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افت 30نمره اي آموزش و پرورش در آزمون تيمز و پرلز

حاتمی کيا چهره  سال هنر انقالب شد

ن�گاه تك بعدي به 

 نفيسه ابراهيم زاده انتظام 
  گزارش

آموزش و پ�رورش 
هميشه مورد انتقاد 
كارشناس�ان و صاحب نظ�ران ب�وده اس�ت و 
دس�تگاه تعليم و تربيت هم�واره متهم بوده و 
هست كه در تقويت ساحت آموزش افراط كرده 
است و در اين مسير ساير ساحت هاي تربيتي و 
خالقيتي شناختي، مهارتي و زيستي را ناديده  
گرفته ي�ا اولويت ه�اي پايين ت�ر و در نتيجه 
امكانات سخت افزاري، نرم افزاري، اعتباري و 
مناب�ع را به اين بخ�ش اختصاص داده اس�ت. 
حاال اگر در خبرها بخوانيم كه در همين يك بعد هم 
30نمره افت داشته ايم، تعريف تازه اي از آموزش و 

پرورش ورشكسته به دست مي آيد. 
اين خب��ر را مس��عود كبيري، عض��و هيئت علمي 
پژوهش��گاه مطالعات آم��وزش و پ��رورش و مدير 
داده پ��ردازي مطالعات تيمز و پرلز در رس��انه ملي 

بيان كرد. 
وي درباره آزمون ه��اي بين المللي تيم��ز و پرلز و 
منحني بهتر يا بدترش��دن وضعيت آموزشي ما در 
مقايسه با دنيا گفت: آخرين آزمون 2015 برگزار شد 
و نتايج نشان مي دهد، عملكرد در درس رياضي در 
حد قبل است، ولي در مهارت علوم و خواندن كاهش 

شديد 30نمره اي دارد. 
به گفته وي، نتايج نشان مي دهد اگر ميانگين نمره 
اين آزمون 500 باشد، ميانگين نمره ايران هم پايه 
چهارم و هم پايه هش��تم حدود 430است و حدود 
70 كش��ور در اين آزمون شركت مي كنند و درس 
رياضي، علوم و س��واد خواندن را مي س��نجند. در 
درس علوم پايه هشتم ميانگين مان به 477رسيده 
بود كه در سال 2015 به 450كاهش يافت. دو نكته 

وج��ود دارد؛ اول آنكه هميش��ه در منطقه اي قرار 
داريم كه عملكردمان به ميانگين نمي رس��د. دوم 
آنكه در نسبت كش��ورهاي منطقه، اول نيستيم و 
 بسياري كش��ورهاي منطقه از ما بهترند كه كمي 

نگران كننده است. 
كبيري افزود: ايده هاي بسياري براي بچه ها داريم، 
ايمني و امنيت براساس تحقيقات انجام شده ايران 
از جمله كشورهايي است كه كمترين زمان آموزش 
در دوره ابتدايي را دارد، كودكان ايراني در يك سال 
تحصيلي به ط��ور متوس��ط در دوره ابتدايي645 
ساعت در مدرسه حضور دارند. در حالي كه استاندارد 

يونسكو هزار ساعت در 200 روز آموزشي است . 
وي با بيان اينكه ما امس��ال تعطيلي مدارس بر اثر 
آلودگي هوا در تهران نداشتيم، بچه ها خوشبينانه 
165 روز به مدرس��ه مي روند، گف��ت: در حقيقت 
7/5ماه كه بچه ها به مدرس��ه مي رون��د، انتظارات 
زيادي داريم. در سند تحول بچه ها بايد 925ساعت 
آموزش ببينند، اما بسيار كمتر از اين مقدار است. 
كيفيت آموزش دستخوش تغيير است و از هر سه 
دانش آموزي كه در دوره ابتدايي اختيار داريم يك 
نفر به حداقل اس��تانداردهاي ما نمي رس��د، يعني 
خواندن و نوشتن يا چهار عمل اصلي را به طور كامل 

بلد نيست. 
اظه��ارات اي��ن كارش��ناس در حال��ي در ص��در 
اخبار آموزش��ي كش��ور قرار مي گيرد كه چندي 
پي��ش علي اللهي��ار تركم��ن، معاون پش��تيباني 
آم��وزش و پرورش گفته بود، س��اعات درس��ي در 
مدارس اي��ران زي��اد اس��ت و بايد كاه��ش يابد. 
اظهارات اين مقام مس��ئول در آن زمان از س��وي 
 صاحب نظران ناظر به جنبه اقتصادي تأمين معلم 

ارزيابي شد. 

ابراهيم حاتمی كيا    فرهنگي
ب�ه عن�وان چهره 
س�ال هن�ر انق�الب اس�المی انتخاب ش�د. 
به گزارش مهر، ديروز و در جريان انتخاب چهره 
سال هنر انقالب اسالمی در حوزه هنری، هيئت 
داوران به اتفاق آرا ابراهيم حاتمی كيا را به عنوان 

چهره سال هنر انقالب اسالمی معرفی كردند. 
حاتمی كيا به دليل ساخت و اكران فيلم سينمايی 
»به وقت شام « در سال گذشته كانديدای انتخاب 

چهره سال هنر انقالب اسالمی شده بود. 
آيين پايانی پنجمين جش��ن هفت��ه هنر انقالب 

ديروز با برپايی ويژه برنامه   هايی برگزار شد. 
در اين مراسم ابتدا كانديداهای چهره سال انقالب 
معرفی شدند و سپس هوش��نگ جاويد به دليل 
سه دهه تالش در جهت احيای موسيقی نواحی 
تجليل شد. امسال نيز همچون سال های گذشته 
از ميان 14 نامزد اوليه برای دريافت عنوان چهره 
سال هنر انقالب پنج نفر به عنوان نامزد های نهايی 

معرفی شده بودند. 

رض��ا اميرخانی، هداي��ت اهلل بهب��ودی، ابراهيم 
حاتمی كيا، مس��عود نجابتی و مهدی نقويان به 
عنوان نامزدهای نهايی دريافت جايزه چهره سال 

هنر انقالب معرفی شده بودند.
در اين مراسم، محسن مؤمنی شريف، رئيس حوزه 
هنری اظهار داش��ت: هفته هنر انقالب فرصتی 
است تا به كارنامه يك سال گذشته هنرمان نگاه 
كنيم و آين��ده را ببينيم كه چگون��ه خواهد بود. 
نگاهی به هنر 14 نامزد چهره هنر س��ال انقالب 
نشان می دهد برخی اتفاقات بزرگ در حوزه های 

مختلف هنری رخ داده است. 
وی به موفقيت ح��وزه كت��اب و بحران های اين 
حوزه از جمله كاغذ اش��اره كرد و بيان داشت: با 
اين وجود شاهد انتشار كتابی بوديم كه 100 هزار 
نس��خه از آن به فروش رفت، آن هم كتاب سفير 
نوشته نيلوفر ش��ادمهری اس��ت و نيز استقبالی 
كه از كتاب رهش رضا اميرخانی ش��د و...  نشان 
 می ده��د م��ا در حوزه ه��ای مختل��ف همچنان 

موفق هستيم.  
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قيمت:500تومان

لو رفتن نيت و تصميم غربی  ها برای آخر برجام با توئيت سفير 
فرانسه در امريكا و تأكيد او بر اينكه »برجام غروبی ندارد و ايران 
تا ابد اجازه غنی سازی نخواهد داشت«، اين سؤال مقدر را پيش 
می كشد كه به راستی آيا با ادامه روند كنونی می توان زمانی برای 

خروج ايران از برجام - چه دور و چه نزديك- متصور شد؟
پس از آنكه امريكا رسماً و اروپا عماًل و باقی جهان طبعاً، سمعاً 
و طاعتاً از برج��ام خارج ش��دند، در ايران چند دس��تگی بين 
صاحبنظران درباره خروج از برجام ي��ا ماندن درآن اتفاق افتاد. 
برخی ماندن در برجام را »همچنان سودمند« برای ايران ارزيابی 
كردند. برخی آن را »يكسره خس��ارت و زيان « ديدند و برخی 

ماندن و خارج شدن را »علی السويه « دانستند. 
طرفداران ماندن در برجام معتقدند: 1- خروج ايران از برجام، اروپا 
و امريكا را كه در حال حاضر اختالفكی با هم دارند، عليه ايران 
متحد و يكپارچه می كند. 2- ديگرانی مثل روس  ها و چينی  ها 
را كه طرف ما ايستاده اند، معترض می كند و چه بسا در مقابل ما 
قرار می دهد. 3- موجب نزديكی بيشتر برخی  ها از جمله ارتجاع 
عربی منطقه به اسرائيل می شود. 4- با قدرت تبليغاتی و رسانه ای 
غرب، به زودی جای ايران و غرب عوض می شود و از اذهان پنهان 
می ماند كه چه كسی ابتدا از برجام خارج شد! و نهايتاً 5- ايران 
اگر در برجام باقی بماند، پس از هفت سال ديگر و در پايان 10 
سال- مطابق تفسير مذاكره كنندگان ايرانی!- می تواند به يك 
سند بين المللی برای بازگشت به فعاليت های هسته ای استناد 

كند و قانوناً و رسماً به يك كشور عادی هسته ای تبديل شود. 
مخالفان برجام شايد اين پنج بند موافقان را به اين صورت رد و 
باطل اعالم كنند: 1- اروپا و امريكا را هيچ چيزی نمی تواند بيشتر 
از آنچه اكنون هست متحد كند. آنها همين حاال از هماهنگی با 
امريكايی  ها چيزی كم نگذاشته اند و اگر تصور كنيم كاری عليه 
ايران هس��ت كه دريغ كرده اند، اشتباه می كنيم. همچنين اگر 
اختالفی بين اروپا و امريكا در منافع ملی شان متصور شويم، اين 
اختالف  ها در صورت خروج ايران از برجام باقی می ماند و حتی 
ممكن است تقويت هم بش��ود، زيرا در آن صورت، تكليف كار 
روشن است و اروپايی  ها برای كاستن از خسارت هاي آن بر منافع 
ملی كشور خود و تمركز بر منافع اتحاديه، بيشتر از حاال با ايران 
مماشات می كنند. برخی از خسارت هاي اروپا در صورت خروج 
ايران از برجام، به مسائلی مربوط می شود كه همسايگی اروپا با 
منطقه غرب آسيا ايجاد كرده است؛ منطقه ای كه درگير مسئله 
مهاجرت  ها و توليد و قاچاق مواد مخدر و مسئله جنگ است و چه 
بسا پس از آن درگير رقابت هسته ای هم بشود. بنابراين خروج 
ايران از برجام، اروپا و امريكا را متحدتر نمی كند و اختالف آنها را 

بيشتر هم می كند. 
2-چين و روسيه در قضيه برجام بدهكار و مديون ايران هستند. 
بخش��ی از هژمونی و س��لطه گری امريكا در جه��ان با هيمنه 
»نشانده شدن بر سر ميز مذاكره هس��ته ای با ايران « شكسته 
است و پيروزی های ايران در منطقه، باقيمانده آن هژمونی را به 
چالش كشيده است. چين و روسيه حتی با تصور آنها به عنوان 
كشور  هايی كه در موقع لزوم، ايران را خواهند فروخت، به خاطر 
مناسبات جهانی و رويارويی نظامی و اقتصادی با امريكا، چنين 
فروشی هرگز برای ش��ان صرف نمی كند و در محاسبه سود و 
زيان، ماندن در كنار ايران را ترجيح می دهند. چين اكنون مانند 
ابرقدرت اول جهان، تصميم گيري و سياس��تگذاري مي كند و 
تصور جدايی چين و روسيه از ايران به صرف خروج ايران از برجام، 

تصوری خام و سطحی است. 
3- ارتجاع عربی منطقه برای اتحاد با دشمنان ايران، به ضعف 
ايران بيشتر می نگرد تا به قدرت آن. و اين خاصيت كشورهای 
ضعيف و س��فله اس��ت. پس اگر احس��اس كنند كه برخی از 
شاخص های قدرت ايران با آغاز فعاليت های هسته ای بازگشته 
است، در مناسبات شان با دشمنان ايران محتاط تر می شوند. از 
طرفی برخی از كشورهای استراتژيك عرب در منطقه يا متحد 
ايران هستند يا با اعراب مرتجع تجمع يافته تحت خليج فارس، 
رقابت خاص خود را دارند. پس ايران نبايد سرنوشت خود را به 
نزديكی چند كشور وابسته عربی به اسرائيل گره بزند كه به نظر 
هم نمی رسد بتوانند به نارضايتی ملت های مسلمان خود پشت 

كنند و بيشتر از اين به اسرائيل نزديك شوند. 
4-  نگرانی از دستگاه عظيم تبليغاتی و رسانه ای غرب در جابه جا 
كردن جای متهم و شاكی، يك نگرانی قديمی است و همين حاال 
هم امريكا همين طور عمل می كند و در افكار بسياری از مخاطبان 
خود جا انداخته است كه ايران متهم هسته ای و امريكا شاكی آن 
است. ادامه اين رويه با فرض خروج ايران از برجام، چيزی را برای 
ما عوض نمی كند و اوضاع ما را بدتر از اين كه هست نخواهد كرد. 
از طرفی تسلط امريكا بر افكارعمومی جهان با ظهور شبكه های 
اجتماعی كمتر از قبل ش��ده اس��ت و امريكايی  ها با اثرگذاری 
گروه های مس��تقل در فضای مجازی، قدرت خود را در داخل 
كشور شان نيز محدودتر و ضعيف تر از قبل می بينند. پس اين 
نگرانی ارزش آن را ندارد كه رف��ع آن را به عنوان يكی از منافع 

ماندن در برجام تلقی كنيم. 
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سر مقاله

آیا زمانی برای خروج ایران 
از برجام متصور است؟

يازدهمين جشن تولد معنوى شهدا 
همزمان با والدت حضرت على اكبر (ع)  و روز جوان 

مى خواهند ياد شهدا  احيا نشود   نگذاريد ...
  دشمنان مى خواهند ياد شهدا احيا نشود     براى اينكه جاده شهادت كور بشود. تجربه كرده اند كه وقتى

  نام شهدا با عظمت برده مى شود، جوان امروز كه نه دوره جنگ را ديده و نه دوره امام را
 وقتى مى فهمد كه يك جايى در آن طرف منطقه دارند با دشمنان مى جنگند، پا مى شود مى رود

 حلب، بوكمال، زينبيه، بنا مى كند جنگيدن و به شهادت هم مى رسد.

 ستاد برگزاري ميالد شهدا
بسيج مسجد حضرت ولي عصر

ناحيه مقاومت سپاه مالك اشتر

 شوراياري محله ابوذر
 منطقه 15

امور شهداى بسيج 
مسجد حضرت ولى عصر
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غالمرضا صادقيان

بسياري از سران عرب نوكر و دنباله رو امريكا و صهيونيست ها هستند 

رهبر انقالب: دشمنان ايران 
نفس هاي آخر دشمني را مي کشند

برداشت از صندوق توسعه در صورت نياز مورد تأييد اينجانب است
رهبر معظم انقالب در پاسخ به نامه رئيس جمهور:

جبران خسارات سيل زدگان را سريعاً از محل هاي سه گانه آغاز كنيد

   سياسي

 چين امريكا را 
پشت سر مي گذارد
جيمي كارتر: چينی ها از1979  هيچ گاه درگير جنگ 
نبوده اند، در حالی كه امريكا از 242 سال موجوديت 
خود، فقط 16 سال در صلح بوده و اين امريكا را  
به جنگ دوست     ترين ملت دنيا مبدل كرده است. 
ترامپ به من تلفن كرد و گفت »چين دارد از ما جلو 
مي زند« و من گفتم علتش آن است كه چيني ها 

يك پني در جنگ خرج نكرده اند| صفحه 15


