صفحه ۵
چهارشنبه  ۲۳اسفند ۱۳۹۶
 ۲۵جمادیالثانی  - 143۹شماره۲۱8۶۷

گزارش روز
دی ماه سال گذشته سند ملی آموزش 2030
ایران رونمایی و باعث نگرانیهای گستردهای در
جامعه علمی و پژوهشی کشور شد.
وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری وقت نیز در
این زمینه گفت  « :کمیسیون علمی ،فرهنگی
و تربیتی ســازمان ملل (یونسکو) در ایران در
چارچوب عمــل جهانی آموزش  2030و مطابق
با آخرین مصوبات و دستورات بینالمللی اقدام
به تدوین ســند آموزش ملی  2030ایران کرده
است».
در آن برهه در ستون «یادداشت روز» شماره 12
دی  95کیهان این ســؤال را مطرح کردیم که « چرا
چنین سندی در سکوت کامل و بدون نظرخواهی از
کارشناسان تدوین شــده و در معرض نقد و بررسی
عالمانه جامعه علمی  -آموزشــی کشور قرار نگرفته
است؟»
سؤال دوم این بود که « آیا چنین سندی باید در
مراجع قانونی صاحب صالحیت کشــور مثل شورای
عالی انقالب فرهنگی و براساس معیارهای تربیتی و
سبک زندگی ایرانی -اسالمی تدوین و به تصویب برسد
یا از سوی یونسکو و با همکاری بانک جهانی و براساس
معیارهای لیبرالی و سرمایهداری دیکته شود؟ »
سؤال سوم در مورد «وجاهت قانونی و صالحیت
علمی  -آموزشــی کمیســیون یونسکو» بود که چرا
تدوین سند ملی آموزشی کشور به دست آن سپرده
شده است؟
سؤال بنیادین دیگر این بود که «چرا قبل از اینکه
این سند به تصویب مراجع قانونی از جمله شورای عالی
انقالب فرهنگی و مجلس شورای اسالمی برسد ،دولت
آن را به اجرا گذاشته است».
از سال  1394دولت تعهد کرده بود سند 2030
یونسکو و شاخصهای 18گانه آن را اجرا و مطالبات
آموزشی سازمان ملل را وارد کتب درسی و آموزشی
کشور کند.
وزیر علوم گفته بود ایران موظف اســت گزارش
پیشرفت کار را ساالنه به مراجع بینالمللی ارائه دهد.
سؤالی که در « کیهان » پرسیدیم این بود که  « :چرا
دولت بدون مصوبه مجلس شــورای اسالمی و تأیید
شورای محترم نگهبان ،در پاریس مقر یونسکو متعهد
به اجرای آن شده است؟
مگر براساس اصل یکصد و بیست و پنجم قانون
اساســی هرگونه ایجاد تعهد برای کشــور در مجامع
بینالمللی نیاز به تصویب مجلس شــورای اســامی
ندارد؟
و آیا اگر این تعهد موجب ســلطه بیگانه شــود
براساس اصل  153ممنوع نمیباشد؟
آیا ســند  2030موجب سلطه فرهنگی بر کشور
نمیشــود و با قاعده حقوقی و فقهی نفی سبیل در
تضاد نیست؟»

حضــرت آیتاهلل خامنهای تأکید کردند« :به چه
مناسبت یک مجموع ه بهاصطالح بینالمللی که تحت
نفــوذ قدرتهای بزرگ نیز قــرار دارد ،به خود حق
میدهد که برای ملتهایی با تاریخ و فرهنگ و تمدن
گوناگون ،تکلیف معین کند».
ایشان با تأکید بر اینکه اصل این کار غلط است،
خاطرنشان کردند« :اگرچنانچه با اصل کار نمیتوانید
مخالفت کنیــد ،صراحتاً اعالم کنیــد که جمهوری
اســامی ایران در زمین ه آموزش و پــرورش ،دارای
اسناد باالدستی است و احتیاجی به این سند ندارد».
رهبر انقالب اسالمی با گالیه از شورای عالی انقالب
فرهنگی در این زمینه گفتند« :این شورا باید مراقبت
میکــرد و نباید اجازه مــیداد که کار تا جایی پیش
برود که اکنون ما مجبور به جلوگیری از آن شویم».
حضــرت آقا همچنیــن تأکید کردنــد « :اینجا
جمهوری اســامی ایران اســت و در این کشور مبنا
اســام و قرآن اســت .اینجا جایی نیست که سبک
زندگی معیوب و ویرانگر و فاســد غربی بتواند اعمال
نفوذ کند .در نظام جمهوری اسالمی پذیرش چنین
سندی ،معنا ندارد».

رهبر معظم انقالب اسالمی  17اردیبهشت ماه سال
جاری طی سخنانی در دیدار معلمان و فرهنگیان به
مســئله سند  2030پرداخته و با انتقاد شدید از این
موضوع گفتند« :این سند و امثال آن ،مواردی نیستند
که جمهوری اسالمی ایران تسلیم آنها شود ،و امضای
این سند و اجرای بیسروصدای آن قطعاً مجاز نیست
و به دستگاههای مسئول نیز اعالم شده است».

 17خرداد ماه سال جاری امام خامنهای در دیدار
جمعی از دانشــجویان مسئل ه «اســتقالل» را بسیار
مهــم ،و موضوع ســند  ۲۰۳۰را در همین چارچوب
قابل ارزیابی دانســتند و خاطرنشان کردند« :برخی
میگویند ما در این خصوص تحفظ دادهایم و گفتهایم
فالن بخــش آن را قبول نداریم ،درحالیکه حتی اگر

اینجا جمهوری اسالمی ایران است

دولت یازدهم و دوازدهم ابتدا از در انکار وارد شده و ادعا کرد که چنین سندی در دولت اصال
به امضا نرسیده است .در حالی که رئیسجمهور در مناظرهها گفته بود سند  2030یونسکو امضا
نشده ،معاون وزیر آموزش و پرورش اعالم کرد این وزارت بعد از هشدار و اعتراض رهبر معظم
انقالب ،اجرای سند مذکور را متوقف کرده است.

❖

به دنبال روشن شدن ابعاد  2030در جامعه مراجع عظام تقلید  ،شخصیتهای علمی،
فرهنگی و سیاسی و...به موضوع ورود کرده و به شدت نسبت به این مسئله واکنش نشان داده
و آن را یک کاپیتوالسیون آموزشی و فرهنگی خواندند.

بازخوانی توصیههای
رهبر معظم انقالب
در سالی که گذشت

✍

❖

بخش پایانی

نظام آموزشی نباید بیرون کشور
نوشته شود

سیدروح اهلل امینآبادی

واضح خالف اســام در آن وجود نداشت،
هیچ مورد
ِ
باز هم نظام آموزشــی نباید در بیرون از کشور نوشته
شــود ،حال آنکه موارد خالف اسالم نیز در آن سند
وجود دارد و برداشت افرادی که خیال میکنند ما در
این موضوع گزارشهای درستی نگرفتهایم ،برداشت
درستی نیست».
حضــرت آیتاهللالعظمی خامنهای تأکید کردند:
«اینجا ایران و جمهوری اسالمی است و این ملت ،ملت
بزرگی است ،چرا باید چند نفر در یونسکو یا سازمان
ملل ،نظام آموزشی ما را بنویسند؟!»

تصمیم درباره عقاید ،سنتها
و فرهنگ دیگر ملت ها

 31خرداد ماه رهبر معظم انقالب در دیدار جمعی
از اســتادان ،نخبگان و پژوهشگران دانشگاهها درباره
ابعاد «سند  »۲۰۳۰سخن گفته و تصریح کردند « :
این مسئله بسیار مهم و خطرناکی است که برخیها
در پشت ویترین مراکز مختلف سازمان ملل از جمله
یونســکو ،در حال ایجاد یک منظومه فکری ،علمی،
فرهنگی و عملی برای همه ملتها هســتند تا همه
جهانیان ،آنگونه که آنها میخواهند ،فکر و عمل کنند».
امام خامنهای افزودند« :سند  ۲۰۳۰جزئی از سند
باال دستی ســازمان ملل یعنی «سند توسعه پایدار»
است که سلطه گران جهانی در حرکتی معیوب و غلط
میخواهند همه ملتها را در چارچوب آن کنترل کنند
اما آنها به چه حقی درباره عقاید ،ســنتها و فرهنگ
دیگر ملتها تصمیم میگیرند؟ اینها واقعیاتی است
که استادان دانشگاهها باید برای جامعه تبیین کنند».
رهبر انقالب اسالمی خاطر نشان کردند« :اینکه

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی شالوده سهامی خاص
به شماره ثبت  8696و شناسه ملی 10100371008

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده
مورخ  1396/7/22تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
صمد رودگرمی به شــماره ملــی  -2299145151بهمن
رودگرمی به شماره ملی  -0035287901پگاه رودگرمی به
شماره ملی  2291736299به سمت اعضای هیئت مدیره
برای مدت دو ســال انتخاب گردیدند .حســین عمادی به
شماره ملی  1239406630به عنوان بازرس اصلی و سعید
نقشــینه به شــماره ملی  0049984977به عنوان بازرس
علیالبدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند .روزنامه
کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد.
ترازنامه و حســاب سود و زیان منتهی به  1395/12/29به
تصویب رسید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی عادی ســالیانه مورخ
 1396/04/15تصمیمات ذیل اتخاذ شــد - :ترازنامه و حســاب
سود و زیان ســال مالی منتهی به  95/12/30به تصویب رسید.
فرخ هاشــمزادهفالح  - 2753325987روبت بدلیانس آواکمپور
 - 1378596102فریدون ث ْق ًْهاالسالمی  1377692671به مدت
 2سال به سمت اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند- .محمدباقر
اصفهانی  3873178664به سمت بازرس اصلی و مجید رضائیتبار
 0941172041به سمت بازرس علیالبدل شرکت به مدت یکسال
انتخاب گردیدند  -روزنامه کیهان به عنوان روزنامهکثیراالنتشــار

برخی میگویند این اســناد الزام آور نیســت ،نوعی
سطحی نگری اســت ،چرا که همه اجزای این اسناد
در واقع الزامآور است و اگر محقق نشود ،موجب نوعی
العمل آنها خواهد شد».
عکس
ِ
حضرت آیتاهلل خامنهای همچنین یک ســؤال
اساســی مطرح کردند و آن اینکه «اصوالً چه لزومی
دارد این اســناد را بپذیریم و در عمل قبول کنیم که
غربیها باید به ما الگو بدهند؟»

سند  2030چیست؟

سند  2030یونســکو در سال  2015میالدی با
عنوان پوشــش ســواد و افزایش کیفیت آموزش ،با
 17هدف اصلی و  169هدف ویژه در ســازمان ملل
به تصویب رسید و کشــورهای عضو ملزم به رعایت
آن شدند.
سال گذشــته گفته شد که یونسکو تعهد گرفته
است که سند  2030در تمام کشورها اجرا شود .البته
در کالم گفته شــد که داوطلبانه انجام شده ،ولی در
عمل کاریزمای رسمی برای آن تعیین شد.
در مصوبه هیئت وزیران در تاریخ  25شهریور سال
 95آمده اســت« :به منظور هماهنگی و ارائه راهکار
تحقق اهداف و تعهدات آموزش  2030همسو با اهداف
و تعهدات برنامه اهداف توســعه پایدار ،کارگروه ملی
آموزش  2030با مســئولیت وزارت آموزشوپرورش
بدون گســترش تشکیالت ســازمانی و با استفاده از
امکانــات و ظرفیتهای موجــود در آن وزارتخانه با
حضور نمایندگان دستگاههای زیر تشکیل میشود».
جریان پشت این تفکر برای فراهم کردن اجرای
این «ســند نفوذ آموزشی» ابتدا نشستی در تیر 93با

آگهی تغییرات
شرکت صنایع
پالستیک و مالمین
ایران سهامیخاص
به شماره
ثبت 48160
و شناسه ملی
10100933582

ب ـ ـ ه ا س ــتناد صورتجلســه

مجمــع عمومی عــادی بطور
فو قالعاده مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۵
تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد:
آقایان صدرا صادقی یزدانخواه
ک د م ل ـ ـ ی0 0 1 2 9 4 1 913

شرکت تعیین گردید.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران

و حســین لشــگری کدملی
 5599630587و احمــد
صادقــی یزدانخــواه کدملی
 1377821870و احمــد
و د و دس ـ ـ ی د یک د م ل ـ ـ ی
 1377772179بــه عنــوان
اعضــای هیئتمدیــره برای
مدت دو ســال انتخاب شدند

شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان در تهران

آقای احمد صادقی یزدانخواه

متقاضیان محترم میتوانند با توجه به جدول زیر نسبت به انتخاب هر یک از نشریات مورد عالقه و واریز مبلغ اشتراک به شماره کارت 6104 3377 43976845
بانک ملت و یا به حساب ( 0106713595009سیبا) بانک ملی شعبه سعدی جنوبی کد 69به نام حسین شریعتمداری(مؤسسه کیهان) و ارسال اصل فیش بانکی
همراه با فرم تکمیل شده ذیل به صندوق پستی  11365/3631با پست سفارشی نسبت به برقراری اشتراک خود اقدام نمایند.
یکساله (ریال)

شش ماه (ریال)

سه ماهه (ریال)

روزنامه کیهان انگلیسی

5/220/000

2/610/000

1/305/000

مجله کیهان ورزشی

1/650/000

روزنامه کیهان

روزنامه کیهان عربی
مجله زن روز

2/200/000

5/220/000

1/400/000

مجله کیهان بچهها

825/000

مجله کیهان فرهنگی

192/000

1/100/000

2/610/000
825/000
700/000

415/000
_____

550/000

1/305/000
415/000
350/000

210/000
_____

توجه:
 -1اشتراک عزیزانی که فرم درخواست آنها تا دهم هر ماه به امور مشترکین برسد از اول ماه بعد برقرار میشود.
 -2یک نسخه از کپی فیش بانکی و قبض سفارشی را تا پایان مدت اشتراک حتما نزد خود نگهداری نمائید.
 -3در صورت تغییر قیمت نشریات و یا هزینه پستی ،معادل مبلغ پرداخت شده ،نشریه مورد تقاضا ارسال میگردد.
 -4در صورت تمایل به اشتراک چند نشریه ،برای هر کدام فیش بانکی جداگانه تهیه فرمائيد.
 -5قبض پرداختی را میتوانید به شماره  09127932568با ذکر مشخصات در کانال تلگرام قرار داده و به امور مشترکین اطالع دهید.

به سمت رئیس هیئتمدیره و
آقای حسین لشگری به سمت
نایــب رئیــس هیئتمدیره و
آقای بهرام صادقی یزدانخواه
(خــارج از ســهامداران و
اعضــای هیئتمدیــره) بــه
عنــوان مدیرعامل به مدت 2
ســال انتخاب گردیــد .آقای
حســن پورمحمــد روحافــزا
کدملــی 1378607627
بــه ســمت بــازرس اصلی و

کد پستی ......................................................................... :پست الکترونیکی...................................................................................................... :

شماره اشتراک....................................................... :

نمابر021 35202438 :

سامانه پیام کوتاه30001220121284 :

امور مشترکین

موسسه کیهان

و
جد ل
بدون نقطه کور

آموزشی و فرهنگی خواندند.
آیتاهلل نوری همدانی در درس خارج فقه خود در
مسجد اعظم قم از سند  2030یونسکو نیز انتقاد کرده
و گفت « :در این سند مسائل نامناسبی وجود دارد که
از طرف دولتیها نیز بدون آشکارسازی به امضاء رسیده
است؛ وقتی این مدل از سندها با فرهنگ ،دین ،قرآن
و ...ما منافات دارد ،نباید به امضاء برسد».
وی ادامه داد « :حوزه علمیه قم نمیتواند در برابر
چنین سندها و برنامههایی ساکت باشد؛ ما نباید سر
خود را پایین انداخته و فقط درس بخوانیم؛ بلکه باید
بیدار و هوشــیار بوده و حــوزه در موقع الزم ،نظرات
خود را اعالم نماید».
آیتاهلل مکارم شــیرازی نیز طی سخنانی در یک
برنامه تلویزیونی تصریح کرد« :بســیاری از موارد این
سند با مذهب و نظام ما سازگار نیست .شوخیبردار هم
نیست .سندی است به تمام معنا سکوالر ،مادیگری
و منافی مذهب .پیداست چنین سندی با تشکیالت
نظام جمهوری ما نمیتواند هماهنگ باشد .مسئولین
محترم میگویند بله ما شــرط گذاشتیم هر کجا بر
خــاف فرهنــگ و نظام و مذهب ما باشــد ما اعتنا
نکنیم .درست است ،همچنین شرطی گذاشتهاند .اما
آنها هم روی همین شرط ،شرط گذاشتهاند .میگویند
شرط شما تا آنجا قبول است که با روح سند مخالفت
نداشته باشد .این شرطی که شما گذاشتهاید مخالف
روح سند است».
ایــن مرجع تقلید در ادامه گفت « :در کتابهای
درســی هم میبینیم به تدریج در حال عملی شدن
است .اخباری هم میرسد که در بعضی از مدارس چه
برنامههایی بوده؟ ما میگوییم همه اینها درست ،اما
شما چرا یواشکی اینها را اجرا کردید؟ چرا مسئولین
باالدستی را خبر نکردید؟ از چنین مسئلهای که برای
 ۱۵سال نقشه میکشد ،همه باید با خبر میشدند و
در مجلس مطرح شود ،در شورای عالی انقالب فرهنگی
که متولی این گونه مسائل است باید مطرح شود .من
امیدوارم عزیزان تامل بیشتری کنند و تعصب به خرج
ندهند .هیچ عیبی ندارد انسان شجاع باشد و بگوید این
را پذیرفتم بعد مطالعه کردم و متوجه شــدم درست
نیست و پس گرفتم».
دیگر شــخصیتهای علمی ،فرهنگی و سیاسی
کشــور نیز در اظهار نظرهــای مختلفی که ذکر آنها
در حوصله این نوشــتار نیست ســند  2030را یک
کاپیتوالســیون و برجام فرهنگی خوانده و خواستار
ابطال آن شدند.

شماره 11084

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی فوقالعاده مورخ
 1396/09/04تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد - :آقای محمد
لطفی جاللآبادی به شماره ملی  0251319423با پرداخت
 5/000/000ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد.
 درنتیجه سرمایه شــرکت از مبلغ  10/000/000ریال به 15/000/000ریال افزایش یافت .ماده مربوطه در اساسنامه
اصالح گردید  -اســامی شرکاء و میزان سهمالشرکهها بعد
از افزایش ســرمایه - :آقای مختار تیموری به شــماره ملی
 4888702306دارای  3/500/000ریــال  -آقــای بهروز
کهریزی به شماره ملی  3255380294دارای 3/500/000
ریال  -آقای روحاهلل عباسی به شماره ملی 4590449609
دارای  3/000/000ریال  -آقای محمد لطفی جاللآبادی به
شماره ملی  0251319423دارای  5/000/000ریال

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت صنایع هواپیمایی ایران
سهامی خاص به شماره ثبت 11202
و شناسه ملی 10100444892

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1395/10/12تصمیمات

افقی:

ما -بانگ ندا  -4تلخکامی -استوار و پابرجا

شدن  -قانون چنگیز  -5عدد یک رقمی-

 -1تداوم -معادل فارســی برای واژه بیگانه برند

لغو کردن -نوازندهای در ارکسترهای بزرگ

وضعیت نابســامان در آینده نزدیک خواهد شــد

حساب -جنگ  -7بزرگ قوم -قلپ ،حداقل

 -2کــم ارزش شــدن پــول ملی منجــر به این

 -6تحت فشــار قرار گرفته -عالمتی در

 -3برهنــه  -نوعی رنگ ســرخ -عاقل -نتی در

مقدار نوشیدنی -این شهر امروزه «سلمان

از آلفرد هیچکاک -گربهســان کویری  -5عددی

ارکان ســاالد -غیر وحشی -مدافع فوتبال

موسیقی  -4شــهری در نزدیکی زنجان -فیلمی

پاک» نامیده میشــود  -8فتنه و بدی -از

دو رقمی -مجموعه قوای نظامی -رفتن  -6دلیل

 -9بدبختی -ســورهای در کالماهلل مجید-

 -عصبی از کمر تا پا  -7پرورنده زال -اســلوب-

یک نقطه  -11هم محل شمیرانی و دربندی-

و برهان -نشانه وابستگی شخص به منطقه خاص

پوشاننده  -10قیمت -چیرگی -متمرکز بر

رئیس هیئت مدیره رضا ایزدی کد ملی  4322731996به سمت

فصیح  -8مایع هســتیبخش -شنونده -ابهت و

ورزش رزمی چینیهــا -پیش درآمد واج

ملی  0046955313به سمت عضو اصلی هیئت مدیره امیر نیکزاد

خدایان بزرگ هندوها  -10مذاب -حاشیه صفحه

در عراق  -13مادر عرب -شفاعت -داروی

نقص -جامعه کشاورزان  -12ضمیر اشاره -وسیله

ابر -بوروکراسی ،نظام اداری  -15ناگهان در

ذیل اتخاذ شد :حجتاهلل قریشی کد ملی  5929869741به سمت
مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره علیرضا یعقوبی احســن کد
دینان کد ملی  2062821451به سمت عضو اصلی هیئت مدیره
ناصر کرباســیزاده کد ملی  0046284745به سمت عضو اصلی
هیئــت مدیره فرهاد عباسزاده موقر کد ملی  0049984039به

اقتــدار -صدمتر مربع  -9گوش بده! روز عرب -از

گیاهی -پسوند گفتار و شنیدار  -14غرش

پرتابــی در دوومیدانی -بزرگترین نــام خداوند

تهران -جریانی در شرق ساری -حرفی در

 -13بچهها بهتر میکشند  -دژ -گرفتار خیاالت

 6269884731بــه ســمت
بــازرس علیالبدل برای مدت

گردیدند - .اختیارات مدیرعامل مطابق ماده  30اساسنامه شرکت

خواهد شد  -15از تکالیف کسانی که خود مرتکب

میباشد .کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک

مدیران اقتصادی ما عامل رشــد بیســابقه تورم

گناه نمیشوند  -کنیز.

و ســفته و غیره همواره با امضای متفق مدیرعامل و معاون مالی

عمودی:

به همراه مهر شرکت معتبر است.

کننــده -در لغت به معنای شــاخ اســت

شرکت آقای امیرهوشنگ رحیمی که منتخب هیئت مدیره میباشد

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران

 -12افسون -صلح و سازش -شهر زیارتی

کتاب -رهبر سوریه  -11زحمت و آزار -بیعیب و

 00492965277به سمت عضو علیالبدل هیئت مدیره انتخاب

نام ............................... :نام خانوادگی ....................................................... :نوع نشریه .................................................... :تعداد نسخه ......................... :مدت ......................... :ماه

امضاء

به دنبال روشن شدن ابعاد  2030در جامعه مراجع
عظام تقلید ،شخصیتهای علمی ،فرهنگی و سیاسی
و ...به موضوع ورود کرده و به شــدت نســبت به این
مسئله واکنش نشان داده و آن را یک کاپیتوالسیون

آقای مختــار درویش کدملی

سازمان ثبت اسناد
و امالک کشور
اداره ثبت شرکتها
و موسسات غیرتجاری
تهران

آدرس............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. :

آگهی تغییرات شرکت فناورگستر روبینا
با مسئولیت محدود به شماره ثبت 491266
و شناسه ملی 14005814257

انتقادهای گسترده به کاپیتوالسیون
فرهنگی!

سمت عضو علیالبدل هیئت مدیره امیرهوشنگ رحیمی کد ملی

فرم تقاضا
مبلغ پرداختی ........................................................ :ریال شماره فیش بانکی ........................................................... :تلفن .................................. :تلفن همراه......................................... :

حضور مشــهورترین چهرههای اقتصاد سرمایهداری
داخلی و خارجی در دانشگاه شریف و دومین همایش
را تحت عنوان «کنفرانس توســعه عدالت آموزشی»
با حضور برخی مسئوالن اجرایی کشور برگزار کرد.
کارشناسان پیش از این هشــدار داده بودند که
علیرغم اینکه در مواردی این ســند با فرهنگ ملی و
اسالمیاشــتراکاتی دارد اما نقاط افتراق بسیار بیشتر
اســت و تاثیرات خیلی قابل جبرانــی بر جا خواهد
گذاشت.
به عقیده کارشناسان در این سند هر نوع تربیت
دینی ،الهی ،خالف حقوق بشــر اســت ،ولی آموزش
جنسی تحت عنوان بهداشــت برای کودکان را جزو
حقــوق کودکی میدانند که حتی به بلوغ جنســی
نرســیده است و عمال آموزش را ذیل یک ایدئولوژی
دیگر قرار میدهند.
منتقــدان اعالم کرده بودند که در این ســند با
عناوینی مانند محدودیتهای خودســرانه ،معلمان و
والدین را زیر ســؤال میبرند و دست والدین را از سر
فرزند برمیدارند و آموزش مسائل جنسی به کودک
را حق او میدانند ،ولی آموزش تقوای جنســی و حیا
به کودک را پایمال کردن حق او به حساب میآورند.
در این ســند برخی موارد کلی مانند حمایت از
تحصیل رایگان و یا افزایش کیفیت آموزش آمده است
که این اهداف در سند تحول نظام آموزشی کشور که
سندی بومی است هم ذکر شده است .اما در مقابل از
برخی مفاهیم دینی و قرآنی آن هم به بهانههای واهی
مانند ترویج خشونت منع شده است.
این سند مهم بدون هیچگونه اطالعرسانی قبلی و

حتی بدون حضور نهادهای تصمیمگیر ،سیاستگذار
و قانونگذار از جمله شورای عالی انقالب فرهنگی و
چهرههای علمی کشور و خبرنگاران رونمایی شد .حتی
این سند مطابق قانون باید به اطالع مجلس میرسید
که این کار صورت نگرفت.
از دالیل توجیهی این سند استفاده از توانمندیهای
بینالمللی بیان شده ،در حالی که حقیقت امر این است
که در پس قول و قرارهای داده شــده ،باید دادههای
اطالعاتی آموزشــی و پرورشی کشــور را در اختیار
خارجیها بگذاریم ،چنانکه وزیر علوم تصریح کرده
بود ساالنه باید این اطالعات ارسال شود.
در حالی سند موســوم به  2030به عنوان سند
آموزشی یونسکو درباره برابری جنسیتی و حقوق بشر
در جهت سیاست کهنه «جهانی سازی» یا به عبارت
بهتر «آمریکایی ســازی» به کشورهای دیگر تحمیل
میشــود که حاصل و نتیجــه روشهای به اصطالح
«برابری جنسیتی» در کشورهای اروپایی و آمریکایی،
نتایج فاجعه بار و تکان دهندهای به بار آورده است .یکی
از نتایج فجیع همین به اصطالح «برابری جنسیتی»
مورد ادعای سند  2030یونسکو ،افزایش چشمگیر و
گسترده تعرض و تجاوزات جنسی در مراکز آموزشی
و دانشگاهی غرب بوده است.

شــدن -پیشوند روز و ســال  -14این بیکفایتی

یکسال مالی انتخاب گردیدند.

تلفن021 33913238 :

❖

تدوین نظام آموزشی در خارج از کشور ممنوع

آگهی تغییرات شرکت پروژهساز
سهامی خاص به شماره ثبت 55728
و شناسه ملی 10101008391

نوع نشریه

سند  2030یونسکو در سال  2015میالدی با عنوان
پوشش سواد و افزایش کیفیت آموزش ،با  17هدف
اصلی و  169هدف ویژه در سازمان ملل به تصویب
رسید و کشورهای عضو ملزم به رعایت آن شدند.
سال گذشته گفته شد یونسکو تعهد گرفته است
که سند  2030در تمام کشورها اجرا شود .البته در
کالم گفته شد که داوطلبانه انجام شده ،ولی در عمل
کاریزمای رسمی برای آن تعیین شد.

 -1شــهر تاج محل در هند  -محاســبه
 -2آمادگی برای هزینه کردن  -واحدی برای

سنجش زمان  -3عالمت جمع عربی -عدد

ترتیبی -اختصار عنــوان نیروی انتظامی

الفبای عربی.

