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تقدیر مدیرعامل برق منطقه ای خوزستان
از اعضای ارزیابی عملکرد جشنواره رجایی

با حضور مدیرعامل و معاونین شرکت از متولیان
شاخص های ارزیابی عملکرد سال  ۹۷جشنواره رجایی
که این شرکت در آن رتبه های برتر را کسب کرده بود؛
تجلیل و قدردانی شد .محمود دشت بزرگ در این نشست
اظهار داشت :کسب رتبه سوم در بین دستگاه های اجرایی
استان و کسب رتبه رتبه اول برای سومین سال پیاپی در
بین شرکت ها ،بانک ها و بیمه ها؛ نشان از تالش متولیان
شاخص های ارزیابی و مجموعه ساختار شرکت است که از
آنها قدردانی می کنم.وی با تشکر از تالش های کارکنان
قرارداد مشخص شرکت در اعتالی نام برق منطقه ای
خوزستان؛ افزود :کسب رتبه برتر در جشنواره رجایی جای تقدیر دارد و مهم تر از رتبه های کسب شده ،حفظ این
جایگاه و آسیب شناسی از آن برای ارتقا و رسید به نوک قله است.مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان با اشاره به
رسالت برق خوزستان در تامین برق برای مشترکین ،افزود :بازخورد نهایی این جشنواره ها و موفقیت هایی که شرکت
کسب می کند به افزایش رضایتمندی مشترکین از ارائه خدمات ما منجر می شود که بسیار ارزشمند است.در پایان این
نشست نیز از زهره عزیزی دوست ،حسن دهقانی ،قائم آقایی ،عبداله بیت مشعل ،شریف علوی نژاد ،غالمرضا احمدی،
قاسم جهانگیری ،جلیل وکیلیان ،نوراله شکیبایی ،علیرضا اتحاد ،حدیث ابدالی ،فریبا فرازمند ،مهشید بیگدلی ،شهرام
گوهرچین ،هومن نجارزاده ،فاطمه اشرف پوری ،ایراهیم زلقی ،علی اصغرفرخی راد ،پیمان بایمانی ،مریم باورصاد ،سیما
بهرامی ،امین روحانی ،خدیجه حسونی زاده ،آسیه مرادیان ،شهره شریف نیا ،حسین صباغ و حسین داوری زاده اعضای
کارگروه ارزیابی عملکرد و به نمایندگی از واحدهای شرکت ،از سوی مدیرعامل با اهدای لوح تقدیر ،قدردانی شد.این
برنامه به همت دفتر مدیریت استراتژیک برگزار شده است.

شهرداری اراک آماده اجرای
طرحهای ترافیکی است

شهردار اراک گفت :شهرداری اراک آمادگی اجرای
هرگونه طرح برای رفع معضل ترافیکی شهری را بدون
داشتن مشکل مالی در این خصوص وجود دارد.
محمد کریم شفیعی مرکزی اظهار کرد :مطالعات کلی
در خصوص مباحث شهرسازی و زیربنایی طرح جامع شهر
اراک انجام طرح گرفت و به تصویب شورای عالی شهرسازی
هم رسید و تنها دو سه نکته نیاز به اصالح داشت ،در واقع
باید در این طرح محدوده خدماتی به حریم شهر اضافه
میشد.
وی افزود :طرح جایگزین  ۲۴متری به منظور انجام
بررسیهای کارشناسی و علمی به شهرداری ارائه نشده و این در حالی است که هر طرحی باید دارای ارزیابیهای فنی،
اجتماعی ،زیستمحیطی و ترافیکی باشد تا بتوان ترافیک را به شکل مناسب مدیریت کرد .در واقع از مطالعات ترافیکی
به معبر میرسیم و نمیشود ابتدا معبری را احداث کرد و سپس ساختاری برای عبور ترافیک برای آن تعریف کرد .باید
ترافیک درون منطقه را به منظور جلوگیری از ترافیک اضافی با اصالح هندسی کنترل کرد.
شهردار اراک با بیان اینکه مطالعات ترافیکی باید دانش محور و بر اساس مطالعات علمی باشد گفت :در حال حاضر
طرح جامع حمل و نقل و ترافیک شهر اراک توسط شهرداری تهیه و کلیات آن به تصویب رسیده ،طرح جامع ترافیک
باید مبنای کار علمی داشته و گویای مثبت یا منفی بودن اجرای طرح باشد.
وی در خصوص طرح پیاده راه اراک نیز افزود :تدوین این طرح نیز توسط مشاور انجام شده و انحراف ترافیک
خودروها در آن لحاظ شده و بر اساس این مدل ترافیکی ،مرکز شهر و بافت تاریخی باید تبدیل به پیاده راه شده و عاری
از حمل و نقل شهری باشد و در ترافیک داخل محدوده ،اصالح هندسی صورت گیرد.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور :

برای انعقاد قراردادهای دوم و سوم ریلی با ذوب آهن اصفهان آماده ایم

اصفهان  -مرادیان :دکتر خیرا ...خادمی مدیرعامل شرکت ساخت و
توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور پس از تحویل نخستین محموله ریل ملی
و ارسال به خطوط آماده ریل گذاری گفت  :برای انعقاد قراردادهای دوم و
سوم ریلی با ذوب آهن اصفهان که در ساخت خطوط دیگرمان به آن احتیاج
داریم ،آماده هستیم.
دکتر خیرا ...خادمی اظهار کرد :پروژه ریل ملی از چند سال پیش در
دستور کار نهاده شد و مسئوالن مختلف روی آن تاکید داشتند .شرکت ذوب
آهن اصفهان با نصب تجهیزات مورد احتیاج و سرمایه گذاری مناسب روی آن
 ،سال گذشته به فراوری آزمایشی ریل ملی رسید اما این ریل ها از نوع U33
بود که برای خطوط فرعی از آن استفاده می گردد و به همین دلیل درخواست
دادیم تا برای خطوط پر تردد و اصلی ریل مناسب و با استانداردهای بین
المللی به ما تحویل دهند.
وی اضافه کرد :برای خطوط اصلی و پرتردد احتیاج به ریل های UIC60
با استاندارد  60E1داشتیم ،که با همکاری خوب بین دو شرکت ،ذوب آهنی
ها پیروز به فراوری آن از ابتدای سال جاری شدند در حالی که در گذشته
همه این ریل ها از خارج از کشور وارد می شد.
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور با اشاره
به واردات ریل از کشورهای اتریش ،آلمان ،هند ،ترکیه ،بلژیک ،سوئد ،روسیه
و اسپانیا در سنوات گذشته ،ادامه داد :در ماه های گذشته آزمایش های
مختلف مورد احتیاج طبق استاندارهای بین المللی روی این ریل ها انجام شد
و سیستم های آزمایشی بسیاری از کشورهای مختلف برای انجام این تست
ها خریداری شد .همچنین به غیر از مشاوری که شرکت ذوب آهن اصفهان
برای انجام این آزمایش ها استخدام نموده بود ما نیز مشاوری برای کنترل
کیفیت گرفتیم و مطابق استانداردهای بین المللی این آزمایش ها انجام و
نهایتا تایید شد.

خادمی بیان کرد :نخستین محموله ریل ملی پس از فراوری انبوه تحویل
و به مقصد کارگاه هایی که باید ریل گذاری گردد ،ارسال شد .این کارگاه در
مرحله نخست خط ریلی میانه  -تبریز است و در مراحل بعدی به مقاصد دیگر
نیز ،ریل ارسال خواهد شد.
وی درباره قرارداد ریل ملی که با شرکت ذوب آهن منعقد شده و
قراردادهای آینده در دستور کار اظهار کرد :قرارداد اولیه ما با شرکت ذوب
آهن  15هزار تن بود که به عنوان نخستین محموله حدود  2700تن آن
فراوری و تحویل شد .البته امیدواریم همواره ریل ملی را برای کشور داشته
باشیم و به همین دلیل نیز مشتاق هستیم تا برای خطوط ریلی دیگر نیز با
ذوب آهنی ها قرارداد امضاء کنیم که برای خطوط میانه به اردبیل و در ادامه
جهت یزد به اقلید و چابهار به زاهدان آماده انعقاد قراردادهای دوم و سوم با
ذوب آهن هستیم.
ریل مورد نیاز کشور از داخل تامین می شود
دکتر عباس خطیبی معاون راهآهن شرکت ساخت و توسعه زیرساختها

و امور زیربناهای حمل و نقل کشور در خصوص بهره گیری از ریل ملی گفت
 :در قرارداد نخست با شرکت ذوبآهن برای ساخت و تحویل  ۱۵هزار تن ریل
ملی توافق کرده بودیم که با توجه به ادامه داشتن مذاکرات ،این عدد میتواند
تا  ۵۰هزار تن برای یک سال نیز افزایش یابد.
عباس خطیبی اظهار کرد :از اواخر سال گذشته این موضوع را
پیگیری کردیم تا ریل مورد نیاز کشور در داخل تامین شود  .در این
راستا شرکت ذوب آهن در مناقصه ما حضور یافت و نهایتا قرارداد ۱۵
هزار تن ریل ملی  UIC60با استاندارد  60E1را منعقد کردیم و امسال
ساخت آن آغاز شده است.
وی با بیان اینکه شرکت ذوب آهن از سالهای قبل بسترهای تولید ریل
ملی را فراهم کرده بود ،افزود :این شرکت تولید ریل استاندارد را آغاز کرده
است و شرکت ساخت نیز نظارتهای خود را از طریق مشاور مترا و بازرس
بین المللی که در داخل ایران تاییدیه دارد در حین فرآیند تولید اعمال نمود.
نهایتا تا امروز دو پارت از ریل ملی را تحویل گرفتیم که برای خط ریلی
آستانه – میانه مورد استفاده قرار گرفت.
معاون راهآهن شرکت ساخت و توسعه زیرساختها و امور زیربناهای
حمل و نقل کشور با اشاره به اینکه مجدادا مناقصه برای خط ریلی میانه –
اردیبل برگزار کردهایم تا بخشی از ریل آن را از این محل تامین کنیم ،ادامه
داد :اگر مشکلی در این زمینه به وجود نیاید و ضمن انعقاد قرارداد جدید
بتوانیم هزینه مورد نیاز شرکت ذوبآهن را برای تولید ریل ملی را پرداخت
کنیم ،امسال تا حدود  ۲۰هزار تن میتوانیم ریل از این شرکت تحویل بگیریم.
البته تا پایان سال به  ۵۰هزار تن ریل نیاز داریم که این میزان برای راهاندازی
حدود  ۴۲۰کیلومتر راهآهن مورد استفاده قرار میگیرد و در صورت حل برخی
مشکالت ،از تامین آن از طریق تولید داخلی استقبال میکنیم و این توان
تولید در شرکت ذوبآهن وجود دارد.

بیمه سالمت استان بوشهر:

بیمه سالمت دهکهای اول تا سوم رایگان است

بوشهر -براساس قانون برنامه ششم توسعه پوشش بیمه سالمت از امسال
اجباری است و برخورداری از یارانه دولت در این زمینه از راه ارزیابی وسع
انجام و در این ارتباط دهکهای درآمدی اول تا سوم جامعه رایگان بیمه
میشوند.
مدیرکل بیمه سالمت استان بوشهر گفت :براساس مصوبه هیات وزیران
حق بیمه ماهانه برای هر نفر ۴۸هزار و  ۴۰۰تومان در سال جاری اعالم شده
که در مجموع برای مدت یک سال ۵۸۰ ،هزار و  ۸۰۰تومان باید پرداخت
شود.

 ۸روستای شهرستان گچساران آبرسانی شد

پروژه آبرسانی به  ۸روستای منطقه بویراحمد گرمسیر با حضور معاون عمرانی
استاندار و نماینده گچساران و باشت در روستای سرتیره به بهره برداری رسید.
«فیض اهلل پاسره» ،مدیرعامل آب و فاضالب استان کهگیلویه و بویراحمد
گفت :این پروژه با اعتباری بالغ بر  ۴۸میلیارد ریال و با اجرای  ۱۸کیلومتر خط
انتقال و شبکه توزیع ،احداث  ۲باب مخزن به حجم  ۶۰۰متر مکعب ۱۷۰۰۰ ،متر
آسفالت در حال انجام و ساخت ساختمان ،دیوار حریم و سنگ فرش عملیاتی شده
است.وی اظهارکرد :اعتبار این پروژه از محل منابع بنیاد برکت و استانی تامین شده
است.مدیرعامل آب و فاضالب استان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به توپوگرافی
خاص و سخت و هزینه های باالی اقدامات عمرانی در استان خاطرنشان کرد :در
دولت تدبیر و امید از همه ردیف ها  ۱۴۰میلیارد تومان تخصیص اعتبار داشتیم
که با این اعتبارات  ۳۸۰کیلومتر خط انتقال ۷۲۵ ،کیلومتر شبکه توزیع ۱۲۷ ،باب
مخزن با ظرفیت  ۲۶۸۰۰متر مکعب در شبانه روز ۴۰ ،منبع تامین اب جدید و ۲۱
ایستگاه پمپاژ به زیرساخت های آبرسانی روستایی استان اضافه شد.
پاسره تصریح کرد :با این اقدامات شاخص جمعیت برخوردار از آب آشامیدنی
سالم حدود  ۷درصد رشد داشت و سطح برخورداری استان را به متوسط کشوری
نزدیک کرد.وی ادامه داد :از  ۱۶۴۱روستای استان ،در گچساران  ۱۱۵روستا
با جمعیت  ۲۷۰۰۰نفر داریم که از این تعداد نیز  ۱۱۴روستا دارای تاسیسات
آبرسانی هستند.مدیرعامل آب و فاضالب استان کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد:
 ۷۷درصد جمعیت روستایی گچساران از آب آشامیدنی سالم برخوردار است که
این رقم باالتر از متوسط استان و کشور است.پاسره عنوان کرد :یکی از فرصت های
خیلی خوب در دولت های یازدهم و دوازدهم ،گشایش اعتبار از صندوق توسعه
ملی بود که به پیشنهاد دولت ،تالش نمایندگان مردم و حمایت مقام معظم رهبری
عملیاتی شد یکی از افتخارات وزارت نیرو همین است.
وی با اشاره به اینکه ۱۷میلیارد تومان تفاهم نامه با بنیاد برکت داریم،
اظهارکرد :ورود اعتبارات بنیاد برکت هم یکی از منابع خوب و راهگشا در
اجرای پروژه های آب بوده ،از مسئوالن بنیاد برکت بخاطر توجه به این استان
تقدیر می کنیم.پاسره گفت ۱۰۰ :درصد شهرهای استان از آب شرب سالم
بهره مند هستند.

پرویز رمضانی افزود :براین اساس همه خانوارهایی که از هیچ بیمهای
استفاده نمیکنند برای برخورداری از مزایای پوشش بیمهای باید در مدت
 ۶ماه نسبت به ثبت نام در سامانه سازمان بیمه سالمت یا با مراجعه به
دفترهای پیشخوان طرف قرارداد به شکل خود اظهاری و یا از طریق ارزیابی
وسع اقدام کنند.
در زمان حاضر  ۵۰۰هزار نفر از جمعیت استان بوشهر زیر پوشش بیمه
سالمت قرار دارند که از این تعداد  ۶۸درصد در صندوق روستائیان ۱۶ ،درصد
کارکنان دولت ۱۰ ،درصد بیمه همگانی ۵ ،درصد سایر اقشار و یک درصد
بیمه ایرانیان است و شهرستانهای دشتستان و بوشهر بیشترین و عسلویه و
دیلم کمترین میزان بیمه شدههای بیمه سالمت را زیر پوشش دارند.
ماهانه  ۱۰۷میلیارد ریال صرف خدمات درمانی بیمهشدگان سالمت
استان بوشهر میشود
مدیرکل بیمه سالمت استان بوشهر گفت :هزینه درمانی بیمه شدگان
سالمت استان بوشهر بهطور میانگین ماهانه  ۱۰۷میلیارد ریال استکه ۸۰
درصد این هزینه به موسسات درمانی و تشخیصی طرف قرارداد بیمه سالمت
استان بوشهر پرداخت میشود.
به گزارش آی هینا ،دکتر پرویز رمضانی در همایش گرامیداشت هفته
بیمه سالمت اظهار داشت :بیمه سالمت یکی از سازمانهای بیمهگر پایه است
که نقش مهمی در ارائه خدمات درمانی به بیمه شدگان دارد.

مدیرکل بیمه سالمت استان بوشهر با اشاره به اینکه بیش از 500
هزار نفر در استان از خدمات بیمه سالمت بهرهمند هستند گفت :هماکنون
 500هزار نفر در استان بوشهر تحت پوشش  5صندوق بیمه سالمت شامل
روستاییان ،همگانی ،کارمندان ،ایرانیان و سایر اقشار قرار دارند .
وی بیان کرد:بدهی بیمه سالمت استان بوشهر به موسسات درمانی
دولتی مربوط به سه ماه پایانی سال قبل ،از طریق اوراق خزانه و غیرنقدی
پرداخت میشود.
صرفهجویی  ۱.۲میلیاردی با الکترونیکی شدن نسخههای پزشکی
مدیرکل دفتر تحول اداری و نوسازی سازمان بیمه سالمت گفت :با
اجرای طرح الکترونیکی شدن نسخههای پزشکی در مصرف یک میلیارد و
 ۲۰۰میلیون برگ از دفترچه های کاغذی بیمه صرفه جویی شده است.
به گزارش آی هینا ،مسعود مشایخی در همایش بزرگداشت هفته بیمه
سالمت در استان بوشهر افزود :امروز حوزه الکترونیک سالمت در حال تحول
اساسی است که نسخهنویسی الکترونیکی یکی از این دستاوردهاست.
وی بیان کرد :در سازمان بیمه سالمت ساالنه  ۲۰میلیون دفترچه چاپ
میشود که هر دفترچه  ۱۸برگ  ۳نسخهای دارد که با احتساب جلد شمار
برگهای این دفترچه به حدود  ۶۰برگ میرسد.
دکتر مسعود مشایخی ادامه داد :در این بین شاید انسان سالم باشد ولی
احساس سالمت نکند که باید به وی یادآوری شود که در سالمت قرار دارد.
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نمایشگاه پدافند غیر عامل منابع طبیعی
گلستان افتتاح شد

همزمان با هفته پدافند غیر عامل ،نمایشگاه به همین منظور
در پارک شهر گرگان برگزار شد.به گزارش روابط عمومی اداره کل
منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان نمایشگاه پدافند غیر
عامل در محل پارک شهر گرگان با حضور اداره کل منابع طبیعی
و آبخیزداری استان همچون دیگر دستگاه ها با حضور استاندار
گلستان و دیگر مسئوالن استانی افتتاح شد.سرهنگ حبیب بزی
پدافند غیر عامل را مجموعه اقدامات دفاعی غیر مسلحانه دانست
و اظهارکرد :این موضوع باعث افزایش بازدارندگی ،کاهش آسیب
پذیری ،تداوم فعالیت های ضروری و ارتقای پایداری ملی و تسهیل
مدیریت بحران در برابر تهدیدات و اقدامات دشمن می شود.وی
افزود :برپایی نمایشگاه آشنایی با پدافند غیرعامل و دستاوردهای
پدافندی دستگاههای اجرایی استان یکی از برنامههای مهم هفته
پدافند غیر عامل است که اکنون در مرکز استان برگزار شد.وی
یادآورشد :در غرفه منابع طبیعی گلستان تجهیزات مواجهه با آتش
سوزی و مبارزه با آفات و همچنین بروشورهای اطالع رسانی در
رابطه با بیابان ،حریق و آفات در معرض نمایش گذاشته شد.گفتنی
است که دستگاه های اجرایی عضو شورای پدافند غیرعامل استان
در این دوره از نمایشگاه امکانات و تجهیزات امدادی و خدمات
رسان خود را به نمایش گذاشتند.

نخستین جشنواره انار سریزد مهریز برگزار شد

نخستین جشنواره انار روستای تاریخی و کهن سریزد در
شهرستان مهریز امروز با استقبال بینظیر مردم و گردشگران آغاز
شد«.رضا زارع زاده» فرماندار مهریز در مراسم افتتاح این جشنواره
که همزمان با برداشت محصول انار در روستای باستانی سریزد
مهریز برگزار شد ،گفت :این جشنواره با هدف معرفی ظرفیتهای
باالی تاریخی و گردشگری روستای سریزد و در راستای رونق
تولید ،معرفی ظرفیتها و کمک به اشتغالزایی و رونق بیشتر این
روستا برگزار میشود.وی ادامه داد :البته در حاشیه برگزاری این
جشنواره ،آثار تاریخی روستا مانند دروازه باستانی فرافر ،مجموعه
بومگردی و کاروانسرای سریزد و قلعه تاریخی و معروف این روستا
نیز به شرکت کنندگان در این جشنواره معرفی میشود تا با توسعه
گردشگری موجب رونق و آبادانی هر چه بیشتر این روستا شویم.
فرماندار مهریز با بیان این که انار مرغوب سریزد به یکی از نمادهای
مهریز تبدیل شده است ،عنوان کرد :انار یکی از محصوالت اصلی
روستای سریزد است تا جایی که حدود  ۴۰هکتار از اراضی روستای
سریزد زیرکشت این محصول قرار دارد و ساالنه  ۴۰۰تن انار از
باغهای این روستا برداشت میشود.وی یادآور شد :این جشنواره با
سرمایهگذاری بخش خصوصی و بدون کمکهای دولتی برگزار شده
که امیدواریم باعث نشاط اجتماعی و رونق اقتصادی این منطقه
شود.زارع زاده در پایان نیز بیان کرد :این جشنواره میتواند راه را
برای برگزاری جشنوارههای سایر محصوالت مهم کشاورزی مهریز
از جمله خرمالو و انجیر نیز هموار کند.

نجات زوج کوهنورد در تنگه شیرز

ایسنا/لرستان مدیرعامل جمعیت هالل احمر لرستان از نجات
دو کوهنورد گرفتار در صخرههای تنگه شیرز این شهرستان خبر
داد.صارم رضایی گفت :طبق گزارش اعالمی شامگاه  ۱۶آبان ،یک
زوج قزوینی از مسیر منحرف و گرفتار دیوارههای صخرهای این
منطقه شدند.وی افزود :بالفاصله نیروهای امداد و نجات کوهستان،
برای امدادرسانی و نجات این افراد به محل اعزام شدند.رضایی
اضافه کرد :به طور معمول عملیات در شب دشواریهای خاص خود
را دارد اما به دلیل اهمیت موضوع ،پس از شش ساعت عملیات
سنگین کوهستان این زوج قزوینی به پایین صخرهها منتقل و پس
از اقدامهای اولیه ،وسایل گرمایشی و جیره غذایی در اختیار آنان
قرار گرفت.

رفع تصرف اراضی  ۳۵میلیاردی در
آستانهاشرفیه

فرمانده انتظامی گیالن از رفع تصرف سه هزار و  ۵۰۰متر مربع
اراضی ملی به ارزش  ۳۵میلیارد ریال در شهرستان آستانهاشرفیه خبر
داد.سردار عزیزاله ملکی در گفتوگو با خبرنگاران در تشریح جزئیات
این خبر اظهار کرد :در پی دریافت خبری مبنی بر تصرف اراضی ملی
توسط فردی در یکی از روستاهای شهرستان آستانهاشرفیه ،بررسی
موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.این مقام ارشد انتظامی استان
افزود :ماموران انتظامی ضمن هماهنگی قضائی به همراه کارشناس
اداره منابع طبیعی به محل اعالمی اعزام شدند و در بازدید از زمین
مورد نظر مشخص شد فردی  ۳۵۰۰متر مربع از اراضی ملی حاشیه
رودخانه سپیدرود را به تصرف خود درآورده و به صورت غیر قانونی
آن را با سیمخاردار محصور کرده است.سردار ملکی ادامه داد :با حکم
قضائی و به استناد تبصره یک ماده  ۵۵قانون حفاظت و بهره برداری از
جنگلها و مراتع کشور ،کلیه آثار تجاوز جمعآوری و رفع تصرف انجام
شد.فرمانده انتظامی استان گیالن تصریح کرد :برابر اعالم کارشناسان،
ارزش زمین تصرف شده  ۳۵میلیارد ریال برآورد شده است که در این
راستا متهم  ۵۶ساله با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع
قضائی معرفی شد.وی با تاکید بر حفظ بیتالمال ،به عزم راسخ پلیس
و دستگاه قضائی در برخورد با پدیده زمینخواری اشاره و از شهروندان
خواست برای حفظ و حراست از اراضی و منابع ملی که متعلق به همه
و نسل آینده است ،در صورت مشاهده یا اطالع از هرگونه مورد مشابه
مراتب را به پلیس  ۱۱۰اطالع دهند.

