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عدالت و رفــــــاه اجتمـــــاعی

 روح اسکندر مقدونی
شاد شد

راضیه حسینی

یکــی از خبرنــگاران بخــش گردشــگری در صفحــه 
اینســتاگرام خــود فیلمــی از چند جوان منتشــر کرد که 

در تخت جمشید مشغول پارکور بودند.
اصــاً باورکردنــی نیســت کــه چنــد جــوان در میــان 
بناهای تاریخی چندهزارساله تخت جمشید پارکوربازی 
باورمــان  هنــوز  کرده انــد. 
نمی شود که چطور ممکن 
است پارکورکارها به تخت 
جمشید راه پیدا کنند ولی 

ورزش های دیگر نه!
تا چه زمانی این تبعیض ها 
بایــد بیــن ورزش ها اعمال 
دوچرخه ســواری،  شــود؟ 
والیبــال،  صخره نــوردی، 
هندبال و... چه چیزی کمتر از پارکور دارند که هنوز به 

تخت جمشید راه پیدا نکرده اند؟
بــه نظــر مــا بهتــر اســت بــرای از بیــن رفتــن ایــن 
تبعیــض، دروازه و کاخ هــای باقیمانده از تخت جمشــید 

به روی تمامی ورزش ها باز شود.
هــم  اطــراف  تاریخــی  بناهــای  از  می تــوان  حتــی 

استفاده مطلوب کرد.
مثاً »نقش رستم«، جان می دهد برای صخره نوردی. 

فضــای باز پاســارگارد و آرامــگاه کورش هم خوراک 
»گل کوچیک« است. 

اما هیچ جا پتانسیل تخت جمشید را ندارد.
مــکان  ایــن  از  فقــط ورزش؟ می تــوان  چــرا  اصــاً 
بــه عنــوان یــک ســیرک بــزرگ اســتفاده و انــواع حرکات 

نمایشی جذاب را اجرا کرد.
 بــرای مثــال بیــن دوســتون طنابی گذاشــته شــود، 
موتورســواران از ســتون ها بــاال برونــد و بعــد روی طناب 

حرکات خاص نمایشی اجرا کنند.
هم زمــان بــر بلنــدای پیکره هــای عظیــم ورودی، بــا 

موزیکی مایم، هنرمندی، پرواز خیال را انجام دهد.
 آتــش  و شمشــیربازی هــم کــه جــزء جدانشــدنی 

نمایش های سیرک است.
ایــن ترتیــب کار نیمه تمــام مرحــوم اســکندر  بــه   
مقدونی را هم به اتمام می رسانیم و روح آن خدابیامرز 

را قرین شادی و آرامش می کنیم.
 البته کار به این جا ختم نمی شود.

مــا می توانیــم اجــازه بدهیــم دنیــا از ایــده تــازه و 
خاص مان الگوبرداری کند. 

فقــط یادمــان باشــد حتمــاً بایــد اول آن را بــه نــام 
خودمــان به ثبت برســانیم و بعــد در اختیار عموم مردم 

دنیا قرار دهیم.
تصــور کنیــد موتورســواران روی اهــرام مصــر بــاال 
و پاییــن برونــد و پارکورکارهــا وســط »اســتون هنــج« 

مشغول بازی شوند.
تصور کن اگر حتی تصورکردنش سخته.

عصر انقراض )طنز(

معاون وزیر راه و شهرسازی سیاست کالن 
وزارت راه را تولید مستمر مسکن و رونق تولید 
بــر فراهــم آوردن بســترهای تولیــد  برشــمرد و 
مســکن کــه بخشــی از آن هــا تســری تســهیالت 
کنــار  در  خودمالــک  پروژه هــای  بــه  خدمــات  و 

پروژه های دولتی است، تاکید کرد.
بــه گــزارش وزارت راه و شهرســازی، محمود 
محمــودزاده بــر رونــق تولیــد مســکن تاکیــد کــرد 
تولیــد  دنبــال  و شهرســازی  راه  وزارت  گفــت:  و 
مســتمر مســکن اســت و این برنامه ای اســت که 

در برنامه هــای بلندمــدت ایــن وزارتخانــه دنبال و 
پیگیری خواهد شد.

معــاون مســکن و ســاختمان ادامــه داد: در 
خصــوص تولیــد مســتمر مســکن در ایــن دولــت، 
برنامه ریزی کانی انجام شده است که بخشی از 
آن ها مربوط به طرح اقدام ملی مسکن و بخشی 
دیگر مربوط به تفاهم نامه هایی اســت که وزارت 
راه و شهرســازی با ســایر وزارتخانه ها برای تولید 

مسکن، منعقد کرد.
اتمــام  از  شهرســازی  و  راه  وزیــر  معــاون 

پاالیش مرحله ســوم طرح اقدام ملی مســکن که 
ظرفیــت جدیــدی را بــرای ۱۸۳ شــهر جدیــد بــرای 
متقاضیــان مســکن ایجــاد کــرده بــود، خبــر داد و 
افــزود: متقاضیان واجد شــرایط طــرح اقدام ملی 
مســکن در مرحلــه ســوم بــه اســتان ها معرفــی 
شده اند که بنا بر اعام استان ها بخش عمده ای 
از پذیرفته شــدگان در مرحلــه معرفــی به پروژه ها 

هستند.
قیمــت  افزایــش  خصــوص  در  محمــودزاده 
مســکن که توســط بانک مرکزی و مرکز آمار ارائه 

شــده اســت و برنامه ریزی وزارت راه و شهرسازی 
بــرای کنتــرل قیمــت مســکن و ســاماندهی بــازار 
بــازار خریــد و فــروش مســکن،  و ثبــات قیمــت 
گفــت: بــرای کنترل افزایش بــازار خرید و فروش 
مســکن بــه دو حالــت می تــوان برخورد کــرد. اول 
آنکــه به مــوازات آن افزایش تولید و ســاماندهی 
بــازار پیگیــری شــود و دوم آنکــه توســط دولــت 
موضــوع  ایــن  کــه  شــود  انجــام  قیمت گــذاری 
اجرایــی  ســاختار  و  قوانیــن  نظــر  از  امکانــش 
امکانپذیر نیســت. اما در خصوص افزایش تولید 

و ســاماندهی بــازار مســکن کارهــای مهمی انجام 
شده و در حال انجام است.

وی تصریــح کــرد: بــه مــوازات افزایش تولید 
مســکن و فراهم آوردن بســترهای تولید مســکن 
که بخشــی از آنها تســری تسهیات و خدمات به 
پروژه هــای خودمالــک در کنــار پروژه هــای دولتــی 
اســت، در تــاش هســتیم تــا بتوانیــم واحدهایی 
کــه خالــی مانــده و می توانند در بــازار اجاره برای 
گروه هــای هــدف مــورد اســتفاده قــرار بگیرنــد بــا 

ابزار قانونی در اختیار این گروه قرار بگیرد.

واکسیناســیون علیــه بیماری کووید-۱۹ با 
اولویت کادر درمانی که در بخش های آی سی 
یو مشغول به کارند از روز سه شنبه ۲۱ بهمن 
در کشــور آغــاز شــده اســت و بــه تدریــج برای 
تمــام گروه هــای اولویــت دار و در معرض خطر 
انجام خواهد شــد تا بعد از آن واکسیناســیون 

عمومی آغاز شود.
به گزارش ایســنا، بر اســاس اعام وزارت 
بهداشــتی ها اهداف واکسیناســیون علیه کرونا 
بــه دو بخــش اهــداف اولیــه و نهایــی تقســیم 
می شــود؛ بــر ایــن اســاس هدف اولیه کشــور از 
آغــاز واکسیناســیون علیــه کوویــد-۱۹ کاهــش 
هــدف  و  بیمــاری  ایــن  از  ناشــی  میــر  و  مــرگ 
نهایــی نیــز قطــع گــردش ویروس کرونــا و پایان 

همه گیری است.

گروه های اولویت دار تزریق 
واکسن کرونا

بــرای تعییــن اولویت هــای واکسیناســیون 
کرونــا، کمیتــه مشــاوران فنــی واکسیناســیون 
کرونا با اباغ معاون بهداشــت وزارت بهداشت 
در تاریــخ ۱۸ آذر ۱۳۹۹ تشــکیل شــد، اصــول و 
چهارچــوب تعیین شــده بــا هماهنگی دبیرخانه 
کمیته اخاق پزشکی مورد استفاده قرار گرفت، 
در طی ســه هفته متوالی، با جلســات فشــرده، 
فهرست تفصیلی گروه های اولویت دار در چهار 
فاز در تاریخ دهم دی سال ۱۳۹۹ تدوین شد.

در  پزشــکی  گروه هــای  اســاس  ایــن  بــر 
بخش های بستری و سرپایی )خصوصی، دولتی 
و ...( که در خط اول مواجهه با کرونا محسوب 
می شــدند، سالمندان )ابتدا در مراکز تجمعی و 
ســپس گروه های سنی(، بیماران با بیماری های 
زمینــه ای مشــخص، کارکنــان مشــاغل خــاص و 

عموم مردم به ترتیب اولویت هستند.

فازبندی زمانی گروه های 
اولویت دار

فــاز اول )زمســتان ۱۳۹۹(؛ ایــن فــاز شــامل 

کارکنــان بهداشــت و درمــان خــط اول مواجهــه با 
بیماری کرونا بوده و برآورد تقریبی از تعداد آنها  
۰.۷ میلیــون نفــر اســت. بعــد از آن افراد بســیار 
پــر خطــر شــامل ســالمندان در مراکــز نگهــداری، 
مراکزمعلــوالن جســمی و حرکتــی، جانبــازان کــه 

براورد جمعیت آنها ۶۰۰ هزار نفر است.
فاز دوم )بهار و تیر ۱۴۰۰(؛ این فاز شامل 
افراد مســن باالی ۶۵ ســال به ترتیب گروه های 
پنــج ســال از بــاال بــه پاییــن بــوده کــه بــراورد 
جمعیــت آنهــا ۶ میلیــون نفــر اســت. همچنیــن 
افــراد ۶۴-۱۶ ســاله دارای حداقــل یــک بیمــاری 
زمینــه ای کــه برآورد جمعیــت آنها نیز ۶ میلیون 

نفر است.
فاز ســوم )مرداد تا آذر ۱۴۰۰(؛ شــامل افراد 
ســاکن در مراکز تجمعی که براورد جمعیت آنها 
دو میلیــون نفــر اســت، افــراد ۵۵ تــا ۶۴ ســال 
بــدون بیمــاری زمینــه ای دارای بــراورد جمعیتــی 
پنــج میلیــون نفری و افراد در مشــاغل و خدمات 
ضروری شامل آن دسته از کارکنان نظام سامت 
که در خط اول مواجهه نیستند که شامل برآورد 

جمعیتی ۱۲ میلیون نفری می شوند.

فاز چهارم )زمستان ۱۴۰۰(؛ 
شامل عموم مردم.

طبــق اعــام وزارت بهداشــتی ها بــا پیــش 
فــرض اثربخشــی واکســن ها بــاالی ۸۰ درصد و 

عدم موتاســیون های ناگــوار در ویروس، انتظار 
می رود:

- بــا اتمــام فــاز ۲ )پوشــش ۱۳.۳ میلیــون 
نفــر(، بــه هــدف اولیــه کــه کاهــش مــرگ و میر 
است خواهیم رسید و با توجه به تابلوی بیماری 
در ۱۰ ماه گذشته کشور، از مرگ و میر بیماری 
به میزان ۶۰ الی ۷۰ درصد کاسته خواهد شد، 
امــا همچنــان در معــرض طغیان هــای بیماری و 
مشکات اقتصادی اجتماعی بهداشتی ناشی از 
کرونــا ویــروس خواهیم بود که طبق اســتاندارد 
ســازمان جهانی بهداشــت، با اتاف ۱۰ درصد از 
واکســن، تعــداد مــورد نیــاز ۲۹.۵ میلیــون دوز 

واکسن نیاز است.
- بــا اتمــام فاز ۳ )پوشــش ۱۹ میلیون نفر 
دیگــر(، انتظار مــی رود بخش عمده بار بیماری 
در کشــور کنترل شــده باشــد و امکان برگشــت 
بــه زندگــی عادی مهیا شــود که طبق اســتاندارد 
ســازمان جهانــی بهداشــت، بــا اتــاف ۱۰ درصد 
واکســن، تعــداد مــورد نیازحــدود ۴۱.۸ میلیــون 

دوز خواهد بود.

محل ارائه خدمت 
واکسیناسیون کرونا

پایــگاه  دانشــگاهی  بیمارســتان های  در 
واکسیناســیون بــرای ارائــه خدمــات در شــیفت 
صبح و عصر برقرار می شود که در کشور حدود 

۵۰۰ پایــگاه در نظــر گرفتــه شــده اســت. کلیــه 
کارکنان نظام ســامت حســب اولویت بندی در 

این پایگاه ها واکسینه خواهند شد.
حــدود یک ماه بعد از آغاز واکسیناســیون، 
تجمعــی  مراکــز  بــه  بهداشــتی  ســیار  تیم هــای 
خانه های سالمندان و نگهداری معلولین ذهنی و 
جسمی مراجعه و ارائه خدمت انجام خواهد شد.
پایــگاه   ۴۰۰۰ تعــداد  بعــد،  بــه   ۲ فــاز  از 
ســامت در مراکــز شــهری و شــهری روســتایی 
ضمیمــه  بهداشــت  خانه هــای  یــا  پایگاه هــا  و 
در شــیفت بعــد ازظهــر بــرای ارائــه خدمــت بــه 

گروه های اولویت دار اقدام خواهند کرد.

 نحوه مراجعه افراد
برای واکسیناسیون

کارکنــان بهداشــتی درمانــی، طبــق برنامــه 
عملیاتی تهیه شــده در شهرســتان ها، به پایگاه 
بیمارســتانی معین شــده مراجعه خواهند کرد. 
همــه افــراد ملــزم بــه دریافــت فــرم معرفی نامه 
حــاوی اســم، کــد ملی و نوع حرفه فــرد از حوزه 
آزمایشــگاه،  درمانــگاه،  بیمارســتان،  ریاســت 
داروخانــه و ... خواهنــد بــود. ایــن معرفی نامــه 
شــبکه  درمــان  معاونــت  تاییــد  مهــر  بــه  بایــد 

شهرستان رسیده باشد.
افــراد دارای بیمــاری زمینــه ای و مشــاغل 
ضــروری نیــز در یــک مــاه مانــده بــه زمــان ارائه 
خدمــت بــه این گروه از رســانه ها اطاع رســانی 
می شــود کــه ایــن افراد بــرای تکمیــل پرونده در 
ســامانه های الکترونیــک ســامت بــه خانه های 
بهداشت و یا پایگاه های سامت مراجعه کنند. 
در روز مراجعــه چنانچــه فــرد در ســامانه ثبــت 
نشــده باشــد، ضمــن ثبــت داده هــای اولیــه بــه 
پزشــک پایــگاه بــرای تعیین نوع بیمــاری و ثبت 
کــد ICD۱۰ طبــق دســتورالعمل جــاری معرفی و 
ســپس واکســینه می شــود. در عیــن حــال افراد 
از اتحادیــه صنفــی خــود معرفی نامــه ممهــور بــا 
ذکــر مشــخصات دریافت کرده و بــه پایگاه های 

واکسیناسیون مراجعه می کنند.

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا درباره 
خیز دوباره کووید۱۹ در برخی استان ها هشدار 
داد و بــا بیــان اینکــه اکنــون خوزســتان باالترین 
کــرد در  اعــالم  میــزان شــیوع بیمــاری را دارد، 
مجمــوع اکنــون ۹ شــهر در وضعیــت قرمــز، ۳۹ 
شــهر در وضعیت نارنجی، ۲۲۸ شهر زرد و ۱۷۲ 

شهر در وضعیت آبی کرونا قرار دارند.
و  پنجــاه  حاشــیه  در  رئیســی  علیرضــا 
بــا کرونــا  هفتمیــن جلســه ســتاد ملــی مقابلــه 
کــه بــا رئیس جمهــوری و ســایر اعضا برگزار شــد، 
گفت:  کشــور ما از جمله معدود کشــورهایی در 
دنیــا اســت کــه مســئوالن بلندپایه آن و شــخص 
رئیس جمهوری حداقل هفته ای دو روز به صورت 

حضوری موارد را پیگیری می کنند.
وی بــا اشــاره به وضعیت بیمــاری کووید ۱۹ 
در دنیــا گفــت: در دنیــا بــا توجه بــه ویروس های 
جهــش یافتــه آفریقایــی، انگلیســی و حتی ژاپنی 
مــوارد ابتــا و مــرگ و میــر و تغییر الگــوی رفتاری 
ویــروس و میــزان کشــندگی و ســرایت ویــروس 
از ۴  بیــش  انگلیــس  یافتــه اســت . در  افزایــش 
میلیــون نفــر درگیــر بیمــاری شــدند و بیــش ۱۳۵ 
هــزار نفــر نیــز در ایــن کشــور فــوت کردنــد. در 
آمریــکا هــم به همین صورت اســت و مرگ و میر 
آمریــکا از مــرز ۵۰۰۰ نفــر هــم عبور کرده اســت. 
در ســایر کشــورها هم وضع خوبی از نظر شــیوع 

بیماری شاهد نیستیم .

روند فوتی های کرونا در ایران 
نزولی است

وی افــزود: در ســطح کشــور، مــا همچنــان 
و  داریــم  میــر  و  مــرگ  و  فــوت  نزولــی  رونــد 
 ۶۰ تــا   ۵۰ نزدیــک  و  رقمــی  دو  هنــوز  مرگ هــا 
مــورد اســت؛ امــا علــی رغم آمــار پاییــن فوتی ها  
می دانیــم کــه دو هفتــه پــس از شــیوع بیمــاری 
میــزان بســتری ها افزایــش می یابــد و ۴ هفتــه 
بعــد میــزان فوتــی افزایــش می یابــد و برعکــس. 
و  شــد  انجــام  کشــور  در  آذر  از  کــه  اقداماتــی 

داد،  کاهــش  را  بیمارســتان ها  ورودی  میــزان 
اثــرات خــود را اکنــون نشــان می دهــد و کاهش 
میــزان فوتی هــا مربوط به رعایــت پروتکل ها در 

چند هفته گذشــته است.

خیز دوباره بیماری در برخی استان ها
خیــز  اســتان ها  برخــی  در  گفــت:  رئیســی 
بیماری شــروع شــده و جای هشــدار جدی است. 

در استان خوزستان اکنون باالترین میزان شیوع 
بیمــاری را داریــم و نیاز به مراقبت بیشــتر از این 

استان است.
وی در ادامه تاکید کرد: متاسفانه در استان 

خوزســتان ۹ شــهر قرمز داریم و حتما نیاز اســت 
به شــدت مراقبت کنند. شــهرهای آبادان، اهواز، 
بنــدر ماهشــهر، دزفــول، دشــت آزادگان، کارون، 
هویزه، شادگان و شوشتر روند افزایشی بیماری 
دارند و شــهرهای قرمز هســتند و نیاز به برقراری 

پروتکل های دقیق و سختگیرانه دارند.

وضع بیماری در چند استان 
شمالی و جنوبی

رئیســی اظهار کرد: در آذربایجان غربی هم 
رونــد روبــه افزایــش داریــم و بایــد پروتکل هــا به 
شــدت پیگیــری و مراقبــت شــود. در حــال حاضــر 
زیــادی  تــا حــد  بیمــاری در هرمــزگان هــم  خیــز 
کنتــرل شــد ولــی باید ادامه دار شــود. در اســتان 
مازندران که روند صعودی داشــتیم خوشــبختانه 
از هفتــه گذشــته موارد دارد کنترل می شــود و از 
۱۵ شــهر نارنجــی  حــدود ۸ شــهر زرد شــدند و ۷ 
شهر نارنجی دیگر دارند. استان گلستان و گیان 
همچنــان نیــاز بــه مراقبــت شــدید دارد. اســتان 
بوشــهر شــیب مایم و رو به باال دارد که نیاز به 

مراقبت بیشتر دارد.

کاهش شهرهای آبی
وی گفــت: در مجمــوع ۹ شــهر قرمــز،  ۳۹ شــهر 
نارنجــی، ۲۲۸شــهر زرد و ۱۷۲شــهر آبــی داریــم. 
مشاهده می کنید که از تعداد شهر آبی کم شده 
و به تعداد شهر زرد و نارنجی اضافه شده است.
رییســی دربــاره تعــداد شــهرهای نارنجی در 
اســتان های مختلــف، گفــت: در آذربایجان غربی 
۵ شــهر، آذربایجــان شــرقی ۴ شــهر، اصفهان دو 
شــهر، خوزســتان ۵ شــهر، خراســان جنوبــی یــک 
شــهر، کرمــان یــک شــهر،  کهگیلویــه و بویراحمد 
و گلســتان هــر کــدام ۳ شــهر، گیــان ۷ شــهر و 

مازندران ۸ شهر نارنجی دارند.
وی در پایــان صحبت هایش گفت: امیدوارم 
بــا رعایــت پروتکل هــا مانــع از ایجــاد خیــز چهارم 

بیماری شویم.

در سایت روزنامه بخوانید:

نحوه دسترسی پزشکان 
به سامانه نسخه نویسی 

الکترونیکی تامین اجتماعی 
اعالم شد

بنابــر اعــالم ســازمان تامیــن اجتماعــی،   ســامانه 
نسخه الکترونیک سازمان تأمین اجتماعی در دسترس 
تمامــی مراکــز درمانــی طــرف قــرارداد اســت و تمامــی 
پزشــکان اعــم از طــرف قــرارداد و غیرطــرف قــرارداد، 
می تواننــد بــا ثبت نــام در ســامانه نســخه الکترونیــک 
سازمان به نشانی ep.tamin.ir و دریافت نام کاربری، 

برای نسخه نویسی الکترونیک اقدام کنند.
بــه گزارش اداره کل روابط عمومی ســازمان تامین 
اجتماعــی، پزشــکان و موسســات تشــخیصی و درمانــی 
اعــم از طــرف قــرارداد و غیر طرف قــراردادی که به تهیه 
ســامانه های نسخه نویســی و نســخه پیچی الکترونیــک 
مبادرت کرده اند و از سامانه های تحت مالکیت سازمان 
)ep.tamin.ir, darman.tamin.ir( اســتفاده نمی کننــد، 
می توانند با استفاده از سامانه های در اختیار خود و از 
طریق پیاده ســازی نرم افزارهای واســط API ، نســبت به 

نسخه نویسی و پذیرش الکترونیک نسخ اقدام کنند.
شــهرام غفاری مدیر کل درمان غیر مســتقیم سازمان 
و  پزشــکان  ایــن خصــوص می گویــد:  در  اجتماعــی  تامیــن 
موسسات طرف قرارداد پس از احراز هویت فرد و استعام 
روش هــای  از  درمــان،  اســتحقاق  از  بیمــاران  برخــورداری 
خدمــات  ارائــه  و  نسخه نویســی  بــرای  ســازمان،  اعامــی 

تشــخیصی و درمانی  در بستر الکترونیک اقدام کنند.
موسســات  و  پزشــکان  همچنیــن  می افزایــد:  وی 
طــرف قــرارداد می توانند در صورت قطع بودن سیســتم 
بــا اســتفاده از سرنســخه مخصــوص مطــب   مکانیــزه، 
پزشــک و یــا سرنســخه متعلــق بــه موسســه درمانــی به 

جای برگ دفترچه درمانی بیمار اقدام کنند.
اســتعام  روش هــای  کنــد:  مــی  اضافــه  غفــاری 
اســتحقاق درمان )پوشــش بیمه درمان( بــرای »بیماران 
خــاص« نیــز هماننــد ســایر بیمه شــدگان اســت بــا ایــن 
کــد پیگیــری و اســتعام  بیمــاران در  ایــن  کــه  تفــاوت 
»خــاص«  پســوند  بــا  درمانــی  خدمــات  از  برخــورداری 

مشخص می شوند.
ســازمان  ســوی  از  صــادره  بخشــنامه  اســاس  بــر 
تامین اجتماعی در خصوص حذف دفترچه های درمانی 
بیمه شدگان، ارائه خدمات درمانی در بخش بستری در 
مــواردی کــه »نوزاد« فاقد کدملی باشــد تــا زمان صدور 
شناســنامه و اختصاص کدملی به نوزاد )حداکثر تا یک 
ماه پس از تولد( از طریق کدملی مادر امکان پذیر است.

۹ شهر قرمز شدند

معاون مسکن وزیر راه: تسهیالت خرید مسکن به پروژه های خودمالک 
تعلق می گیرد

نحوه مراجعه افراد به پایگاه ها برای واکسیناسیون کرونا

بیش از ۳۸ هزار ملک 
آموزش وپرورش سنددار 

شدند
آیین انعقاد تفاهم نامه همکاری ســه جانبه 
بین وزارت آموزش وپرورش، سازمان ثبت اسناد 
و امالک کشــور و بنیاد مســکن انقالب اســالمی 
امــوال  و  امــالک  مستندســازی  راســتای  در 

غیرمنقول وزارت آموزش وپرورش برگزار شد.
روابــط  و  اطاع رســانی  مرکــز  گــزارش  بــه 
عمومــی وزارت آموزش وپــرورش، قاســم احمــدی 
الشــکی بــا اشــاره بــه پدیده هایــی که در ایــن ایام 
اتفاق افتاده، گفت: مرتع خواری، زمین خواری و...  
مواردی اســت که در کشــور در حال اتفاق است و 
این موضوع آموزش وپرورش را نگران کرده است؛ 
بنابرایــن ضــرورت دارد تا امــاک آموزش وپرورش 
ثبــت و ســند آن در اختیــار آموزش وپــرورش قــرار 
گیرد تا فردی نتواند به آن تخطی یا افراد سودجو 

به دنبال کسب منافع باشند.
وی ادامــه داد: کل امــاک آموزش وپــرورش 
ایــن تعــداد  از  ۱۰۰هــزار و ۴۷۶مــورد اســت کــه 
۴۷هــزار و ۵۷۰مــورد آن کــه معــادل، ۳۴درصــد 
۹۰۶ملــک  و  ۵۲هــزار  و  ســند  دارای  می شــود 

آموزش وپرورش فاقد سند هستند.
معاون حقوقی و امور مجلس اظهار کرد: با 
انعقــاد ایــن تفاهم نامه از همین امروز ۳۸هزار و 
۵۹۷ملــک بر اســاس این تفاهم نامه دارای ســند 

خواهند شد.
وی با اشاره به سایر اماک آموزش وپرورش 
اوقافــی،  ۵۸۰۰ملــک  آموزش وپــرورش  گفــت: 
بــا حکــم  اســتیجاری و ۲۲۰ملــک  ۳۰۰۰مدرســه 

قلع وقمع دارد.


