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شماره 10241

ابهامات مصوبه کنکوری شورای عالی انقالب فرهنگی

چالشهایمصوبهتغییراتکنکوریهمچنانباقی
گروه اجتماعی
رقابت نابرابر دوپینگی ،با
کنکور ،این
ِ
شعبده بازیهای تست زنی مؤسسات کنکوری،
ی
پیوستهمحلمناقشهبودهاستواعضایشورا 
عالی انقالب فرهنگی در تابستان امسال تصمیم
گرفتند به این نابرابری خاتمه دهند و عالوه بر
اضطرابزدایی از داوطلبان کنکور بهخصوص
در رشتههای پرمتقاضی ،فرصتی فراهم کنند تا
عمقیادگیریدانشآموزانسنجیدهشود.بهاین
ترتیبطرحیباعنوان«ساماندهینظامسنجش
وپذیرش کنکوردرمقطع کارشناسی»ازسویاین
شوراابالغشد.برایناساس«سهمسوابقتحصیلی
دانشآموزان در نظام سنجش و پذیرش دانشجو
از سال  ۱۴۰۲به  ۶۰درصد میرسد و سهم کنکور
 ۴۰درصد خواهد بود .از سهم ۶۰درصدی که به
سوابق تحصیلی دانشآموزان اختصاص داده
شدهاست،معدلپایهیازدهمبهاندازه۲۰درصدو
معدلپایهدوازدهمبهمیزان۴۰درصدتأثیرخواهد
داشت».امااینمصوبهموردنقدجدیبسیاریاز
کارشناساننظامآموزشیقرار گرفته،چرا کهمطابق
تحلیلآنها ،گرایشبرایحضور در مدارسدولتی
خاص و غیردولتی افزایش می یابد و به این سبب
شکاف و نابرابری های آموزشی تشدید می شود.
بهعبارتبهترمصوبه کنکوریشورایعالیانقالب
فرهنگیتیرخالصیبرجان کمرمقمدارسدولتی
عادیاستونابرابریمیاناینمدارسومدارس
خاصوغیردولتیدربحث کیفیتآموزشعمیقتر
شده و دانشآموزان مدارس دولتی عادی از
چرخه حضور در دانشگاهها و رشتههای برتر به
کلی حذف می شوند.
«محمد صادق ترابزاده» -پژوهشگر مرکز رشد
دانشگاهامامصادق(ع)درزمرهمنتقدانیقراردارد
کهمعتقداست:باُپررنگشدننقشمعدل،مسئله
کیفیت مدارس در تحقق نمرات باالی امتحانات
نهایی مطرح میشود و این باعث افزایش نقش
مدرسه و توجه بیشتر خانوادهها و دانشآموزان
به انتخاب نوع مدرسه میشود ،این روند ممکن
استباعثافزایش کیفیتمدارسشودالبتهاین
احتمال تا حدی وجود دارد اما واقعیت این است
چون امتحانات نهایی در پایه دوازدهم است به
نظرنمیرسداتفاقاتجدیاز ابتدابیفتدودر یک
بازه کپسولی یک ساله هرچقدر هم فشار بر روی
مدارس ایجاد شود تا کیفیت را باال ببرند ،اتفاق
خاصینخواهدافتاد.اینپژوهشگرتأ کیدمی کند
که وقتی سهم معدل و کیفیت مدرسه ُپررنگ
میشود حرکت به سمت مدارس دولتی خاص و
غیردولتیجدیترمیشودیعنیتقاضابرایورود
ی کندومدارسبرای
بهاینمدارسافزایشپیدام 
اینکه افراد بهتری را جذب کنند وارد تبلیغات و
معرفیخودازمسیرنتیجهامتحاناتنهاییمیشوند
که بخشی از آن واقعی است و بخشی ممکن است
صرفا تبلیغ و فریب مردم باشد.
تداخلاینمصوبهباقوانینمجلسشورایاسالمی
نیزباعثشدهموجیاز انتقاداتنسبتبهمصوبه

شورایعالیانقالبفرهنگیشکلبگیرد،زیرااین
مصوبهدرتعارضباقانونسنجشوپذیرشاست
و طبق گزارشی که رسانه ها منتشر کرده اند ،در
روزهایگذشته،احمدنادرینایبرئیسکمیسیون
آموزش و تحقیقات مجلس در توییتر خود از نامه
وزیر علوم به معاون حقوقی رئیس جمهور برای
تعیین تکلیف کنکور  1402خبر داده بود و پس
از آن ،معاون حقوقی رئیس جمهور با صراحت
تأ کید کرد که شورای عالی انقالب فرهنگی مرجع
ت گذاری در چارچوب سیاستهای کلی
سیاس 
نظام محسوب میشود و مجلس شورای اسالمی
ن گذاری،در سال92راجعبه
بهعنوانمرجعقانو 
نحوه سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و
ن گذاری کرده
مرا کزآموزشی کشورمبادرتبهقانو 
و مطابق تدبیر رهبر انقالب در مواردی که مجلس
شورای اسالمی اقدام به وضع قانون کرده باشد
شورایعالیانقالبفرهنگیصالحیتورودندارد.
لذاقانونسنجشوپذیرشدانشجودردانشگاهها
ومرا کزآموزشیمصوبسال92بااصالحاتبعدی
مال ک اقدام است.
تعارض میان مصوبه شورا با مصوبه
مجلس؟
اما هیچ یک از نقدها و اظهاراتی که در این باب
مطرح شده ،در نتیجه نهایی اثربخش نبوده
است و شورای عالی انقالب فرهنگی در جلسهای
کهسهشنبه گذشتهبهریاسترئیسجمهوربرگزار
شده ،تأثیر قطعی و  60درصدی معدل در کنکور
سال1402راتأیید کردهاست.به گزارشخبرگزاری
چ گونه
ایسنا،اعضایاینشوراتأ کید کردهاند کههی 
تعارضی بین مصوبه این شورا با مصوبه مجلس
شورای اسالمی در مورد سیاستهای سنجش و
پژوهش دانشجویان وجود ندارد و این مصوبات
مکمل یکدیگر هستند .ضمن این که شورای
عالی از سال  ،۱۳۶۷مصوباتی در خصوص کنکور
داشته است .در دستور قبلی شورای عالی انقالب
فرهنگی،اعمالتأثیرقطعیمعدلسالدوازدهم
در سال  ۱۴۰۲به تصویب رسیده بود و قرار شد که
تأثیرقطعیسالیازدهمدرسال۱۴۰۳وتأثیرقطعی
سال دهم در سال  ۱۴۰۴اجرایی شود.
بر اساس این مصوبه ۶۰ ،درصد معدل دوره دوم
دبیرستان برای دروس عمومی و تخصصی در
کنکور نقش دارند و محتوای کنکور سراسری نیز
ی کند و تأثیر
تنها به دروس تخصصی تعلق پیدا م 
دروسعمومیدرامتحاناتدورهمتوسطهنمایان
میشود .نحوه محاسبه سهم سه سال متوسطه
دوم مبتنیبر آيیننامه اجرايی خواهد بود که
به تصویب شورای سنجش و پذیرش دانشجو
خواهدرسید.اماپرسشهاوابهاماتدراینزمینه
همچنان به قوت خود باقی است ،به راستی چه
مسئلهای در میان بوده که شورای عالی انقالب
فرهنگی به این موضوع ورود کرده و به گفته علی
زرافشان ،معاون سابق آموزش متوسطه وزارت
آموزش و پرورش ،آیا برای سنجش و پذیرش
دانشجو خألهای قانونی وجود داشت که شورای

آ گهی دعوت مجمع عمومی عادی
به طور فوق العاده
نوبت اول

آ گهی دعوت به مجامع عمومی عادی به طور فوق العاده
(نوبت اول) و فوق العاده شرکت تعاونی مصرف کارکنان
دادگستری کر ج به شماره ثبت  8954و شناسه ملی
 10100378612از کلیه اعضای تعاونی و صاحبان سهام
دعوت می شود جهت شرکت در جلسات فوق الذکر با
دستور جلسات ذیل درمحل سالن جلسات دادگستری
کر ج درمورخه  1400/11/30حضور به هم رسانند.
الف -جلسه مجمع عمومی فوق العاده با دستور  -1طر ح
و بررسی استعفای دسته جمعی اعضای هیات مدیره
 -2اصالح ماده یک اساسنامه (تغییر نام حوزه فعالیت
تعاونی)  -3اصالح ماده  12اساسنامه (شرایط اختصاصی)
از ساعت  11تا 12/30
ب-جلسهمجمععمومیعادیبهطورفوقالعادهبادستور
-1انتخاباعضایاصلیوعلیالبدلهیاتمدیره-2انتخاب
بازرسان اصلی و علی البدل از ساعت  12/30تا 14
هیات مدیره تعاونی مصرف کارکنان دادگستری کرج
تاریخ انتشار 1400/11/9
خ ش 1400/11/9

شماره 445

تاریخ 1400/10/28

آ گهی دعوت از بستانکاران و بدهکاران و
سایر اشخاص مرتبط به اموال
تاجر ورشکسته اسمعیل ایسوندی
نوبت دوم

در اجرای ماده  24قانون اداره تصفیه و امور ورشکستگی و همچنین ماده
 4نظامنامه امور ورشکستگی که حکم ورشکستگی آن به موجب شماره
140037390007385426مورخ1400/9/14ازشعبهچهارمدادگاهحقوقی
شهرستان دزفول صادر و تاریخ توقف آن  94/8/19اعالم شده در اختیار
دارند ،به شر ح زیر اعالم می گردد.
 -1کلیه بستانکاران و اشخاصی که هرگونه ادعایی از تاجر ورشکسته فوق
دارند باید اصل و یا تصویر مصدق مدارک خود را ظرف مهلت های ذیل
به دفتر شعبه چهارم دادگستری شهرستان دزفول تسلیم نمایند مدت
ارسال مدارک بستانکاران مقیم دزفول یک ماه و سایر نقاط ایران دو ماه
و مقیم در کشورهای بیگانه  3ماه میباشد.
 -2کسانی که به تاجر ورشکسته بدهی دارند ظرف مدت مذکور خود را
معرفی و بدهی خود را به صندوق سپرده دادگستری شهرستان دزفول
واریز نمایند.
 -3کسانی که به هر عنوان اموال ورشکسته نامبرده را در اختیار دارند،
مکلفندظرفمدت2ماهمذکورهماناموالراتحتاختیارمحکمه گذاشته
در غیر این صورت هرگونه حقی که نسبت به آن دارند از آنان سلب خواهد
شد مگر اینکه عذر موجهی داشته باشند.

احمد هادی نژاد
مدیر تصفیه تاجر ورشکسته اسمعیل ایسوندی

تاریخ انتشار 1400/11/9

خ ش 1400/11/9

عالیانقالبفرهنگیمجبور شداینخألراپر کند؟
اصوال چهنقایصیدر قانونقبلیوجودداشت که
شورای عالی انقالب فرهنگی را مجبور کرد به فکر
مصوبه جدید بیفتند.
سیاستگذاری و قانونگذاری با کیست؟
پاسخزرافشانایناست کهخألقانونینداشتیم.
در مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی به قانون
موجود که هنوز الزم االجراست ،استناد شده
است .ممکن است این شورا بگوید ،هدف
سیاست گذاری بود نه قانون گذاری؛ همانطور
که در عنوان این مصوبه آمده «سیاست و ضوابط
ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به
دانشگاهها» حال آنکه در مجموعه مصوبه به جز
دو یا سه بند بقیه موارد تکرار مسائلی است که در
قانون مصوب سال  1392وجود دارد .زرافشان
متذکر شده است  :یک تجربه  15ساله را در حوزه
ن گذاری کنکور سراسری داشتیم یک قانون
قانو 
با عنوان حذف کنکور تصویب شد اما نمایندگان
مجلسبهایننتیجهرسیدند کهقابلاجرانیست
ومنجربهحذف کنکور نمیشودوقانونسنجش
و پذیرش دانشجو نیز در سال  92تصویب شد.
بسیاری از نمایندگان مجلس نیز پیش تر به این
موضوع انتقاد و مطرح کرده اند که ورود شورای
عالی انقالب فرهنگی صحیح نیست؛ این شورا
ن گذار .مهرداد ویس
ت گذار است و نه قانو 
سیاس 
کرمی،عضو کمیسیونآموزشوتحقیقاتمجلس
ن گذاریازچالشهایبین
می گوید:موضوعقانو 
مجلس وشوراست،طبققانوناساسیتنهانهاد
ن گذاری ،مجلس است به جز خبرگان برای
قانو 

کار تخصصی خود ،وظیفه شورای عالی انقالب
ت گذاریاستامابهبرخیمسائل
فرهنگیسیاس 
ن گذاری و نادیده
ی کنند که مصداق قانو 
ورود م 
گرفتن استقالل مجلس است در چندین موضوع
که قرار بود الیحه ارائه شود یا مجلس طرح داشته
باشد،شاهدبودیموزرایعلوموآموزشوپرورش،
مجلسرادورزدهومصوبهرابرایتصویببهشورای
عالی انقالب فرهنگی بردند.این عضو کمیسیون
آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه شورای
عالیانقالبفرهنگیبهمسئلهساماندهیسهمیهها
ن گذاریبرای کنکور
ی کندامادرحوزهقانو 
ورودنم 
ورود کرده،بهطرحاینموضوعپرداختهاست که
ت گذاری دو حوزه متفاوت
ن گذاری با سیاس 
قانو 
استوتداخلوظایفباعثآشفتگیمیشود،به
دلیلاینآشفتگیهاهما کنون31نوعسهمیهدر
کنکورداریم.شورایعالیانقالبفرهنگیبهموضوع
ی کند اما در حوزه
ساماندهی سهمیهها ورود نم 
ن گذاری برای کنکور ورود کرده است.
قانو 
شیوههای متفاوت نمره دهی در مدارس
«ابراهیمسحرخیز»-معاوناسبقآموزشمتوسطه
وزارتآموزشوپرورشازورودشورایعالیانقالب
فرهنگی به مقوله کنکور انتقاد کرده و می گوید:
«مجلس شورای اسالمی در این باره قبال قانونی
را به تصویب رسانده است ».سحرخیز در گفت و
گو با «رسالت» عنوان می کند« :آنچه در شورای
عالی انقالب فرهنگی اصالح شده ،دارای نکات
مثبت و منفی است اما باید اجازه داد تصمیمات
بهمرکزیتومحوریتشورایعالیآموزشوپرورش
اتخاذ شود .تعدد مرا کز تصمیم گیری به صالح

آ گهی دعوت به مجمع عمومی
فوق العاده
نوبت اول

شرکت تعاونی مسکن پادگان امام رضا (ع) مراغه
به شماره ثبت  207و شناسه ملی 10860351942
تحت نظارت اداره تعاون  ،کار و رفاه اجتماعی شهرستان مراغه

جلسهمجمععمومیفوقالعادهنوبتاولشرکتتعاونیمسکنپادگانامام
رضا (ع) مراغه به شماره ثبت  207و شناسه ملی  10860351942در ساعت
 16روز جمعه مورخه  1400/11/22در نشانی  :مراغه – جنب کوی سازمانی
پادگان امام رضا – سالن آمفی تئاتر تاالر سرباز به کدپستی 5513653791
برگزار می شود .از کلیه اعضا شرکت دعوت می شود در ساعت مقرر حضور
به هم رسانند.
دستور جلسه :
 -1تصمیم گیری درخصوص تمدید مدت فعالیت شرکت تعاونی
تذکر:
 -1اعضایی که نمی توانندشخصا در مجمع عمومی فوق حضور یابند می
توانند یک هفته مانده به روز مجمع با حضور توام وکیل و موکل در دفتر
شرکت تعاونی و تکمیل فرم مربوطه وکیل خود را جهت حضور در مجمع
عمومی تعیین نمایند.
 -2تمامی اعضای حاضر در مجمع موظف به رعایت پروتکل های بهداشتی
و وسایل حفاظت شخصی طبق مصوبه ستاد مبارزه با کرونا می باشند.
توجه  :داشتن کپی کارت ملی جهت حضور در مجمع الزامی است.

تاریخ انتشار 1400/11/9
خ ش 1400/11/9

هیات مدیره شرکت تعاونی مسکن
پادگان امام رضا (ع) مراغه

آ گهی دعوت مجمع عمومی عادی
به طور فوق العاده شرکت تولیدی و
صنعتی جام گستر توس (سهامی خاص)
شماره ثبت  25923مشهد

بدینوسیلهاز کلیهسهامداراندعوتبهعمل
می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی به
طور فوق العاده مورخ  1400/11/21در ساعت
 9صبح واقع در مشهد  ،خیابان خواجه ربیع،
خیابان گاز  ،خیابان مسلم شمالی  ، 5پال ک
 294حضور به هم رسانند.
دستور جلسه :
 -1انتخاب اعضای هیات مدیره
 -2انتخاب بازرسین
 -3انتخاب روزنامه کثیراالنتشار
تاریخ انتشار 1400/11/9
خ ش 1400/11/9

هیات مدیره

آموزشوپرورشنیست.ماچندینسالاست که
آموزشوپرورشرادچار آشفتگیوسردرگمی کرده
ن گذاری
ایم ،مجلس شورای اسالمی ،مرکز قانو 
است ،چنانچه نمایندگان مردم ورودی به این
مسئله نداشته باشند و ابتدا به سا کن شورای
عالی انقالب فرهنگی ورود کند ،بحث مجزایی
است اما در خصوص مصوبه اخیر ،ورود این
شورا مورد پذیرش نیست و ا گر بازگشت به قانون
مجلس شورای اسالمی باشد که ابتدای دهه
 90تحت عنوان تأثیر سوابق تحصیلی در پذیرش
دانشجویانوتأثیرمثبتمعدلبهتصویبرسید،
درآنجاطبققانون،آموزشوپرورشبایدسهسال
پایانیمتوسطهرابهصورتآزمونهایهماهنگ
کشوری و مطابق با استانداردهای شورای عالی
آموزش و پرورش برگزار کند ،بنابراین پیش نیاز
تأثیر  60درصدی معدل در سال  1402این است
که امتحانات در سه پایه دهم ،یازدهم و دوازدهم
به شکل هماهنگ کشوری (نهایی) برگزار شود.
در حال حاضر آموزش و پرورش برای نهایی کردن
و اجرای پایه دوازدهم با دشواری های فراوانی
مواجه است و این نکته را باید در نظر داشت که
برگزاری آزمون نهایی کار ساده ای نیست و نیاز به
نیروی انسانی و امکانات دارد ،اما چنانچه آزمون
نهایی نباشد و سوابق تحصیلی به صورت معدل
و غیرمعدل اعمال شود ،اصال عادالنه نیست ،چرا
که مدارس به لحاظ نمره دهی به دانش آموزان با
یکدیگر تفاوت دارند ،نمرات در برخی مدارس
خریدوفروش می شود و حتی به دلیل تفاوت
مدارس به لحاط سختگیری و سهل گیری ها،

ممکن است نمره  12یک دانش آموز نسبت به
نمره  19دانش آموز دیگری که با ارفاق داده شده،
کیفیتروعادالنهترباشد.البتهدررسانههااشارهای
بهبرگزارینهاییآزمونهانشدهوا گرچنینباشد،
به هیچ وجه عادالنه نیست و حتی ا گر به شکل
نهاییهمبرگزار شود،بازهمعادالنهنخواهدبود.
سؤاالت برای سراسر کشور طرح می شود و دانش
آموزانمناطقمحروموبرخورداربایدبهاینسؤاالت
پاسخ دهند ،درحالی که گروهی از دانش آموزان
ازبهترینامکاناتومعلمانوفرصتهایآموزشی
بهره مند هستند اما در مقابل ،دانش آموزان
مناطقمحروم،مدرسهندارندوازداشتنمعلمان
با کیفیت محروم اند و گاهی باید سختی های
فراوانی را تاب بیاورند تا موفق به اخذ مدرک
دیپلم شوند».
رونق دوباره بازار کتاب های کمک آموزشی
«سحرخیز»ا گرچهمی گویداینمصوبهبهعدالت
نزدیک نیست اما تأ کید می کند« :شیوه ای بهتر
از کنکور نداریم و هرچه بررسی کرده ایم ،روشی
عادالنه تر از آزمون سراسری نیافته ایم .منتها این
مصوبه اضطراب مضاعفی را به خانواده و جامعه
تحمیل می کند ،در حال حاضر خانوادهها برای
امتحان نهایی در پایه دوازدهم که معدل آن در
کنکور اثرگذار است ،به خرید کتابهای کمک
درسی و حضور در کالسهای فوق برنامه روی
میآورندوحاال کهقرار استمعدلسهپایهاثرگذار
باشد ،بازار کتاب های کمک آموزشی و مافیای
پشتپردهرونقدوبارهایمی گیرد،البتهمعتقدم
این مصوبه تا حدودی به مدرسه ارج و قرب داده
و کمک می کند مدارس جایگاه و ارزش و اعتبار
بیشتریپیدا کنند.اماآموزشوپرورشبایدبرای
برگزاریآزموننهاییسهپایهآمادگیالزمراداشته
باشد و ا گر نتواند از عهده کار برآید ،این طرح قابل
اجرانیست».ا گرچهمصوبهاخیرازطرحقبلیبهتر
است اما  40درصد مابقی را بازهم کنکور تعیین
می کند .چرا که به گفته معاون اسبق آموزش
متوسطه وزارت آموزش و پرورش ،سهم سوابق
تحصیلیفقط60درصداستوهمانطور کهمیدانید
قراراستاین60درصدجایگزینآزمونعمومیشود،
بنابراین بار دروس عمومی از دوش دانش آموزان
برداشتهمیشودو کنکور بررویدروستخصصی
متمرکزخواهدبودامامشکلوابهامی کهدر اینجا
وجودداردایناست کهیکبارمعدلدانشآموزان
در دروس تخصصی اثرگذار بوده و یک بار هم در
کنکور کهدرواقعدوباربهدروستخصصیبهاداده
می شود .از سوی دیگر همچنان کنکور تأثیر خود
را دارد به دلیل اینکه ،آن  40درصد بسیار تعیین
کننده است .نمرات دانش آموزان در آموزش و
پرورشمعموال ازیکدیگرانحرافنداردوبههمدیگر
نزدیک است و چندان نمی تواند تمیيزدهنده و
تفکیک کننده باشد ،بنابراین تأثیر نهایی را برای
پذیرفتن دانش آموزان در دانشگاه ،همان 40
درصد ایفا خواهد کرد و بسیاری از دانش آموزان
ممکن است نمره و معدلی که کسب کرده اند،

آ گهیقانونتعیینتکلیفوضعیت
ثبتیاراضیوساختمانهایفاقد
سندرسمی

خوب باشد اما در دانشگاه پذیرفته نشوند و
بالعکسدانشآموزانی کهنمراتدرسیپایینتری
کسب کرده اند ،در دانشگاه پذیرفته شوند ،زیرا
40درصدپایانیدروستخصصی ،گرچه40درصد
استامادربعضیازرشتهمحلهاضریببیشتری
می خورد و ضریب دروس تخصصی بسیار بیشتر
از دروس عمومی است و فکر می کنم با این روال،
کنکور همچنان باقیاست».
معاون اسبق آموزش متوسطه وزارت آموزش و
پرورش،بابیاناینپرسش کهآیاآموزشوپرورش
توانبرگزاریامتحاناتنهاییبرایسهسالدوره
متوسطه دوم را دارد؟ عنوان می کند« :برگزاری
امتحان نهایی در سه سال دوره متوسطه دوم
مسبوق به سابقه نیست .در نظام های قدیم نیز
سهباردرپایهپنجم،سومراهنماییوپایهدوازدهم
امتحان نهایی برگزار شده که البته مقطع سوم
راهنمایی را استانی و سپس شهرستانی کردند و
نهایی کشوری نبوده است .اما برای سال 1402
برگزاریامتحاننهاییبرایسهپایهمقدورنیست،
چرا که امتحان نهایی کالس پنجم ابتدایی با پایه
دهم قابل قیاس نیست و تنوع دروس بسیار زیاد
است.امنیتسؤاالتهمبسیارمهمبودهوبرگزاری
امتحان نهایی در هر پایه ای به اندازه برگزاری یک
کنکو،توانوامکاناتمیخواهدولذااینامکانبرای
آموزشوپرورشمهیانیست.تعداددانشآموزان
در هر پایه را ا گر یک میلیون نفر در نظر بگیریم،
یک میلیون نفر هم دانش آموزان متفرقه و
کسانی هستند که اصطالحا دیپلم ردی اند و می
خواهند معدل خود را ارتقا دهند که در مجموع
رقمیدر حدود 4میلیوننفراستوبایدبرایاین
تعداد در حوزه اجرا و تصحیح و گذاشتن مراقب
برنامه ریزی کرد و کار ساده ای نیست».
فرصت ارتقای معدل و ترمیم نمره به
دانش آموزان داده می شود؟
سحرخیز در دهه  90در جریان تصویب قانون
حذف کنکور بوده است ،از این رو می گوید:
«در قانون مصوب سال  92پیش بینی کردیم،
که یک سال فرصت ترمیم معدل و جبران نمره
داده شود و افراد بتوانند به صورت داوطلب آزاد
دوباره امتحان بدهند و نمره و معدل جدید را
جایگزین نمرات قبلی خود کنند .لذا در مصوبه
شورای عالی انقالب فرهنگی این مسئله ابهام
دارد اما عدالت ایجاب می کند فرصت ارتقای
معدل و ترمیم نمره به دانش آموزانی که در
سالهای قبلی معدل کمتری داشته اند داده
شود ،زیرا تا به امروز سوابق تحصیلی چندان
تأثیری نداشته اما از دو سال بعد قرار است
 60درصد اثرگذار باشد و در این زمینه بازهم
باید بررسی کرد که آیا آموزش و پرورش ظرفیت
الزم را داراست و می تواند این امکان را در اختیار
دانشآموزانی کهسالهایقبلدیپلم گرفتهاند
بگذاردتاآنهاهمبتواننددوبارهامتحانبدهند؟
همهاینمسائلبهمنابعوزیرساختوظرفیتهای
مرکز سنجش آموزش و پرورش بازمی گردد که آیا
مهیاشدهاستیاخیر؟فراموشنکنید کهامتحان
نهایی ساالنه در هر پایه سه بار برگزار می شود .آیا
قراراستپایههایدهم،یازدهمودوازدهمنیزسه
باربرگزارشود؟ا گردانشآموزینمراتالزمرا کسب
نکردونتوانستبهپایهیازدهمبرود،تکلیفاش
چیست و چه زمانی باید آزمون بدهد و این فرد
را باید قبول اعالم کنند و یا مردود؟ مسلما این
مسئلهآثار وتبعاتروانیهمدارد.در حالحاضر
دانش آموز پس از اخذ دیپلم ،ا گر دانشگاه قبول

نشود ،در کاری مشغول به فعالیت شده و یا
یک سال پشت کنکور منتظر می ماند اما وقتی
دانش آموز مقطع اول متوسطه ،نمرات الزم را
در امتحان نهایی کسب نکند چه سرنوشتی در
انتظار اوست؟ ا گر در پایه باالتر پذیرفته شود،
دردسر خاص خود را به همراه دارد و ا گر چنین
نشود بازهم دردسر دارد .از طرفی بر اساس این
مصوبه ۶۰ ،درصد معدل دوره دوم دبیرستان
برای دروس عمومی و تخصصی در کنکور نقش
دارندامادر آنقانوناشارهنشده کههمهدروس
تأثیر گذارند.آموزشوپرورشمیتواندباسازمان
سنجشتوافق کردهوبگویددرپایهدهم،دودرس
و یا در پایه یازدهم سه درس را نهایی می کنم
بنابراینلزومیندارد کهتمامیدروسبهصورت
نهاییبرگزارشود.نکتهمهمبعدیایناست کهچه
وزنیبرایسهپایهتحصیلیقائلاند؛آیاپایههای
دهم،یازدهمودوازدهموزنیکسانیدارندوتأثیر
این سه پایه به یک اندازه است؟ چه برخوردی
با دروس تخصصی و عمومی خواهند داشت؟»
از این رو معاون اسبق آموزش متوسطه وزارت
آموزش و پرورش معتقد است که زوایای پنهان
اینمسئلهبایدروشنشود.الزمبودشورایعالی
انقالب فرهنگی چندین نشست را برگزار و نکات
مبهم را حالجی می کرد .پرسشهای بسیاری
مطرح است که به این ها پاسخی داده نشده و
اینمصوبه گرههاییدارد کهدر هنگامعملیاتی
شدن آن ،این گرهها بیشتر آشکار خواهد شد.
اجرای قانون هم محل تردید است که به زعم
«سحرخیز» ،آموزش و پرورش نسبت به اجرای
آنتمایلیندارد«:اینقانونسال92بهتصویب
رسیده و نزدیک به  9سال از زمان تصویب اش
می گذرد و شورای نگهبان آن را تأیید و به وزارت
علوموآموزشوپرورشابالغ کردهاست.چنانچه
قانون در مسیر اجرا با ایرادات و موانعی روبه رو
بوده باید به مجلس بازخوردی ارائه می کردند
تا اصالحات الزم صورت بپذیرد .به نظر می رسد
کها گرتمایلیبهاجرایاینقانونوجودداشت،
سالها پیش اجرایی می شد و گمان نمی کنم
سال  1402نیز آب از آب تکان بخورد».
ریشه بی عدالتی را نباید در کنکور جستجو کرد
«سحرخیز» تغییراتی که در بحث کنکور اعمال و
تصمیماتی کهاتخاذشدهرانا کافیمیداند،چرا که
تأ کیدمی کند«:اینموضوعچنداندربحثعدالت
اثرمحسوسینخواهدداشت.درحقدانشآموزی
کهمحروماستودسترسیالزمبهامکاناتآموزشی
ندارد،درهرالگوییچهالگویقبلیوچهفعلیاجحاف
خواهد شد .چون آموزش خوب مستلزم محیط
آموزشیمناسبومعلممتخصصوباانگیزهاست
کهمتأسفانهایندومسئلهدر مناطقنابرخوردار از
دانشآموزاندریغشدهاست.از طرفیریشههای
عدالترابایددرجایدیگریجستجو کرد.مناطق
نابرخوردار با کمبود معلم و امکانات آموزشی روبه
رو هستند اما در شهری مثل تهران ممکن است
با مازاد نیروی انسانی رو به رو باشیم ،این ها
به کنکورربطینداردبلکهمدیریتبرمنابعانسانی
مادرآموزشوپرورشدرستنیستوتنهاراهکاراین
است کهبرایمناطقمحرومسهمیهجدا گانهای
در نظر گرفت .به این معنا که سهمیه مناطق
محروم را جدا کنیم و دانش آموزان این مناطق با
خودشان مقایسه شده و آزموده شوند .بنابراین
ریشه بی عدالتی را نباید در کنکور جستجو کرد،
بلکه حلقه مفقوده در نظام آموزشی ما و  12سال
تحصیل است».

ازدواج آسان و همدلی خیرین تهران

(موضوعماده 3قانونوماده 13آییننامه)

هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امال ک شهرستان میاندوآب
بشرحزیرتصرفاتمفروزیومالکانهاشخاصراتاییدوبهجهتعدمدسترسی
به مالکین مقرر شده است پس از نشر آ گهی سند مالکیت رسمی صادر و تسلیم
گردد و علیهذا در اجرای ماده  3قانون مذکور و آئین نامه اجرایی آن مراتب در
دو نوبت به فاصله  15روز جهت اطالع مالکین مشاعی و سایر صاحبان حقوق
آ گهی می شود و چنانچه اشخاص اعتراض داشته باشند حدا کثر ظرف مدت
دو ماه از انتشار اولین آ گهی اعتراض کتبی خود را مستقیما به اداره ثبت اسناد و
امال ک شهرستان میاندوآب تسلیم نموده و باید یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض
بهادارهثبتاسنادهوامال کدادخواستبمرجعذیصالحقضاییتقدیمنمایند.
درغیراینصورتسندمالکیتموردتقاضایمتصرفبراساسمدلولرایصادره
در حدود و مقررات صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه
متضرر به دادگاه نخواهد بود..
-1رایشماره140060313006004342مورخه1400/9/10تقاضایآقایاسالم
حاجی زاده فرزند عبدالعلی مبنی بر صدور سند مالکیت ششدانگ اعیانی
یکباب گاوداری قسمتی ازپال ک  3029فرعی از یک اصلی بخش 14مراغه حوزه
ثبتی میاندوآب واقع در میاندوآب خریداری شده از وراث مرحوم حاج عیخان
حاجی ترابی به شماره پرونده  99-509هیات به مساحت  825/40متر مربع
که برای آن پال ک  29840فرعی تعیین شده است.
-2رای شماره  140060313006004726و 4727و4728مورخه 1400 /9/23
تقاضای آقای سلمان فرضی فرزندحاجی علی در سه دانگ مشاع از ششدانگ
و خانم فایقه فرضی فرزند حاجی علی در 1/5دانگ مشاع از ششدانگ و سیفی
محمدیاصلفرزندحاجیعلیدر 1/5دانگمشاعاز ششدانگ مبنیبرصدور
سندمالکیتیکبابخانهقسمتیازپال ک2803فرعیازیکاصلیبخش14مراغه
حوزه ثبتی میاندوآب واقع در میاندوآب خریداری شده از حقویردی کراری به
شماره پرونده 589و504و 99-502هیات به مساحت ششدانگی 173/50
متر مربع که برای آن پال ک  29833فرعی تعیین شده است.
تاریخ انتشارنوبت اول  :شنبه 1400/11/9
تاریخ انتشارنوبت دوم  :یکشنبه 1400/11/24
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آ گهی دعوت شرکت کارخانه آرد اطمینان
الیگودرز
نوبت اول

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت آرد اطمینان الیگودر (سهامی خاص) به شماره
ثبت  111و شناسه ملی  10980251878دعوت به عمل می آید در جلسه مجمع عمومی
فوق العاده در مورخه  1400/11/25راس ساعت  10صبح الی  13عصر در محل شرکت
واقع در الیگودرز  ،بلوار شرقی  ،روبروی شهرداری ،کدپستی  6861897389حضور
به هم رسانند.
دستور جلسه :
افزایش سرمایه
نقل و انتقال سهام
تغییر کدپستی شرکت
تاریخ انتشار 1400/11/9
خ ش 1400/11/9

هیات مدیره شرکت

خرم آن کس که در این محنت گاه
خاطری را سبب تسکین است
گوش کن
صدای ساز می آید
بانک سرناست که خبر از پیوندی میان دو دلداده را سر داده
دستانت را به من بده دست های تو با من آشناست
گام ها را محکمتر برداریم قدمی سرشار از مهر برای یاریرساندن به هموطنانمان
در جایجای سرزمین پهنا و رمان ایران
مدیرقرارگاهمحرومیتزداییسرکار خانمفاطمهچوپانیطیمصاحبهایفرمودند:
زمستان هزار و چهارصد با گرمی دلهای بههمپیوسته نویدبخش سرآغازی
پررنگتر از همیشه برای قرارگاه محرومیتزدایی بنیاد بینالمللی خیریه آبشار
عاطفهها می باشد.
تامینجهیزیهبهنوعروسانتحتحمایتبهمناسبتمیالدحضرتزهرا(س)این
بار افتخار خدمترسانیبهدیار سنگوآب،سرزمینیبهوسعتیکتاریخ،استان
کرمانشاهرانصیبمان کردهاست .کمکهایمردمیخیریناستانتهرانیاریرسان
زوجهای جوانیست که آغازگر زندگی هستند.
همچنین در راستای اعتالی سیره عملی امیر مومنان (ع) با هدف خدمترسانی
به اقشار آسیبپذیر همچون گذشته گامی دیگر برداشتهایم و با اهداء  150سری
جهیزیه به نوعروسان تحت حمایت به مبلغ ده میلیارد ریال معادل یک میلیارد
تومان که شامل گاز  ،فرش  ،پتو  ،بخاری  ،سرویس تفلون و چینی و  ...می شود در
ترویجازدواجآسانوسنتپیامبررحمت(ص) گاماستواریبرداشتهایموالزمبهذکر
است استانهای عزیزی طی شهریورماه و تا کنون از قرارگاه محرومتزدایی جهیزیه
دریافت کردند که شامل آذربایجان غربی ،اردبیل ،بوشهر  ،سیستان و بلوچستان
لرستان ،ایالم  ،چهارمحال و بختیاری  ،کرمان  ،خوزستان  ،کرمانشاه  ،خراسان
جنوبی  ،خراسان شمالی  ،کهگیلویه و بویراحمد  ،خراسان رضوی می باشند.
دررزمایشحضورداشتندوازنزدیکاز کمکهایمومنانهخیریناستانبازدید کردند.
جا دارد از نیکوکاران گرامی که همواره حامی محرومان می باشند ،تشکر کنیم.

