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نخستین سمینار بينالمللي خونهای نادر در تهران برگزار میشود

میز خبر

5میلیون تومان هزینه هر کیسه خون نادر

معاون وزیر بهداشت:

سیگار ساالنه 11هزار قربانی میگیرد

مصرف بی رویه خون در بیمارستانها

شهروند|انجمنجهانیآلزایمراعالمکرد :درهر
 ۴ثانیه یک نفر در جه��ان و در هر  ۷دقیقه یک نفر
در ایران به بیماری آلزایمر مبتال میشوند .براساس
اعالم انجم��ن آلزایمر ای��ران ،طبق گزارشس��ال
 ۲۰۱۳میالدی انجم��ن جهانی آلزایمر ۴۴میلیون
نفر در جهان با بیماری آلزایمر زندگی میکنند .آمار
دقیق ش��یوع بیماری آلزایمر در ایران در دسترس
نیست اما براس��اس آمار جهانی و جمعیت سالمند
ایران ،بهطور تخمینی حدود  ۵۰ت��ا ۶۰هزار نفر در
این کشور به بیماری آلزایمر مبتال هستند .بنابراین
گزارش ،دو سوم از ۴۴میلیون نفر مبتال به آلزایمر،
در کشورهای جهان سوم بسر میبرند .همچنین هر
س��اله 7/7میلیون نفر به تعداد مبتالیان به آلزایمر
در جهان افزوده میشود .طبق برآوردی که درسال
 ۲۰۱۰می�لادی ص��ورت گرفته ،هزین��ه درمان و
مراقبت از این بیماری در جه��ان ۶۰۴میلیارد دالر
معادل یکدرصد تولید ناخالص داخلی کش��ورها
است .روز  ۳۰شهریورماه ( ۲۱سپتامبر) روز جهانی
آلزایمر نامگذاری ش��ده اس��ت به همین مناسبت
هرساله کشورها با برگزاری برنامههای ویژهای ،این
روز را گرامی میدارند .در جریان گرامیداش��ت این
روز ،کش��ورهای عضو انجمن جهان��ی آلزایمر طی
یک ماه ( ۱۵ش��هریور تا  ۱۵مهرماه) با اطالعرسانی
در مورد این بیماری و شیوع آن توجه مسئوالن را به
مشکالت مبتالیان به آلزایمر ازجمله نبود حمایت و
مراقبتمناسبوکمبودسرمایهگذاریدرتحقیقات
مربوطبهاینبیماریجلبمیکنند.

20میلیون کاربر بازیهای رایانه
در کشور
شهروند| دبیرکل اتحادیه انجمنهای اسالمی
دانشآم��وزان از راهان��دازی ش��بکه نش��ر و توزیع
بازیه��ای رایانهای درس��ال تحصیل��ی جدید در
مدارس سراس��ر کش��ور خبر داد .حام��د عالمتي
دبیرکل اتحادیه انجمنهای اسالمی دانشآموزان
گفت« :طبق آمار ارایهش��ده توس��ط بنی��اد ملی
بازیهای رایانهای ،ایران حدود 75میلیون جمعیت
دارد46 ،میلیون نفر بین س��نین  7تا 40سال قرار
دارند که از این تعداد 80درصد با بازیهای رایانهای
آشنایی داشته و 54درصد یعنی حدود 23میلیون
نفر ،بازی رایان��های انجام میدهن��د .بهطور قاطع
میتوان گفت که باالی 20میلی��ون گیمر یا کاربر
فعال بازی در کش��ور وجود دارد که 12میلیون نفر
آنهاراپسرانو8میلیوننفرازآنانرادخترانتشکیل
میدهند ».به گزارش روابطعمومی و امور بینالملل
اتحادی��ه انجمنهای اس�لامی دانشآم��وزان ،او
بازيهايرايانهايرانوعیرسانهبرایانتقالفرهنگ
جوامع برش��مرد« :یکی از راههایی ک��ه میتوان از
طری��ق آن فرهنگ جامعه خود را به نس��ل جوان و
خصوصا دانشآموزان انتقال داد ،بازیهای رایانهای
استکهدرسطحدنیانیزشایعشدهاست».

تعدادافرادشناساییشدهباخونکمیابدر77میلیوننفرجمعیت
گروهخون

موافقت با ساخت هتل  17طبقه در باغ پسیان

چنارهای خیابان ولیعصر زیر سایه
آسمان خراشها

کیسههای خون را باید به بیمارستانها فروخت ،بیمهها هزینه را پرداخت کنند

عکس :امير خامنه  /شهروند

هر  ۷دقیقه یک نفر در ایران به
آلزایمر مبتال میشود

ش�هروند| مصرف بیرویه خون در بیمارستانها،
یکی از چالشهای سازمان انتقال خون است ،جراحان
انجام عمل را مش��روط به در اختیار داشتن کیسههای
خونی فراوان میکنند ،درحالیکه از هر  9کیسه خون،
ممکن است تنها یکی از آنها را استفاده کنند ،این اتفاق
در ش��رایطی رخ میدهد که براساس اس��تانداردهای
بینالمللی ،باید نیمی از کیسههای خونی درخواست
شده ،مصرف شود .همین هم ش��ده تا سازمان انتقال
خون ،به فکر پولی کردن واحدهای خون بیفتد ،یعنی
بیمارس��تانها در قالب بیمه ،هزینه ه��ر واحد خون را
پرداختکنندبدوناینکهبیماریااهداکنندهدرگیراین
موضوعشوند.اینهاهمهدغدغههایخونهایمعمولی
استکههزینهنگهداریشانبرایسازمانانتقالخون،
150هزارتوماناست،خونهاینادرکههزینه5میلیون
تومانی برای این س��ازمان دارد ،ماجرای دیگری است.
سال گذشته 93کیسه خون نادر به افراد تزریق شده که
از این تعداد  10تا  12کیسه خون بسیار نادر بوده است.
ازسال  87که برنامه برنامه ملی خونهای نادر آغاز شد،
تاکنون  13گروه خونی بس��یار نادر شناس��ایی شده و
مشخصاتیکهزارنفربهعنواندارندگانخونهاینادر
دربانکاطالعاتیاینسازمانثبتشدهاست.
مصطفي مقدم مدیر برنامه ملی خونهای نادر ایران،
در نشست خبری روز گذش��ته که با موضوع برگزاری
نخستین س��مينار برقراری برنامه ملی اهداکنندگان
خونهای نادر ،برگزار ش��د ،درباره وضع این گروههای
خونی در ایران توضی��ح میدهد؛ «در ای��ران 3درصد
جمعیت ،دارای گ��روه خونی  Oمنفی هس��تند ،این
گروه خونی نسبت به سایر گروههای شایع ،نادر به شمار
میرود ،اما باز هم مشکل اصلی این گروه خونی نیست،
گروهه��ای خونی مانن��د بمبئ��ی ،دی َدش َدش جزو
گروههایی هستند که در افراد خاصی پیدا میشوند».
براساس اعالم او ،در کش��ور ،تنها  42نفر با گروه خونی
بمبئی،شناساییشدهاند،اینگروهخونیبرایاولینبار
درشهربمبئیهندوستانازسوییکپزشکشناسایی
ش��د ،تعداد دارندگان این گروه خونی در این شهر ،زیاد
بود ،از این رو به همین نام خوانده میش��ود .او به گروه
خون��ی دیگر تحت عن��وان کالن��و ()CELLANO
اشاره میکند« :از این گروه خونی ،افراد بسیار معدودی
میتوان پیدا کرد ،در ایران ه��م حدود  6تا  7نفر دارنده
اینگروهخونی،شناساییشدهاند».
براساس اعالم این مس��ئول در سازمان انتقال خون،
99 /99درص��د اف��راد جامع��ه دارای گروههای خونی
هس��تند که هیچ مش��کلی در تأمین خون ندارند اما
یکدهم باقیمانده را افرادی تشکیل میدهند که دارای
گروههایخونیبسیارنادرهستندکهتأمینخونمورد
نیازآنها،بعضابامشکالتوچالشهاییهمراهمیشود.
این اطالعات طی  3سال ،از س��وی  31مرکز استان
بدس��ت آمده ،س��ازمان انتقال خون20 ،ه��زار نفر را
بهصورت رندمی ،مورد آزمایش قرار داده و توانستند آنها
را شناسایی کنند .دختر 4سالهای که در18ماهگی ،در
پی جراحی دیافراگم ،نادر بودن خوناش مشخص شد،
بهعنوان کوچکترین ایرانی دارنده خون نادر در کش��ور
ش��ناخته میش��ود .هماکنون  170واحد خون نادر به
صورت منجمد در دمای منه��ای  80درجه نگهداری

خبر

شهروند| معاون بهداشت وزیر بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی با بیان اینکه ساالنه10هزارمیلیارد
تومان صرف هزینه مصرف سیگار در کشور میشود،
گفت :پیشگیری از مصرف دخانیات از مرگ ساالنه
11هزار نفر جلوگیری میکند .به گ��زارش وزارت
بهداشت« ،علیاکبر س��یاری» افزود :هزینه مصرف
ساالنهسیگارباهزینهطرحتحولنظامسالمتکشور
برابری میکند ،بهطوریکه هزینه این طرح درسال
10 ،93هزارمیلیارد تومان است .او خاطرنشان کرد:
مصرف دخانیات موجب ابتالی فرد به بیماریهایی
مانند س��رطان ،بیماریهای مزمن تنفسی و ریوی،
فشار خون ،س��کته مغزی و قلبی میشود .سیاری
ادامهداد:مرگناشیازاینبیماریهاقابلپیشگیری
اس��ت ،یعنی با ترک دخانیات اعم از سیگار و قلیان
میتوان از ابت�لا به این بیماریه��ا جلوگیری کرد.
معاون وزیر بهداش��ت تصریح کرد :با افزایش قیمت
مواد دخانی ،اطالعرس��انی و توانمندس��ازی مردم،
ایجاد محدودیت قانونی در اماکن عمومی برای افراد
سیگاریومصرفکنندهقلیانومحدودیتتبلیغات
میتوان از مصرف دخانیات در کشور جلوگیری کرد.
سیاریبابیاناینکهتولیدکنندگانوعرضهکنندگان
دخانیات با استفاده از ابزارهای متفاوت ،افراد مختلف
جامعه ازجمله جوان��ان را تحتتأثیر قرار میدهند،
گفت :بای��د از طریق دانش��گاهها ،م��دارس ،مراکز
تحقیقات��ی و حوزههای علمیه روی جوان��ان و افراد
جامعه تأثیر گذاش��ت و با اطالعرس��انی گسترده و
بکارگیری راهکارهای مناس��ب مصرف س��یگار در
کش��ور را کاهش دهیم .او گفت :با اطالعرس��انی
گس��ترده و جلوگیری از مصرف دخانیات ،از مرگ
س��االنه 11هزار نفر بر اثر مصرف دخانیات و ابتالی
هزاران نفر به آسم ،سل مقاوم و بیماریهای تنفسی
پیشگیری خواهد شد .نهمین جلسه ستاد کشوری
کنترل دخانیات به ریاس��ت وزیر بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی و با حضور اعضای این ستاد متشکل
از چهار وزارتخانه و نیز س��ازمان صداوسیما ،نیروی
انتظامی جمهوری اس�لامی و اعضای کمیس��یون
بهداشت و درمان مجلس پنجشنبه  27شهریورماه
دروزارتبهداشتبرگزارمیشود.
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تعدادافرادشناساییشده
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 42نفر

اصفهان،هرمزگان،آذربایجانشرقی،تهران،سیستانوبلوچستان،فارس،مازندران،یزد
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 6نفر

هرمزگان،تهران
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 7نفر

لرستان،خراسانرضوی،آذربایجانغربی،سیستانوبلوچستان،گلستان

تزریق،تزریقنکردن
میشود تا درصورت
در 11ماهگذشته 3گروهخونینادردرکشوربرایاولینبارشناساییشد
اس��ت .باب��ک
نی��از بیم��اران ،در
مواردشناسايي
گروهخون
یکتا پر س��ت ،
اختیارش��ان ق��رار
 RzRzاهداءکنندهباراولمرد 28ساله،شیوعبااحتمال 6در 1000000مدیرکلبرنامهریزی
گیرد .تولد این نوزاد،
شناساییسهنفرباآنتیژنکمشایع، Wraدرتهرانورشت
Wra
ج��ذب و آم��وزش
روز ملی خ��ون نادر
دونفرمرددرتهران
اهداکنندگان خون
معرفیشدهاست.
RzR2
کهدرنشستخبری
د ا ر ن��د گا ن
دونفردرقزوین(اینگروهخونیبسیارکمیاباست)
Rhnull
حضور داش��ت ،این
خونه��ای ن��ادر،
را میگوی��د و ادامه میدهد« :تزریق خ��ون برای این
اما تحت مراقبت هس��تند .به گفته مدی��ر برنامه ملی
افراد خطرناک اس��ت ،مگر خون مناسب آنها باشد ،در
خونهای نادر ،آموزشه��ای الزم به دارندگان این نوع
س��مینار امروز نیز با حضور نمایندگانی از کشورهای
خونها ،همس��ران و والدینش��ان ،داده میشود .آنها
افغانستان ،مصر ،پاکستان ،عراق و سودان و همچنین
شمارهتلفنهایاضطراریدارند،یکپالکمشخصاتی
شرکتکنندههایی از کش��ورهای فرانسه ،فیلیپین و
ضدحری��ق دارند که اطالعات خونیش��ان در آن ثبت
نیجریهاینموضوعبررسیمیشود».
شده».
بیمارستانهاگزارشمصرفخونرانمیدهند
زنان،صاحبخونهاینادر
تزریق خ��ون ،مانند پیوند عضو اس��ت .این را رئیس
زنان بی��ش از مردان ،بهعنوان دارن��دگان خون نادر
آزمایش��گاه ایمونوهماتولوژی س��ازمان انتقال خون
شناسایی میش��وند ،دلیل آن هم باال بودن نیاز زنان
میگوید و ادامه میدهد« :خون باید با بدن بیمار سازگار
به تزریق خون نس��بت به م��ردان اس��ت .خونهای
باش��د ،چرا که امکان پس زدن آن مانند عضو پیوندی
نادر عمدتا بهص��ورت تصادفی و پس از نی��از بیمار به
وجود دارد ،تزری��ق خون نامناس��ب میتواند عوارض
تزریق خون شناس��ایی میش��ود .زنان ب��ه دلیل قرار
مختلفی از تب و حساس��یت پوس��تی گرفته تا مرگ
گرفتن در ش��رایط بارداری و احتمال نی��از به تزریق
بیمار داشته باشد ».سازمان غذا و داروی آمریکا ساالنه
خون ،بیش از م��ردان ،بهعنوان دارن��دگان خونهای
یک مورد ،مرگ در پی تزریق خون ناس��ازگار گزارش
نادر شناسایی میشوند .چرا که تنها پس از نیاز بیمار
میدهد .در ایران اما گزارشی از سرنوشت بیمارانی که
به خون و آزمایشهای خاص ،ن��ادر بودن گروه خونی
خون ناسازگار برایشان تزریق شده ،وجود ندارد .ارتباط
مشخص میشود .به همین دلیل اغلب کسانی که در
متقابل میان س��ازمان انتقال خ��ون و بانک اطالعاتی
ایران شناسایی شدهاند ،زنان هستند .مقدم كه رئيس
بیمارس��تانها وجود ندارد .این انتقادی است که بابک
آزمايشگاه ايمونوهماتولوژي سازمان انتقال خون هم
یکتاپرست،مطرحمیکندوادامهمیدهد«:بایدگزارش
است ،در توضیح این موضوع میگوید« :زنانی هستند
هر کيسه خونی که در بیمارستان استفاده میشود به
که  6بار باردار ش��دهاند اما هر بار پ��س از نیاز به خون و
سازمانانتقالخوندادهشود،امامتأسفانهچنیناتفاقی
تزریق خون نامناس��ب ،دچار سقط جنین شدهاند ،ما
نمیافتد .هزینهبر بودن یکی از دالیل است ،چرا که باید
اینها را شناسایی میکنیم و خون مناسب به آنها تزریق
درتماممدتیکهکیسهخونیتزریقمیشود،پرستاربر
میکنیم ».ب��رای دارندگان خونهای ن��ادر ،بهترین

مهر| سازمان میراث فرهنگی درحالیسال  91و
یکسال پس از ثبت ملی خیابان ولیعصر با ساخت
هتل  17طبقه و نابودی باغ تاریخی پسیان موافقت
کرده که سازمان محیطزیس��ت با تخریب این باغ
مخالف است و فعاالن زیستمحیطی ساخت چنین
برجهای بلندی که کلن��گ آن در روزهای اخیر در
باغ پسیان زده شده را بالی جان چنارهای  70ساله
ولیعصرمیدانند.
در پی قطع درختان باغ پسیان در خیابان ولیعصر
و تخریب بخش��ی از آن با توجه ب��ه قرارگیری این
باغ زیبا در بر خیابان ولیعصر و حساس��یت موضوع
از ابعاد زیس��تمحیطی و می��راث فرهنگی تعداد
زی��ادی از فعاالن ای��ن حوزهها ب��رای جلوگیری از
ادامه روند تخریب و ناب��ودی این باغ پیگیریهایی
انجام داده و اطالعات تکمیلی در اختیار خبرگزاری
مهر قرار داده ش��ده اس��ت .باغ پس��یان در پالک
ثبتی  3545/1به مس��احت 2هزار و  633متر مربع
واقع شده است .این باغ شامل خانه تاریخی پسیان
و بیش از صد اصله درخت چن��ار تنومند و قدیمی
است .فرشید ایالتی ،فعال محیطزیست دراینباره
میگوید :بررسی مصوبه کمیس��یون ماده  5نشان
میدهدکهشهرداریتهرانتقاضایساختمجتمع
جهانگردی 31طبق��ه در این باغ را به کمیس��یون
ماده  5برده است که درنهایت کمیسیون با ساخت
هتلی 17طبقه موافقت کرده است .به گفته او ،البته
مصوبهکمیسیونبهامضاینمایندهسازمانحفاظت
محیطزیس��ت و نماینده وزارت نیرو نرسیده است
که این موضوع ی��ادآور مخالفت نماینده س��ازمان
محیطزیستبامصوبهدیگرکمیسیونماده 5درباره
تخریب باغ معنوی جمشیدیه است .فرشید ایالتی
اضافه میکند :با وجود عدم موافقت نماینده سازمان
حفاظت محیطزیست این مصوبه با امضای نماینده
وزارتکشور،نمایندهوزارتراهوشهرسازی،نماینده
وزارت جهاد کش��اورزی ،نماینده س��ازمان میراث
فرهنگی ،رئیس شورای شهر تهران و شهردار تهران
به تصویب رس��یده اس��ت .این فعال محیطزیست
معتقد است :از میان امضاهای فوق مهمترین امضاء
مربوط به نماینده س��ازمان میراث فرهنگی اس��ت
چرا که س��ازمان میراث فرهنگی در  7دیماهس��ال
 1390خیابان ولیعصر را به ثبت میراث ملی رساند.
به گفته او ،با این وجود براساس صورتجلسه شماره
 1کمیته فنی معاونت حفظ و احیای سازمان میراث
فرهنگی م��ورخ  4دیماه  ،1391س��اخت این هتل
بالمانع اعالم شد .این مصوبه در زمان ریاست محمد
شریفملکزادهدراینسازمانتصویبشد .اوتأکید
میکند :باید مسئوالن وقت سازمان میراث فرهنگی
توضیح دهند که چطور با وجود ثبت میراثی خیابان
ولیعصر با س��اخت هتل  15طبقه و شاید  31طبقه
در کنار این خیابان موافقت کرده اند؟ آنچه مس��لم
اس��ت با اجرای این طرح ،دو سوی خیابان ولیعصر
را س��اختمانهای حداقل  9طبقه با ارتفاع حداقل
 30مت��ر احاطه میکن��د و خیابانی ک��ه زمانی به
چنارهای بلند و زیبای دو سویش شناخته میشد،
درآیندهنزدیکباساختمانهایبلندتجاریواداری
احاطهخواهدشد.

بالین بیمار حاضر باشد ،چرا که خون دقیقا مانند پیوند
عضو است ،اما از نظر اجرایی امکان چنین اقدامی وجود
ندارد».
سازمان انتقال خون ،حاال 40درصد بیمارستانهای
استان تهران را از نظر گزارشهای پس از مصرف خون
تحت پوشش قرار داده .یکتاپرست میگوید« :در تهران
 170بیمارستان وجود دارد که برخی خصوصی و برخی
دولتی هستند ،به همین خاطر در تهران توانستیم این
میزانراتحتپوششقراردهیم».
کیسه خون ،سِ ُرم نیست! خون باید به
بیمارستانها فروخته شود
اما انتق��اد اصلی س��ازمان انتقال خ��ون ،به مصرف
بیرویه واحدهای خون در بیمارستانهاس��ت ،اشاره
مسئوالن س��ازمان انتقال خون هم بهصورت مشخص
به جراحانی اس��ت که بیش از نیاز واقعی ،درخواس��ت
کیس��ههای خون میکنند ،اما درنهایت از  9کیسهای
که سفارش دادهاند ،تنها یک کیسه را استفاده میکنند
و مابقی ذخیره میش��ود و با پایان یافتن مهلت ،عمال
تاریخاش میگذرد و خ��ون اهدایی ،هدر م��یرود .به
گفتهرئیسآزمایشگاهایمونوهماتولوژیسازمانانتقال
خون ،استانداردهای دنیا تأکید میکنند از میزان خون
درخواستش��ده ،نیمی از آن باید مصرف ش��ود ،اما در
ایران ،این مسأله رعایت نمیشود .مدیرکل برنامهریزی
جذبوآموزشاهداکنندگانخونسازمانانتقالخون
میگوید« :خون سرم نیست ،یک بافت زنده است ،باید
با نظارت تزریق ش��ود ،متأسفانه تمام مشکالتی که در
مصرف بیرویه خون وج��ود دارد ،بهدلیل رایگان بودن
آن است ،درحال حاضر کلیه یا سایر بافتها ،میلیونها
تومان قیمت دارن��د ،اما خون ،بهدلی��ل رایگان بودن،
ارزششکمشده،جراحانهمبهدلیلاینکهاینخونها،
هزینهای ندارد ،درخواست زیادی میکنند ».او تأکید
میکند« :م��ا نمیگوییم که خون ،پولی ش��ود ،یعنی
بیمار باید هزینهاش را بدهد ،بلکه منظور این است که
درقالببیمه،بیمارستانهاهزینهاشراپرداختکنند،
دهنده و گیرنده خون نباید وارد سیستم پولی شوند».
به گفته او ،هر کیس��ه خون ،برای س��ازمان5 ،میلیون
تومان هزینه دارد .سازمان انتقال خون درحال پیگیری
این موضوع اس��ت .س��ازمان انتقال خون ،در همین
ارتباط با سازمان نظام پزش��کی ،تفاهم نامهای امضاء
کرده تا چالش مصرف بیرویه خون در کش��ور برطرف
شود .حاال هم قرار است ،سمینار بينالمللی خونهای
نادر برای نخس��تین بار در ای��ران برگزار ش��ود ،مرکز
ای سی بی تی ،که همان انجمن بینالمللی خونهای
نادراستوباسازمانبهداشتجهانی،همکارینزدیکی
دارد ،در این سمینار شرکت دارد .از امسال نیز اطالعات
خونهای بس��یار نادر ایران ،روی س��امانه آزمایشگاه
بینالمللیرفرانسگروهخونمرکزبریستولانگلستان
قرار گرفته اس��ت ،ایران جزو  20کش��وری اس��ت که
اطالعاتشرویاینسامانهقرارمیگیرد.
ازمیانکشورهایمسلمانتنهاایرانعضواینسامانه
است،درمیانکشورهایآسیایینیزتنهانامایران،ژاپن
وچیندیدهمیشوند.
در سال 5 ،2012هزار و  264نفر بهعنوان دارندگان
خوننادرشناساییشدهاند.
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وزیر کشور :اجرای 2هزار حکم تخریب برای زمینخواران

استانداران موظف به تشکیل ستاد ویژه مبارزه با زمینخواری شدند
شهروند| تنها در یکسال گذشته دوهزار حکم
تخریبدرپایتختاجراشدهاست.ایندرحالیاست
که در استان مازندران نیز تصرف غیرقانونی حریم تا
حداکثر10درصدرسیدهاستواستانهایگلستان
وگیالننیزچنینآمارهاییراارایهکردند.
رحمانیفضل��ی ،وزیر کش��ور دیروز در حاش��یه
نشست ملی پیش��گیری از سوءاس��تفاده از زمین
با اعالم ای��ن مطل��ب در جمع خبرن��گاران گفت:
در اس��تانها مدیری��ت یکپارچ��ه ب��رای مقابله با
زمینخواری به ریاست اس��تاندار درحال اجراست.
مقرر ش��ده در کوتاهمدت امر پیشگیری با سرعت
بیشتری دنبال شود .ضمن اینکه اشکاالتی که در
قوانین و مق��ررات یا تخصیص منابع وج��ود دارد با
توجه به اصل  127قانون اساسی برخی اختیارات از
دولت به مدیریت یکپارچه این موضوع واگذار شود
تا با برگزاری جلس��ات ماهیانه ،قوانی��ن ،مقررات و
منابع ارزیابی شوند .او از اهتمام ویژه دولت یازدهم
در مبارزه با مفاسد اقتصادی و زمینخواری خبر داد و
افزود :پس از جلسه مبارزه با مفاسد اقتصادی و اعالم
گزارش ساخت و سازهای غیرمجاز ،تغییر کاربری و
تصرفات غیرقانونی از سوی وزارت جهاد کشاورزی،
وزارت مسکن ،وزارت کشور و خود ستاد ،مشخص
شد تصرفهای غیرقابل قبولی در زمینهای خوب
سه استان شمالی ،استانهاي تهران ،قزوین و البرز
انجامشدهاستکهنگرانیهاییرابهدنبالداشت.
رحمانیفضلی ادامه داد :بر همین اساس قرار شد
تا گرفتن تصمیمی جامع وزارت کشور جلساتی را
با دستگاههای اجرایی ،قوه قضائیه و نیروی انتظامی
برگ��زار کند که ب��ا اقدام��ات کوتاهمدت ع�لاوه بر
پیشگیری و بازدارندگی با متجاوزان به اراضی ملی
برخورد شود .به گفته وزیر کشور همچنین مقرر شد
دولت مناطق و پهنههای سرزمینی که مورد توجه
مردم است را با ضوابط تعیینشده برای ساختوساز
موقت و دایمی در اختیار قرار دهد .وزیر کش��ور در
مورد تخلف برخی مدیران در موضوع زمینخواری
اظهار داش��ت :اگر این موضوع تخلف اداری باش��د
به آن رس��یدگی و اگر عنوان جرم بگیرد موضوع را
به قوه قضائیه اعالم میکنی��م .جدیت در برخورد با
زمینخواری بسیار باالست و دکتر روحانی نیز این

موضوع را مورد تأکید ق��رار داده اس��ت .او در مورد
آخرین وضع س��اخت هتل آریانا در بستر رودخانه
فشم گفت :مجوز اولیه این هتل پس از انجام اقدامات
قانونی 7هزار متر بوده که در بررسیها مشخص شد
16هزارمترساختوسازصورتگرفتهاست.تخریب
این بنا حکم قضایی میخواه��د و ما اعالم کردیم با
رویکرد 7هزار متر اولیه موضوع بررس��ی شود و اگر
تخلفی رخ داده اس��ت با آن برخ��ورد کنند .به نظر
میرسد در این رابطه ساختوساز غیرقانونی انجام
شده اس��ت که تخریب آن نیاز به حکم قضایی دارد.
او در مورد پرونده پدیده شاندیز گفت :این پرونده به
وزارتکشورارسالنشدهاست.
زمینخواریدرسهاستانشمالیزیر
ذرهبیندولت
همچنی��ن «حس��ینعلی امی��ری» ،قائممقام و
سخنگوی وزیر کش��ور از دس��تور ویژه «عبدالرضا
رحمانیفضلی» برای پدی��ده مقابله با زمینخواری
خبر داد و گفت :اس��تانداران از دیروز موظف شدند
تا ستاد ویژه مبارزه با زمینخواری را در استان خود
تش��کیل دهند .او در حاشیه جلس��ه بررسی وضع
پدیدهزمینخواری،تغییرغیرقانونیکاربریاراضی،
ساخت و س��ازهای غیرمجاز و راههای مقابله با آن،
در جمع خبرنگاران افزود :استانداران مکلف شدند
با توجه به شرایط استانی خود ،اقدامات الزم را برای
مبارزه با سوءاس��تفاده از زمینخواری انجام دهند و
نتایج را به وزیر کشور اعالم کنند .سخنگوی وزارت
کشور همچنین به سوءاس��تفاده از زمینخواری در
برخی استانهای کشور اش��اره کرد و گفت :در سه
استان مازندران ،گیالن و گلستان سوءاستفادههای
بیشتری صورت میگیرد و بدین جهت بنا بر تدابیر
ویژه در نظر گرفتهش��ده ،تدبیر وی��ژهای برای این
مناطق مدنظر خواهد بود .او افزود :معاون دادستان
کشور قول جدی در پیگیری موضوع زمینخواری و
صدور احکام سریع و قاطع در این رابطه را داده است.
دولت درخصوص بحث زمینخواری پیگیر موضوع
بوده و با تش��کیل پرونده و همکاری بین بخشی تا
قبل از تصرف اقداماتش را انجام میدهد .در صورتی
که موضوع وارد بحث تصرف ش��د این مسأله نیاز به
رسیدگیقضاییدارد.
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