نیســت
و مربــوط بــه روســتاهای منطقــه اســت ،گفت:
آن چیــزی کــه در حــال حاضــر موضوعــی
بــرای ســوء اســتفاده عــدهای از افــراد شــده
اســت ،در خصــوص همــان مرتــع مــار اســت
و جدیــداً ســندی هــم بــرای این منطقــه صادر
نشــده اســت.
حجتاالســام حیــدری همچنیــن دربــاره
آقمشــهد نیــز گفــت :آقمشــهد جنــگل
باالصالــه نیســت .ای کاش مــردم اینقــدر کــه
دربــاره منابــع طبیعــی ســخن میگوینــد،
از منابــع طبیعــی بخواهنــد آنجایــی را کــه
تخریــب میشــود احیــا کننــد .البتــه ایــن
موضــوع در جــای خــود نیــاز بــه بحــث دارد و
مــن هــم در جایگاهــی نیســتم کــه بخواهــم در
مــورد منابــع طبیعــی دفاعــی داشــته باشــم.
آقمشــهد  ۵۶۰۰هکتــار اســت کــه از ایــن
محــدوده  ۵هــزار و  ۱۰۳هکتــار آن وقفی اســت
و باقیمانــده آن کــه قریــب بــه  ۴۷۰هکتــار
اســت کــه بــا حکــم دیــوان از وقفیــت خــارج
شــده اســت .دیــوان ایــن حکــم را تأییــد کــرده
اســت و وقفنامــه ایــن منطقــه موجود اســت.
مــردم ایــن منطقــه اعتقــاد بــه وقــف دارنــد و
وقفیــات را انجــام میدهنــد.
وی تصریــح کــرد :بزرگــواران میگوینــد قبــل
از ریاســت جدیــد قــوه قضائیــه درخواســت
اعمــال مــاده  ۴۷۷کردهانــد ،در صورتــی کــه
مــاده  ۴۷۷نیــز حکــم بــه وقفیــت داد و ایــن
حکــم در تاریــخ  ۲۷مردادمــاه ســال گذشــته
صــادر شــده و حکــم دیــوان نیــز درخصــوص
آقمشــهد دوبــاره تأییــد شــده اســت.

