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حقوق سربازان در سال۱۴۰۰ 
افزایش می یابد

ســخنگوی ستاد 
کل نیروهای مســلح 
گفته که در سال ۱۴۰۰ 
حقوق سربازان افزایشی 
چشــمگیر خواهــد 

داشت. به گزارش ایسنا، سردار ابوالفضل شکارچی 
بیان کرد: هم مجلس و هم سازمان برنامه وبودجه 
قول دادند که حقوق ســربازان را افزایش بدهند. او 
اضافه کرد: در همین راستا نیز حتماً حقوق سربازان 
در سال ۱۴۰۰ در یک حد قابل مالحظه ای افزایش 
پیدا خواهد کرد و این افزایش عالوه بر آن مبلغی است 

که در سال ۹۹ افزایش یافته بود. 
    

جزئیات سرقت از لوله بنزین 
پاالیشگاه تهران

رئیس پلیس پیشــگیری پایتخــت، جزئیات 
پرونده ســرقت بنزین از پاالیشــگاه تهران و جان 
باختن دو بــرادر در این حادثه را تشــریح کرد. به 
گزارش فارس، ســرهنگ جلیل موقوفه ای اظهار 
کرد: سه شنبه شب حوالی ســاعت ۹:3۰، نگهبان 
یک قطعه زمین چهاردیواری در محدوده کهریزک 
با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ تماس گرفته و اعالم 
می کند که دو نفر در مسیر یک چاه رفته  و دیگر بیرون 
نیامده اند. او گفت: بعد از حضور کارشناسان مربوطه 
و بررسی محیط، مأموران آتش نشانی اعالم می کنند 
که انتهای این چاه به خط لوله بنزین در پاالیشگاه 
نایین می خورد و این لوله بنزین به شهرری وصل بوده 
که برای توزیع بنزین از آن استفاده می شود. با توجه به 
اینکه انتهای مسیر چاه را بنزین زیادی مسدود کرده  
و گاز بنزین در چاه جمع شده و امکان دسترسی به این 
افراد میسر نبود اما آنچه مشخص شد این موضوع بود 

که هر دو نفر داخل چاه جان خود را ازدست داده اند.
    

اطالعات بیماران در سامانه های 
سالمت محفوظ خواهد ماند

رئیس مرکز روابط 
عمومی و اطالع رسانی 
وزارت بهداشت تأکید 
کرد: اطالعات سالمت 
بیماران در سامانه های 

ســالمت ازجمله ســیب محفوظ خواهد ماند. به 
گزارش ایلنا، کیانوش جهانپور در توئیتر نوشــت: 
 رازداری از ارکان اجتناب ناپذیر ارتباطات در نظام 
سالمت است.  او ادامه داد: درک نادرست این اصل 
هم به قداست حرفه ای آسیب می زند، هم بر کیفیت 
روابط افراد و نظام ســالمت و بر ســالمت جامعه 

تأثیرگذار است.
    

 قرنطینه موقت ۴۹ مسافر 
در مرزهای کشور

سخنگوی جمعیت 
هالل احمر از قرنطینه 
موقت ۴۹ نفر و پایش 
ســالمت ۱۵۵ هزار و 
۷۴۵ مسافر در مرزهای 

)هوایی، زمینی و دریایی( کشور توسط امدادگران 
و داوطلبان این نهــاد خبر داد. به گــزارش ایرنا، 
محمدحسن قوســیان افزود: با تصمیم ستاد ملی 
مقابله با کرونا، کنترل بهداشتی مسافران ورودی به 
کشور از ۲۸ مرز رسمی هوایی، زمینی و دریایی در ۱۶ 
استان برعهده جمعیت هالل احمر قرارگرفته و ۴3۱ 
نفر از نیروهای آموزش دیده جمعیت هالل احمر از 
۲۰ اسفندماه سال ۹۹ فعالیت خود را در این زمینه 
آغاز کردند. او توضیح داد: در ۴۶ روز گذشته هفت 
هزار و ۸۸۷ نفر تست »پی سی آر« برای مسافران 
مشکوک به کرونا انجام شده که ۴۹ نفر در این مدت 

در قرنطینه موقت قرار گرفتند.
    

امتحانات کدام پایه های تحصیلی 
»حضوری« برگزار می شود؟

مرکــز  ئیــس  ر
ســنجش و پایــش 
کیفیت آموزش وزارت 
آموزش وپرورش گفت: 
در خرداد۱۴۰۰فقط 

امتحانات پایه های نهم و دوازدهم و داوطلبان آزاد، 
جهشی، ایثارگران و بزرگ ساالن حضوری است. 
به گزارش ایســنا، خسرو ســاکی اعالم کرد: فقط 
برای دانش آموزان پایه نهم و دوازدهم براســاس 
مصوبه ۹۷۷ شورای عالی به صورت حضوری و برای 
سایر پایه ها و دروس غیر فنی و پایه فنی، مسئولیت 
برنامه ارزشیابی برعهده مدیر مدرسه با تصمیمات 
شورای مدرسه است. ساکی در ادامه گفت: امتحانات 
داوطلبان آزاد، جهشــی، ایثارگران و بزرگ ساالن 

به صورت حضوری است.

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

زمین خــواری در ایــران ازجملــه 
مهم تریــن دغدغه های دولت اســت و 
مشکالت حقوقی بسیاری را ایجاد کرده 
است. پرسش اینجاست، به راستی چرا 
آن چنان که در ایران زمین خواری مرسوم 
اســت در هیچ جای دنیا رخ نمی دهد؟ 
عالوه بر شیوه های غیرقانونی تصاحب 
زمین کــه تحت عنــوان زمین خواری 
از آن یاد می شــود. در این میان افرادی 
وجود دارند که مالک اراضی بسیار زیادی 
هستند ولی باز به دنبال خرید زمین های 
دیگرند. زمین خواری در گردنه حیران 
و زمین خــواری در مازنــدران ازجمله 
مهم ترین موضوعاتی بود که در سال۹۴ 
رسانه ای شد، افکار عمومی نسبت به آن 
واکنش نشان دادند، کاریکاتورهای تلخ 
از آن منتشر شد. مقاالت و گزارش های 
مبسوطی در ارتباط با آن تهیه و رسیدگی 
بــه آن به عنوان یک خواســته جمعی 
مطرح شد باوجود پیگیری ها و تخریب 
برخــی ویال ها امــا می بینیــم که این 
خواســته جمعی راهی از پیش نبرد و 
همچنان زمین خواری ادامــه دارد. در 
گزارش کمیسیون اصل ۹۰ آمده است 
زمین خواری، جرم پیچیده ای اســت 
که دســت های زیادی در پس آن دیده 
می شود و برخورد قاطع قضایی می تواند 
این دســت ها را قطع کنــد. هرچند به 
نظر می رسد ســازمان های دولتی باید 
در واگذاری ها دقت کننــد تا زمین ها و 
مستغالت به نام مردم و کام زمین خواران 

رها نشود.
موروثی بودن زمین ها و ولع 

سرمایه گذاری بیشتر
دیوارکشــی های شــبانه پدیــده 
جدیدی نیست، اسفند ۹۸ بیش از ۱۰ 
هکتار زمین در دماوند رفع تصاحب شد. 
با بررســی تصاویر و فیلم های رسانه ای 
شده تصاحب این زمین ها، نکته مشهود 

این اســت که کار از دیوارکشی گذشته 
است و در بسیاری از زمین ها ویالسازی 
انجام  شده اســت. این ویالها با متریال 
باکیفیت و معماری زیبا ساخته شده و 
هزینه های هنگفتی برای آن صرف شده 
بود. به شکل کلی زمین خواران دهک های 
پایین جامعه نبوده و بیشتر از اقشار مرفه 
هســتند. اما برای مقابله با این موضوع 
چه کار می توان کرد؟ بسیاری معتقدند 
با افزایش میزان تعــداد یگان حفاظت 
سازمان ملی زمین و مسکن شاید بتوان 
تعداد بیشــتری از ویالهــا و زمین ها را 
شناســایی کرد، اما تــالش اصلی باید 
برای از بین بردن جذابیت زمین خواری 
باشد. در این میان برخی صاحب نظران 
می گویند مالیــات از مهم ترین دالیلی 
است که ســرمایه گذاران در بسیاری از 
کشورها را از رفتن به سمت خرید مسکن 
و سرمایه گذاری در این بخش بازمی دارد. 
میزان مالیات در حوزه ساخت و ساز در 
برخی کشورها بســیار زیاد است و تمام 
افراد از عهده پرداخــت آن برنمی آیند. 
از ســوی دیگر موروثی بودن زمین در 
ایران یکی از قوانینی اســت که میل به 
ســرمایه گذاری در زمیــن را افزایش 
می دهد. این که سرمایه گذار بداند با خرید 
یک ملک تنها بر ساختمان آن مالکیت 
پیدا می کند، عامل بازدارنده ای است که 
در کشورهایی همچون انگلیس، آلمان و 
ترکیه اجرا می شود. مالکیت ۱۰۰ ساله 
یکی از قوانین ترکیه است، عملیاتی شدن 
این قانون در ایران هیچ ایرانی را به سمت 
زمین خواری پیــش نخواهد برد. وضع 
مالیات بر ساخت وساز، ملک، آپارتمان 
بر اساس اصول درست و سخت گیرانه ای 
که رانت بر آن اثر نداشته باشد، سرمایه ها و 
افکار را به سمت سرمایه گذاری مولد پیش 
خواهد برد. مردمی که از سرمایه گذاری 
در زمین به سمت ســرمایه گذاری در 
بازار سرمایه رفته اند، با هدایت و مدیریت 
دولت به این نتیجه رسیده اند. نتیجه این 
تجربه می تواند به عنوان یک سناریو روی 
میز سیاست سازان ایران باشد تا بر اساس 

آن و با توجه به شــاخصه ها و رفتارها و 
موقعیت های ایران، تصمیماتی را برای 

مدیریت این بحران اتخاذ کنند.
همچنین یکی از مــواردی که باید 
نسبت به آن توجه داشت، عبارت شهروند 
مسئول است. شهروندان با اطالع رسانی 
می توانند جلوی اقدامــات غیرقانونی 
را بگیرند. در همین راســتا خط تلفنی 
راه اندازی شده تا مردم بتوانند از طریق آن 
تخلفات را اطالع دهند. این شماره که از 
اسفندماه گذشته توسط معاون وزیر راه و 
شهرسازی،  به صورت رسمی معرفی شد 
راه اتصال مردم با کارشناسان این حوزه 
است، این شماره شــبیه همان شماره 
۱۱۰ است. باآنکه نزدیک به ۵۰۰ گشت 
شبانه روزی مربوط یگان حفاظت سازمان 
ملی زمین و مســکن در سراسر کشور 
گشت زنی می کنند، اما بدون همکاری 
مردم، محافظت این اراضی گسترده به 

نتیجه مطلوب منتهی نمی شود.
کوچ زمین خواران از مناطق خوش 

آب وهوا به کویر مرکزی
زمین، کوه، جنگل و دریا در سال های 
اخیر به طعمه ای جــذاب و لذیذ برای 
صیادان زیســتگاه های طبیعی مبدل 
شده است تا هم طبیعت به عنوان موهبت 
الهی دســتخوش تغییر انســانی شده 
و هم آیندگان از ایــن موهبت محروم 
بمانند. جالب است بدانید که تاریخچه 
زمین خواری را به قدمت شهرنشینی و 
گسترش شهرنشــینی می دانند که در 
پــی آن، اراضی طبیعی و کشــاورزی 
مورد تخریب قرار می گیرند تا به مناطق 

مسکونی مبدل شوند.
اولین قانون مبــارزه با زمین خواری 
در ایران در سال ۱33۱ و در دوران دکتر 
مصدق با عنوان »ثبت اراضی موات اطراف 
شهر تهران« به تصویب رسید و بر اساس 
این قانون اعالم شد از میدان سپه )میدان 
امام خمینــی( به شــعاع ۵۰ کیلومتر 
هیچ کس حق تصرف اراضی موات را به 

اسم احیای زمین ندارد.
این جرم در ماده ۶۹۰ کتاب تعزیرات 

قانون مجازات اســالمی مصوب سال 
۱3۷۵ به صــورت مبهــم و در قالــب 
یکی از طوالنی تریــن و پیچیده ترین 
مواد جرم انگاری شده اســت که البته 
اختالف نظر و برداشت های متفاوتی نیز 

از آن در رویه قضایی وجود دارد.
درگذشــته معموالً مناطق ساحلی 
و جنگلی و ییالقی خــوش آب وهوا در 
تیررس زمین خواران قرار داشت و هرروز 
شاهد فرود آمدن درختان و برافراشته 
شدن ساختمان ها در این مناطق بودیم، 
اما گویی اشــتهای این افراد بیش از این 
بوده و هم اکنون به کوه و دریا و حتی کویر 
نیز تمایل دارند. آمار ها نشان می دهد که 
زمین خواران از مناطق خوش آب وهوا به 
کویر مرکزی ایران تغییر مسیر داده اند. 
بر اساس گفته های سرهنگ خردمند، 
فرمانده یگان حفاظت سازمان ملی زمین 
و مسکن بیشترین وقوع تعرض در چند 
ماه اخیر مربوط به استان یزد با ۲۵ مورد 
در زمین هایی به مساحت ۲۶ هزار و ۲۷۴ 

مترمربع بوده است.
شگردهای عجیب زمین خواری

سال ها پیش سرقت و دزدی در پریدن 
از دیوار مردم یا سرقت از محلی که مالی در 
آن وجود دارد، منحصر بود، اما هر چه علم 
و تکنولوژی پیشــرفت کرد، شیوه های 
ســرقت نیز متنوع شد و ســودجویان 
هم اکنون از هر فرصتی برای ســرقت و 

تاراج دارایی مردم بهره می گیرند.

این مســئله دربــاره زمین خواران 
به عنوان سارقان زمین های دولتی نیز 
صدق می کند و شــگرد های مختلفی 
را برای رســیدن به هدف خود امتحان 

می کنند.
آن ها روزانــه به صورت متوســط 
برای تصاحب صــد هــزار مترمربع از 
زمین های دولتی نقشه می کشند و در 
این راستا از جعل اسناد ملکی و هویتی 
و نشانه گذاری خودســاخته و تبانی با 
ســازمان های ذی ربط و افراد ذی نفوذ 
گرفته تا سوءاستفاده از کپی های ثبتی 
و سوءاســتفاده از خألهای قانونی برای 

رسیدن به هدف استفاده می کنند.
زمین خواری در پوشش 
فعالیت های خیرخواهانه

اما برخی دیگر از شگرد ها قابل توجه 
اســت که یکی از آن ها زمین خواری در 
پوشــش خیرخواهانه به شمار می آید. 
در یکی از شــهر ها گزارش شد که یک 
ایستگاه نذری راه اندازی شده و متولیان 
این ایستگاه، داربستی را قرار داده و وانمود 
می کردند که قصد خدمت رسانی به زائران 
اربعین را دارند، اما بعداً مشخص شد که 
این ایستگاه نذری پوششی برای ساخت 

کارواش بود.
مــورد دیگــری نشــان می دهد 
زمین خواران، محلی خوش آب وهوا را 
که مکان چــرای دام در دهه های اخیر 
بوده را انتخاب کرده و بــا خرید گنبد و 
بارگاه درصدد احداث امامزاده جدیدی 
بودند تا در پوشش یک مکان مذهبی و 
خدمت رسانی به زائران اقدام به تصرف 

اراضی آن محدوده و ساخت وساز کنند.
یکــی از مهم تریــن روش ها برای 
فروش اســتفاده از قولنامه به عنوان 
سند غیررســمی اســت که در هیچ 
سامانه ای ثبت نشــده، اما در دادگاه 

دارای اعتبار است.
شیوه زمین خواری به این صورت است 
که در ابتدا زمین تصرف می شود. سپس 
دور زمین دیوار می کشــند و پس ازآن 
شروع به ساخت وساز می کنند. در پایان 
نیز با اســناد قولنامه ای و عادی ملک به 

فروش می رسد.
 لزوم برخوردهای قانونی 

با متخلفان
همان طــور کــه گفته شــد آمار 
زمین خــواری در ایــران باالســت و 
راهکارهایی که ارائه می شــوند عمدتاً 
موقتی اســت. برای مثــال زمین خوار 
زمانی که شناسایی می شود قول می دهد 
ساخت وســاز را متوقف کند اما به دلیل 
عــدم پیگیری های الزم چنــد ماه بعد 
ساخت وساز را از ســر می گیرد. در این 
میان گاهی هم خبرهایی از دستگیری 

زمین خواران به گوش می رسد. 
روز گذشــته رئیس پلیس امنیت 
اقتصادی ناجا از دستگیری اعضای باند 
سازمان یافته زمین خواری و کشف دو 
فقره تصرف اراضی ملــی به ارزش 3۱۰ 
میلیــارد ریال در اســتان های مرکزی 

کشور خبر داد.
به گفته سردار محمدرضا مقیمی، 

افراد فرصت طلب و ســودجو از طریق 
دیوارکشی شبانه و کاشت نهال اقدام به 
زمین خواری و تصرف غیرقانونی اراضی 
ملی کرده بودند که رســیدگی به این 
امر در اســرع وقت در دستور کار پلیس 
امنیت اقتصادی در اســتان های هدف 

قرارگرفته است.
او افــزود: در بررســی های میدانی 
کارآگاهان در دو عملیــات جداگانه در 
اســتان های یزد و فارس مشخص شد 
در استان یزد شخصی با هویت معلوم از 
طریق جعل اســناد و همکاری چندین 
نفر به عنوان خریدار و فروشــنده، اقدام 
به خریدوفروش صــوری و مکرر امالک 
کرده اند تا با جمع آوری سلســله مراتب 
قولنامه و وکالت، دست به اعمال مجرمانه 
زمین خواری به صورت دیوارکشی شبانه 
بزند و در استان فارس نیز فرد دیگری از 
طریق غرس نهال اقدام به چنگ اندازی به 
بیت المال و تصرف اراضی ملی به صورت 

غیرقانونی کرده بود.
جریمه مالی یا تخریب ساخت وساز 

غیرمجاز؟
در آخر اما ذکر این نکته الزم است؛ 
کمیســیون ماده ۱۰۰ تشکیل شد تا 
جلوی ساخت وســازهای غیرقانونی 
گرفته شــود، اما این اهرم هم اکنون 
کارآیی خود را ازدســت داده است. در 
این کمیسیون، فرآیند بساز و جریمه 
بده در پیش گرفته شده است و تخلف 

با پرداخت پول ادامه می یابد.
گرچه جریمه ساخت وساز غیرقانونی 
به شدت افزایش یافته و برحسب موقعیت 
زمین، با افزایش دو یا سه برابری مواجه 
شده اســت، اما این رویکرد نمی تواند 
مانــع از زمین خواری شــود. برخورد با 
زمین خواری و ساخت وساز غیرقانونی 
برعهده کمسیون ماده ۱۰۰ است و این 
کمیسیون است که تشخیص می دهد 
با متخلفان چه برخوردی داشته باشد. 
این کمیسیون تصمیم گیری می کند که 
آیا ساختمان غیرقانونی را تخریب کند یا 
اینکه جریمه سنگینی که برای این کار 

تصویب شده را اعمال سازد.
این مســئله با اعتراض های فراوانی 
مواجــه شــده و بســیاری معتقدند 
کمیسیون ۱۰۰ به منبع درآمدی برای 
شهرداری مبدل شــده و بر این اساس 
به جای صدور حکــم تخریب، ترجیح 

می دهد جریمه مالی اعمال کند.

از گردنه های شمالی تا کویر مرکزی ایران در حیطة زمین خواران است

جرمی چندوجهی با دست ها و البی های پنهان 

خبر

مرگ ومیرهای کرونایی دوباره وارد کانال 3۰۰ تایی شــد. 
خبرهای روزگذشــته حکایت از باال رفتن تعداد جان باختگان 
و مبتالیان به ویروس کرونا بود. آن طور که مســئولین وزارت 
بهداشــت اعالم کرده بودند آمار کشته شدگان سیر صعودی 
پیداکرده اســت و در صورت عدم رعایت فاصلــه اجتماعی و 
پروتکل های بهداشتی این تعداد باالتر هم خواهد رفت. بر اساس 
اعالم وزارت بهداشــت از روز سه شنبه تا ظهر چهارشنبه بیش 
از ۲۵هزار مورد جدید کووید-۱۹ در کشــور شناسایی شدند و 

متأسفانه 3۰۴ تن نیز به دلیل این بیماری جان باختند.
کوچک ترین عالمت می تواند کرونا باشد

با آغاز خیز چهارم کرونا وزارت بهداشتی ها و متخصصان حوزه 
سالمت معتقدند که حاال کوچک ترین عالئم و حتی عالئم یک 
سرماخوردگی ساده را هم باید کرونا قلمداد کرد. بر این اساس باید 
اقدامات مراقبتی و احتیاطی را برای سالمت خود و اطرافیانمان 

انجام دهیم، به طوری که حتی اگر دچار عطسه، سرفه، آبریزش 
بینی و... به صورت محدود هم شدید، ابتدا خود را قرنطینه کنید تا 
سایر اعضای خانواده از احتمال درگیری با ویروس درامان بمانند، 
مایعات به میزان کافی بنوشید، تغذیه مناسب و متنوع داشته و 
درمان عالمتی را آغاز کنید. درعین حال عالئم خود را رصد کنید. 
درصورتی که عالئم ادامه دار شد یا پیشرفتی در آن ها مشاهده 

کردید، حتماً به مراکز بهداشتی و درمانی مراجعه کنید.
بر همین اســاس هم وزیر بهداشــت چندی پیش تأکید 
کرد که مراکز سرپایی ۱۶ ساعته و ۲۴ ساعته را در کشور فعال 
کردیم تا مردم به این مراکز مراجعه کنند .بنابراین اگر عالئمی 
دارید، بی توجهی نکنید. امروز باید قبول کنیم که هر عطســه 
و سرماخوردگی کروناســت، مگر اینکه خالف آن ثابت شود. 
بنابراین مردم اگر عالئم داشتند به مراکز ۱۶ ساعته و ۲۴ ساعته  

مراجعه کنند.

آخرین خبرها از واکسن کرونای ایرانی
یکی از موضوعاتی که این روزهــا برای همه تبدیل به امری 
مهم شده، واکســن کرونا و زمان تزریق آن است. روز گذشته 
قاسم جان بابایی، معاون درمان وزیر بهداشت گفت: با توجه به 
آغاز واکسیناسیون در کشــور برای گروه های هدف و پرخطر، 
تولید ۴ واکسن داخلی و انجام واکسیناسیون از اواخر فصل بهار 
آغاز می شود. از سوی دیگر مدیر مرکز کارآزمایی بالینی دانشگاه 
علوم پزشکی تهران اعالم کرد: نتایج اولیه مطالعه فاز 3-۲ واکسن 
کوو ایران برکت برای اخذ مجوز استفاده اضطراری پایان خرداد 

۱۴۰۰ به سازمان غذا دارو ارسال می شود. 
دکتر حامد حسینی افزود:  ۲۵ اسفند سال گذشته مرحله 
دوم تست انسانی این واکسن آغاز شد و تا آخر فروردین ماه دوز 
اول واکسن به داوطلبان این مرحله تزریق می شود. حدود ۵۰ 

داوطلب هم دوز دوم خود را تا آن زمان دریافت می کنند.

او تعداد داوطلبان مرحله دوم تســت انسانی واکسن ایران 
برکت را ۲۸۰ نفر اعالم کرد و گفت: از این تعداد ۲۰۰ نفر کمتر از 

۵۰ سال و بقیه داوطلبان بیش از ۵۰ سال دارند.
حسینی ادامه داد: هم چنین به طور موازی مطالعه تکمیلی 
دیگری برای ایمنی بر3۲ داوطلب باالی ۵۰ ســال هم در حال 
انجام است که تمامی این افراد تا این تاریخ وارد مطالعه شده و دوز 

اول واکسن را دریافت کرده اند.
او تأکید کرد: اوایل اردیبهشت ماه فاز سوم ابتدا در شهرهای 
تهران و کرج آغاز می شود و ســپس چهار شهر شیراز، مشهد، 

اصفهان و بوشهر نیز به این شهرها اضافه خواهند شد.

مرگ ومیرهای کرونایی دوباره 3۰۰ تایی شد؛

عالئم خفیف سرماخوردگی هم می تواند کووید باشد

کمیسیون ماده ۱۰۰ 
تشکیل شد تا جلوی 

ساخت وسازهای 
غیرقانونی گرفته شود، 

اما این اهرم هم اکنون 
کارآیی خود را ازدست داده 

است. در این کمیسیون، 
فرآیند بساز و جریمه بده 

در پیش گرفته شده است و 
تخلف با پرداخت پول ادامه 

می یابد

بر اساس گفته های 
سرهنگ خردمند، فرمانده 
یگان حفاظت سازمان ملی 

زمین و مسکن بیشترین 
وقوع زمین خواری در 

چند ماه اخیر مربوط به 
استان یزد با ۲۵ مورد در 

زمین هایی به مساحت ۲۶ 
هزار و ۲۷۴ مترمربع بوده 

است
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