
با چهره و لباس�ي كثيف وارد مترو مي شود و 
پيش از ه�ر چيز با نگاهي به چهره مس�افران 
س�عي مي كند، گزينه ه�اي مورد نظ�رش را 
شناسايي كند. دس�ته اي فال در دست دارد و 
كوله پشتي كهنه اي بر دوش آويخته است. به 
نظر مي رسد بيشتر به س�راغ افرادي مي رود 
كه احتمال مي ده�د، فال هاي�ش را بخرند يا 
بدون آنكه فال�ي بردارند، پولي ب�ه او بدهند. 
دستانش را در پاهاي خانم هاي مترو سوار گره 
مي كند. سرش را باال مي آورد و با نگاه ملتمسانه 
مي گويد:»خاله يه فال بخر.« بعضي ها نگاهشان 
را مي گيرند و هر قدر س�ماجت مي كند، فالي 
نمي خرند. ام�ا خيلي ها هم با آنك�ه مي دانند 
پول اي�ن فال ها در جي�ب اين بچ�ه نمي رود، 
اما دلش�ان نمي آيد از كنار نگاه منتظر و لحن 
ملتمسانه كودك بگذرند و از دسته فال هايي كه 
در دستش قرار دارد، يكي را بيرون مي كشند 
و اسكناسي در دستش مي گذارند. از مترو كه 
پياده مي شود بي هيچ دغدغه اي منتظر قطار 
بعدي مي ماند. درست شبيه بقيه كودكان كار و 
خياباني كه با وجود اجراي طرح هاي جمع آوري 
همچن�ان در خيابان ها پرس�ه مي زنند؛ انگار 
مي دانند مجريان قانون براي ارائه گزارش هاي 
خود به شكلي كج دار و مريز هر از چند گاه طرح 
جمع آوري آنها را كليد مي زنن�د و بعد دوباره 
همه چيز به ح�ال خود رها مي ش�ود، زيرا هم 
قوانين نوشته شده بر كاغذ در اين حوزه ضمانت 
اجرايي ندارند و هم دستگاه هاي مجري عزمي 
براي اجرا ندارند. با وجود اين معاون اجتماعي 
سازمان بهزيستي كشور در گفت وگو با »جوان« 
معتقد اس�ت: خأل قانون�ي نداريم مش�كل از 
اجراي قانون و فقدان تداوم اجراي طرح هاست 
و آن ه�م به نب�ود نظ�ارت از س�وي نهادهاي 
هماهنگ كنن�ده اي�ن ط�رح باز مي گ�ردد.«

چند سالي مي شود طرح جمع آوري و ساماندهي 
كودكان كار و خياباني به يك باره در صدر اخبار 
قرار مي گيرد و ب��ا واكنش هاي مثب��ت و منفي 
فعاالن اجتماعي و سمن هاي فعال در حوزه حقوق 
كودك مواجه مي شود، اما بعد از چندي دوباره به 
محاق مي رود. انگار 11نهادي كه  طبق آيين نامه 
ساماندهي كودكان كار و خياباني مسئول اجراي 
اين طرح هستند، بدون داشتن هدفي مشخص 
سياس��تي كج دار و مريز را در پي��ش گرفته اند و 
همين مسئله هم موجب شده تا در خيابان هاي 
اصلي پايتخت با دهها كودك كار و خياباني مواجه 
شويم؛ كودكاني كه هم خودشان در معرض انواع و 
اقسام آسيب هاي اجتماعي  هستند و هم رهگذران 
فارغ را در چالش ميان عقل و احساس و در معرض 
آس��يب هاي روحي قرار مي دهند. اينكه خيابان 
جاي كودكان نيست و ماندن يك بچه تا پاسي از 
شب مي تواند او را با چالش هاي جدي مواجه كند 
امري غير قابل انكار است، اما نكته قابل تأمل ديگر 
نوع برخورد با اين كودكان اس��ت؛ كودكاني كه 
گاهي از طرف خانواده به كار كردن وادار مي شوند 
و گاهي از سوي باندهاي تكدي گري و قاچاق مورد 
سوء استفاده قرار مي گيرند و حاال اگر قرار است به 
آنها كمكي شود، اين موضوع بايد با رعايت اخالق 
و كرامت انس��اني صورت بگيرد نه با خش��ونت و 

لگدمال شدن شخصيت آنها. 

 82 درصد كودكان خيابان�ي غير ايراني 
هستند

سياست هاي كج دار و مريز در قبال كودكان كار 
و خياباني اصلي ترين مانعي است كه موجب شده 
هيچ گاه طرح هاي ساماندهي و جمع آوري آنها به 
ثمر نرسد ،اما ريشه اين رفتارهاي كج دار و مريز و 

برخورد هاي گاهي شل و سفت چيست؟
حبيب اهلل مسعودي فريد، معاون اجتماعي سازمان 
بهزيستي كشور در پاس��خ به اين سؤال »جوان« 
مي گويد: »ما آيين نامه س��اماندهي كودكان كار و 
خياباني مصوب س��ال 84 را داريم كه مسئوليت 
تمام سازمان ها در حوزه ساماندهي كودكان كار و 
خياباني را مشخص كرده است. عالوه بر اين در بند 
ه�  ماده 80 قانون برنامه ششم توسعه تأكيد شده، 
سازمان بهزيستي براي جمع آوري كودكان كار و 
خياباني با همكاري ساير دستگاه ها اقدامات الزم را 
انجام دهد. شوراي اجتماعي كشور هم در سال 93 
مصوبه اي در همين خصوص دارد، پس ما در اين 
زمينه خأل قانوني نداريم، اما آنچه موجب شده تا در 
زمينه ساماندهي كودكان كار و خياباني موفق عمل 
نكنيم، اين است كه همه دستگاه هايي كه مطابق 
آيين نامه ساماندهي در اين حوزه مسئوليت دارند، 
بايد پاي كار بيايند. عالوه بر ل��زوم حضور و ايفاي 
نقش همه دس��تگاه ها در اين حوزه بايد كار تداوم 
داشته باشد.« بنا به تأكيد وي سيماي آسيب هاي 
اجتماعي به طور دائم در حال تغيير است و بايد ما 
راهكارهايمان را به روز كنيم. فريد مي افزايد:»سال 
84 كه آيين نامه ساماندهي اين بچه ها تصويب شد 
اغلب كودكان كار و خياباني ايراني بودند، اما آخرين 
آمار ما از كودكاني كه در طرح جمع آوري كودكان 
كار و خياباني جمع آوري شده اند، نشان مي دهد 82 
درصد از اين بچه ها غيرايراني اند. اينجاست كه اداره 

اتباع و وزارت كشور بايد پاي كار بيايند.«

 خشونت سرگروه ها با مددكاران مسئول 
جذب كودك 

معاون اجتماعي سازمان بهزيستي تأكيد مي كند:»در 
اين بين كساني هستند كه از پديده كودكان كار و 
خياباني سود مي برند. يكي از اين گروه ها قاچاقچيان 
كودك هس��تند كه از اين بچه ها پ��ول مي گيرند 
و آنها را از م��رز رد كرده و به تهران يا كالنش��هرها 
مي آورند. گروه ديگر كس��اني هستند كه از كار اين 
بچه ها سوء اس��تفاده مي كنند و با اجاره اين بچه ها 
از خانواده ها به عنوان برده از آنها استفاده مي كنند. 
اين مس��ائل تداوم كار را ضروري مي س��ازد وگرنه 
عملكردهاي مقطعي موجب مي شود تا اين بچه ها 
در زمان اجراي طرح به حاش��يه بروند و بعد از آرام 

شدن اوضاع دوباره به خيابان باز گردند.«
وي مي افزايد:»ما طبق آيين نامه فرآيند كار را به اين 
صورت طراحي كرده ايم كه با همراهي سازمان هاي 
مردم نهاد غيردولتي كار ج��ذب كودكان در مناطق 
بيست و دو گانه تهران انجام شود. بنا به تأكيد وي، همه 
مأموران جذب كودكان كار و خياباني مددكار اجتماعي 
و روانشناس هستند و به آنها تأكيد شده به هيچ وجه 
برخوردهاي خشونت آميز با بچه ها نداشته باشند.« 
فريد برخالف آنچه كه از برخورد خشونت آميز با اين 
بچه ها نقل شده روايتي ديگري دارد و مي افزايد:»در 
فرآيند جذب اين بچه ها پليس حتماً بايد با ما همكاري 
داشته باش��د، زيرا مواردي داشتيم كه همكاران ما با 
برخورد خشونت آميز و ممانعت فيزيكي سرگروه هاي 
باندهايي كه اين ك��ودكان را در اختيار دارند، مواجه 
شده اند.« معاون اجتماعي سازمان بهزيستي با تأكيد 
بر اينكه برخي از اين بچه ه��ا از خانواده هاي نيازمند 
هستند، مي افزايد:»در مجتمع فوريت هاي اجتماعي 
شهرداري اين بچه ها شناسايي و احراز هويت مي شوند 
و متناسب با دليل حضورشان در خيابان به وضعيت 

آنها رسيدگي مي شود.«

 خأل قانوني نداريم
كودكان كار و خياباني در معرض انواع و اقس��ام 
آسيب ها قرار دارند و در بزرگسالي هم خود بخشي 
از حلقه آس��يب هاي اجتماعي خواهند شد، اما با 
وجود اجراي طرح هاي ساماندهي از چند سال قبل 
انگار ضعف قانون موجب شده تا اين بچه ها حتي با 
فرض جمع آوري دوباره به سطح خيابان بازگردند. 
انگار قانوني وجود ندارد تا آنها را تعيين تكليف كند. 
معاون اجتماعي سازمان بهزيستي معتقد است، 
در اين زمينه خأل قانوني نداري��م. وي مي افزايد: 
»پديده كار كودكان بسيار منعطف و جمع آوري 
آنها از س��طح خيابان ممكن است منجر به رفتن 
آنها به مترو يا زباله گردي شود. ما در فازهاي بعدي 
اين كار را جل��و مي بريم و به س��راغ كارگاه هاي 
غيرمجاز و زباله گردها خواهي��م رفت.« به گفته 
فريد، 53درص��د از اين بچه ه��ا هيچ گونه اوراق 
هويتي ندارند. وي مي افزايد:»پس از احراز هويت 
و بررسي سالمت، بچه هاي ايراني و غيرايراني جدا 
و به مراكزجداگانه اي فرس��تاده مي شوند و طي 
فرآيندي چند روزه مددكاران ما مشكالت آنها را 
شناسايي مي كنند و تا حد امكان براي رفع اعتياد 
خانواده يا تأمين هزينه هاي تحصيل تحت پوشش 
بهزيستي قرار مي گيرند، البته مشروط به آنكه ديگر 
در خيابان نيايند.« وي در پاسخ به اين سؤال كه 
آيا اين حمايت ها كافي خواهد بود، مي گويد:»در 
حد عرف بهزيستي اين حمايت ها صورت مي گيرد. 
براي كودكان غيرايراني هم تا موقعي كه تعيين 
تكليف نشوند در مراكز ما مي مانند. اتباع غيرايراني 
برخي تذكر و از برخي تعهد كتب��ي مي گيرند و  
برخي با خانواده رد مرز مي شوند و براي برخي ديگر 
با سفارت يا نهادهاي بين المللي تماس مي گيرند و 
بر حسب شرايط كودك و با عنايت به كنوانسيون ها  

تصميم گيري مي شود.« 
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دادستانكل:حسابهاوگردشهايماليقاچاقچيانرارصدميكنيم

كودكان كار را قانوني و اخالق مدارانه بيكار كنيد
معاون اجتماعي سازمان بهزيستي كشور در گفت وگو با »جوان«: اجراي بد قانون، فقدان تداوم اجراي طرح ها

 و نبود نظارت نهادهاي هماهنگ كننده، مشكل جمع آوري كودكان كار است

دادستان كل كشور    قضايي
از رصد حساب ها و 
گردش هاي مالي قاچاقچيان به عنوان يكي از 
راهكارهاي هدف ق�راردادن بنيان هاي مالي 

اين افراد خبر داد. 
حجت االس��الم منتظري، در چهارمين جلس��ه 
كميته حقوقي و قضايي ستاد مبارزه با موادمخدر 
كه با حضور سردار مؤمني دبيركل ستاد مبارزه 
با مواد مخدر و تعدادي ديگر از مقامات قضايي، 
انتظامي و اجرايي كشور برگزار شد، اظهار كرد: 
با توجه ب��ه اهميتي كه اصالح قان��ون مبارزه با 
موادمخدر دارد و مق��ام معظم رهبري هم بر آن 
تأكيد داش��تند، بايد پرس��يد چرا اصالح قانون 
اين قدر زمان بر شده است.  دادستان كل كشور با 
بيان اينكه پشت پرده قاچاق موادمخدر دشمنان 
نظام هس��تند، خاطرنش��ان كرد: به طور قطع و 
حتم، دش��منان نظام ما درخصوص موادمخدر 
سرمايه گذاري كرده و براي آن برنامه ريزي دارند 

و بهترين دليل كه ببينيم پشت پرده اين قضايا 
دش��من قرار دارد،  مي بينيم كه با حضور امريكا 
در كشور افغانس��تان توليد موادمخدر 50 برابر 
شده و اين جداي از مشكالتي است كه در حوزه 

موادمخدر صنعتي با آن روبه رو هستيم. 
  رصد حساب قاچاقچيان 

وي بيان كرد: يكي از راهكارهاي��ي كه مي توان 
بنيان هاي مالي قاچاقچيان را هدف قرار دارد، اين 
است كه حساب ها و گردش هاي مالي قاچاقچيان 
رصد شود. بنابراين بايد اين مسئله در دستور كار 
جدي ستاد قرار گيرد و اگر الزم است ما مي توانيم 
در ش��وراي پول و اعتبار اين مس��ئله را پيگيري 
كنيم، زيرا معتقديم افراد مج��رم و تبهكار نبايد 
بتوانند به راحتي معامالت خود را از طرق رسمي 
انجام داده و با پولش��ويي اموال نامشروع خود را 
مش��روع جلوه دهند. اگرچه ما در اين خصوص 
قانون پولشويي را داريم، اما از ظرفيت اين قانون 
به خوبي استفاده نشده و الزم است نسبت به اين 

موضوع بيش از گذشته توجه صورت گيرد. 
دادستان كل كش��ور درباره نگهداري معتادان 
متجاهر در مراكز كمپ اعتياد هم خاطرنش��ان 
كرد: معتقديم اين موضوع بايد در قانون اصالح 
شود، زيرا در مدت ش��ش ماه نمي شود يك فرد 
معتاد را درمان كرد و الزم است يك يا دو سال در 
اين مراكز حضور داشته باشند تا به صورت كامل 

بازاجتماعي شده و به آغوش جامعه بازگردند. 
منتظري در رابطه با ضبط ام��وال قاچاقچيان و 
صدور احكام در اين رابطه هم گفت: در مواردي 
كه مي دانيد اموال از راه نامشروع به دست آمده، 
به ما اعالم كنيد تا پرونده را بررس��ي كرده و در 
صورت نياز درخواس��ت اعمال ماده 477 كنيم  

زيرا معتقدي��م اموالي كه از طريق نامش��روع به 
دست آمده بايد به بيت المال بازگردد و در اختيار 

مجرمان نباشد. 
  انتقاد دادستان از دولت 

دادستان كل كش��ور از اقدامات دولت نسبت به 
تأس��يس مراكز ترك اعتياد هم انتقاد كرد و در 
اين زمينه بيان داشت: بخشي از مشكالت ما در 
برخورد با معتادان متجاهر اين اس��ت كه دولت 
نسبت به تأسيس مراكز ترك اعتياد اقدامات الزم 
را نداشته است و حتماً ستاد مبارزه با موادمخدر 
بايد دائماً پيگير اين موضوع باشد تا اين مراكز كه 
احداث آن طبق قانون وظيفه دولت است هر چه 

زودتر راه اندازي شود. 

در اين ستون پيام ها،  متن ها، عكس نوشت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر ش�ده در فضاي مجازي را منتش�ر خواهيم كرد؛ بدون 
هيچ گونه توضيح و تفسير. بازنشر اين موارد هم به منزله تأييد 

يا رد محتواي هيچ كدام از آنها نيست. 
-----------------------------------------------------

 سلمان زند توئيت كرد:  در سرپل ذهاب و در گرماي حدود50درجه 
تابستان، برق مستأجرهايي كه همچنان در كانكس زندگي مي كنند 
را قطع كردند. قرار بود به مس��تأجرهاي زلزله زده زمين بدهند. زمين 
ندادند هيچ برق كانكس هايش��ان را هم قطع مي كنن��د. مردم مقابل 

فرمانداري تجمع كردند و تجمع به خشونت كشيده شد. 
-----------------------------------------------------

  حافظ حكيمي با انتشار اين عكس توئيت كرد:  شهرداري مشهد 
يه كار خيلي باحال براي س��المت عمومي كرده! شما جلو اين دستگاه 

چند تا حركت ورزشي انجام ميدي و بليت مترو مجاني مي گيري!
-----------------------------------------------------

 علي قلهكي با انتشار اين عكس توئيت كرد:  تصويري از دستور 
»سعيد محمد« فرمانده قرارگاه خاتم االنبيا به مسئوالن و فرماندهان 
اين قرارگاه مبني بر اينكه هيچ مسئول و فرد ذي نفوذي حق استخدام 

يا به كارگيري اقوام درجه 1 و 2 در رده خدمتي خود را ندارد. 
-----------------------------------------------------

  محمد جرجندي با انتش�ار اين عكس توئيت كرد: شايد باور 
نكنيد، ولي پليس فتا كافه بازار رو با»حداقل« ۶0 درصد بدافزار زنده و 
 FaceApp آلودگي احتمالي چندين ميليون ايراني رها كرده و در مورد

هشدار داده!
-----------------------------------------------------

  وحيد حاجي پور توئيت كرد:  نكاتي كه بايد از تنگه هرمز بدانيم. 
مصرف روزانه نفت در جهان 100 ميليون بش��كه است كه حدود ۶0 
ميليون بشكه از اين نفت، از طريق درياها جابه جا مي شود. سهم تنگه 
هرمز از اين رقم بين 17 تا 18 ميليون بشكه در روز است. يعني حدود 

33درصد از تجارت آبي نفت، متعلق به اين تنگه است. 
-----------------------------------------------------

  مريم طالشي با انتشار اين عكس توئيت كرد:  آب سد پيشين در 
جنوب سيستان و بلوچستان سرريز شده در حالي كه مردم روستاهاي 
پايين دست با بحران بي آبي مواجه هستند. مردم منطقه معتقدند، اين سد 

كه 25 سال از عمرش مي گذرد، هيچ سودي براي آنها نداشته است. 
-----------------------------------------------------

  يك كاربر توئيت كرد: »برنج خونين« محصول سال 13۶0 فيلمي 
از امير قويدل است كه به موضوع نفوذ از طريق كشاورزي مي پردازد. 
ايران ما سال هاي س��ال محل رفت و آمد چپاولگران سرمايه هاي ملت 
بوده؛ كساني كه در امورات كشور خلل ايجاد مي كنند و به مردم ضرر 

مي زنند تا خود منفعت شخصي كسب كنند. 
-----------------------------------------------------

  عزيم بهرامي با انتشار اين عكس توئيت كرد:  شهر شوش دماي 
حدود 51 درجه را مي گذراند. در حالي كه بيش از 3/2 روس��تاهاي اين 
منطقه مشكل لوله كشي  آب و حتي دسترسي به شبكه برق رساني دارند. 
-----------------------------------------------------

  كانال خبرگزاري ايرنا با انتش�ار اين عكس نوشت: فرماندار 
تالش در گيالن به همسرش كه عضو كارگروه عفاف   وحجاب فرمانداري 
اين شهرستان است، بابت تالش براي رواج دادن پوشش اسالمي، لوح 

تقدير داد!

عليرضا سزاوار

زهرا چيذري 
  گزارش  يک

آگهی رای هيات قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیات تعیین تکلیف مستقر در ثبت و امالک شهرستان سنندج. تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان ذیل تایید گردیده لذا 
بدین وسیله مش��خصات امالک در دو نوبت به فاصله 15روز جهت اطالع عموم در روزنامه کثیراالنتشار و محلی آگهی می گردد. در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در 
محل تا مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نمایند و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود 
را به مرجع قضائی تقدیم نموده و گواهی اخذ و تحویل اداره ثبت نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

سند مالکیت طبق مقررات صادر خواهد شد. صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
 رئیس ثبت منطقه یک سنندج – بهنام قباد

  بخش3:
 1 - شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی آبی بنام علی قبادی فرزند حبیب اله شماره شناسنامه 225 صادره سنندج کدملی 3730789211 
تحت پالک 214 فرعی از 2728 اصلی بخش 3 س��نندج به مس��احت 75 / 7499 مترمربع که 99 مترمربع آن در حریم رودخانه می باش��د به 

آدرس سنندج روستای موینه
 2 - ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم بنام علی قبادی فرزند حبیب اله شماره شناسنامه 225 صادره سنندج کدملی 3730789211 

تحت پالک 213 فرعی از 2728 اصلی بخش 3 سنندج به مساحت 15730 مترمربع به آدرس سنندج روستای موینه

م / الف: 9829

3 مدال نقره و يك برنز دانش آموزان ايراني 
در المپياد جهاني زيست شناسي

دانش آموزان ايراني در المپياد جهاني زيست شناسي موفق به كسب 
سه مدال نقره و يك مدال برنز شدند.   خبر

عنايت ساالريان، معاون مركز استعدادهاي درخشان و دانش پژوهان جوان اظهار كرد: تيم المپياد علمي 
زيست شناسي ايران در سي امين المپياد جهاني زيست شناس��ي كه در مجارستان برگزار شد موفق به 

كسب سه مدال نقره و يك مدال برنز شد. 
وي افزود: در اين دوره از مسابقات، عليرضا تنوري، محمد امين خرقاني و علي يزدي زاده خرازي موفق به 

كسب مدال نقره شدند و شايان باقري براگوري توانست مدال برنز اين رقابت ها را به دست آورد. 
ساالريان تصريح كرد: همچنين دانش آموزان ايراني در شصتمين المپياد جهاني رياضي موفق به كسب 

يك مدال طال، دو مدال نقره و سه مدال برنز شدند. 

آموزش ميراث را تعطيل نكنيد !
نخستين مركز آموزش عالي ميراث فرهنگي 

در غرب آسيا در حال بسته شدن است
از 30سال پيش تاكنون به تناوب تالش هايي براي تعطيلي مركز آموزش 
عالي ميراث فرهنگي انجام ش�ده كه خوشبختانه به نتيجه نرسيده 
است. هم اكنون هم شوراي عالي كار و وزارت علوم در تالش براي احياي 
اين دانشگاه هستند. اين مركز به گواهي يونسكو تنها مركز آموزش 
ميراث فرهنگي در س�طح منطقه بوده كه توانسته ساختار آموزش 
عالي كش�ور در حوزه ميراث فرهنگي را پي ريزي و الگو سازي كند. 
رفتار منفعالنه مجموعه معاونت ميراث فرهنگي كه انسجامش را مديون 
مركز آموزش عالي ميراث اس��ت، اكنون وضعيتي نيمه تعطيل براي اين 
مجموعه ايجاد كرده اس��ت. اقدامات مديران و كارشناساني كه روزگاري 
خود پشت نيمكت هاي همين مركز الفباي ميراث فرهنگي را آموخته اند، 

چندماهي است كه دانشجويان اين مركز را سردرگم كرده است. 
 دانشگاه ميراث ساز

افرادي چون سيدمحمد بهشتي، محمدحسن طالبيان، محمدرضا كارگر 
كه همگي از مديران ميراث فرهنگي بوده  و هستند، روزگاري عضو هيئت 
علمي همين مركز بوده اند و اين مركز سكوي پرشي براي هيئت علمي شدن 

برخي از آنها در دانشگاه هايي همچون دانشگاه تهران بوده است. 
اگر روزي در سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري اعالم شود 
تمامي كارمنداني كه فارغ التحصيل اين مركز بوده اند بر سر كار نيايند، آن 
وقت مشخص خواهد شد چه تعداد از كارشناسان، مديران، اساتيد دانشگاه 

از فارغ التحصيالن اين مركز بوده اند. 
 انتصاب پرحاشيه

از شش ماه پيش فعاليت ها براي تعطيل شدن كامل دانشكده شروع شده 
تا جايي كه نيمي از دانش��كده تعطيل و فقط در دو كالس و آمفي تئاتر و 
جاي ديگري كه تبديل به كالس شده، دانشجويان حضور داشتند.  ربيعي 
نماينده دانشجويان مركز آموزش عالي ميراث فرهنگي، درخصوص اتفاقات 
اخير اين مركز و علت تخليه ساختمان اين دانشگاه گفت: چند روز قبل 
بدون هيچ گونه اطالعي رياست دانشگاه آقاي منصورزاده را عزل و آقاي 
معصومي راد كه در حاضر رئيس دبيرخانه شوراي عالي ميراث فرهنگي 
نيز هستند با حفظ اين سمت به جاي ايشان منصوب شدند. بالفاصله هم 
از سوي رياست مركز به ما اطالع دادند، ساختمان دانشكده كالً تخليه و به 
ساختمان خوابگاه پسران منتقل خواهد شد و در حال حاضر اسباب و اثاثيه 
ما بيرون ريخته شده و وضعيت دانشجويان در سردرگمي بدي قرار دارد.«
وي معتقد است: مشكل پايه اي دانشكده ما از جايي آغاز شد كه در سال 
1382 شوراي عالي اداري مصوبه اي صادر كرد كه در آن با توجه به افزايش 
مراكز آموزشي وابسته به دستگاه هاي اجرايي، دستور داده بودند كه اين 

مراكز بازنگري شوند.«
 30 سال قدمت اساسنامه اي

در واقع هدف اصلي تأسيس اين مركز، بند دوم اساسنامه سازمان ميراث 
فرهنگي اس��ت كه تأكيد مي كند: يكي از وظايف اصلي سازمان آموزش 
است. در اين س��ال ها حدود 2 هزار دانش��جو از اين مركز فارغ التحصيل 
شده اند و بسياري از مديران فعلي و افراد سرشناس حوزه ميراث فرهنگي 
فارغ التحصيل همين مركز هستند، اما سكوت آنها در رابطه با بسته شدن 

مركز آموزش عالي ميراث عجيب است. 
در سال 13۶8 سازمان ميراث فرهنگي، با مجوز وزارت علوم، تحقيقات و 
فناوري وقت اقدام به تأسيس مركز آموزش عالي ميراث فرهنگي جهت 

تربيت نيروي انساني متخصص كرد. 
  هيچ مركزي منحل نشد

در سال 1382 شوراي عالي اداري مصوبه اي صادر كرد كه در آن با توجه به 
رواج بي رويه مراكز آموزشي وابسته به دستگاه هاي اجرايي، تصريح كرده 

بود كه اين مراكز بازنگري شوند. 
با اس��تناد به اين مصوبه چند مركز آموزش عالي وابسته به دستگاه هاي 
اجرايي تعيين تكليف شد يا فعاليتش��ان محدود يا به وزارت علوم واگذار 

شدند، اما به استناد اين مصوبه هيچ مركزي منحل نشد. 
 كارشكني بي ثمر بقايي

در سال 1389 بعد از گذشت هفت سال از اين مصوبه، حميد بقايي رئيس 
وقت سازمان ميراث فرهنگي با اين ديدگاه كه نيازي به مركز آموزش عالي 
ميراث فرهنگي ندارد، درخواس��ت تعيين تكليف مركز را از شوراي عالي 
اداري كرد و شورا به گونه اي عجيب بدون طي مراحل قانوني رأي بر انحالل 

مركز صادر كرد. 
تمامي رؤساي سازمان پس از بقايي، در دولت هاي مختلف متوجه تأثيرات 
مخرب انحالل مركز شدند و همگي طي مكاتبات متعدد با رئيس جمهور و 
معاون توسعه مديريت رئيس جمهور درخواست لغو مصوبه مربوط به مركز 

و ابقا آن را دادند. 
  همه موافقان دانشگاه ميراث

در زمان رياست مسعود سلطاني فر بر سازمان، شوراي عالي ميراث فرهنگي 
به رياست اسحاق جهانگيري و با حضور فرهادي وزير وقت علوم تشكيل شد 
كه با طرح موضوع ابقا و تداوم فعاليت مركز موافقت كرد. در سال 1395 اين 

نظر به دبيرخانه شوراي عالي اداري براي طرح و تصويب ابالغ شد. 
اكنون شوراي عالي اداري معتقد است كه بايد وزارت علوم مجوز رشته هاي 
جديد مركز را صادر كند تا شورا بتواند به ابقاي مركز رأي دهد، وزارت علوم 
هم اصرار دارد ش��وراي عالي اداري مركز آموزش عالي ميراث فرهنگي را 
ابقا كند تا آنها بتوانند مجوز رشته ها را بررس��ي كنند. در مجموع هر دو 
نهاد بر ادامه كار اين مركز علمي متفق  هستند، اما در عمل اين موضوع را 

پاس كاري مي كنند. 
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