میالد با سعادت پیامبر رحمت(ص) مبارکباد

کوک شده در واشنگتن

رافائل گروسی که برای آنچه «فوریت حضور در ایران و دیدار با مقامات باال» مینامد ،لحن نامناسبی هم دارد ،دیروز در واشنگتن کوک شد!
او حتی نتوانست مقابل سؤال خبرنگار بلومبرگ که «برای چه به امریکا آمدهاید؟» غافلگیر شدن خود را پنهان کند .ایران در تدارک بازگشت
به میز مذاکرات است و ظاهرا ً رئیس آژانس اتمی در نقش مأمور امریکا به دنبال پیچیده کردن و افزایش هزینههای یک مذاکره سالم است.
کوتا میاندازد | صفحه 15
همان بازی همیشگی «سالهای طوالنی مذاکره» .باید دید ایران چطور این مهره کوکی امریکا را از ت 
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جوگیر شدن
تولیدکنندگانلوازمخانگی
برای گرانی بیدلیل!
طی هفتههای اخیر ب��رای چندمین بار قیمت لوازم
خانگی ب��ه یکباره در ب��ازار گران ش��د .تولیدکنندگان
موضوع را تکذیب کردند و توپ را به زمین فروشگاههای
عرضهکننده کاال انداختند .عرضهکنندگان نیز خود را
بیتقصیر دانسته و قیمتهای جدید را قیمتهای اعالمی
شرکتها اعالم کردند .به هر حال با واکنش سریع وزیر
صمت و معاونانش موضوع گرانیها محکوم شد و اعالم
کردند که با متخلفان برخورد میشود .اکنون سه روز از
واکنش وزیر صمت میگ��ذرد اما هنوز قیمتها کاهش
نیافته و به قیمتهای قبل برنگشته است .اینکه در مقابل
دوربین و رسانهها گرانی قیمتها محکوم شود اما در عمل
نتوانند حریف تولیدکنندگان ،دالالن یا توزیعکنندگان
شوند ،هیچ سودی برای مصرفکننده ندارد و تنها یک
ش��وی تبلیغاتی اس��ت .کمااینکه این روند در روزهای
گذشته درخصوص گرانی مرغ ،تخممرغ و حتی لبنیات
ت
تکرار شده و خبری از ارزانیقیمتها نیس 
3

طغيان بيماري خاموش
با سرانه مصرف
هفتهاي  3ليوان شير!

ي وفرهنگيصبحايران
روزنامه سياسي،اجتماع 
پنجشنبه  29مهر  14 - 1400ربیعاالول 1443
توسوم -شماره  16 - 6329صفحه
سال بيس 
قيمت 2000 :تومان

گراني شير و لبنيات و كاهش سرانه مصرف شير فرياد
بيماري خاموش را هم در آوردهاس��ت .از هر سه زن باالي
 50س��ال يك نفر و از هر پنج مرد باالي  50سال ،يك نفر
شكستگي ناشي از پوكي اس��تخوان را تجربه ميكنند .در
كشور ما هم ساالنه 170هزار مورد شكستگي ناشي از پوكي
اس��تخوان و  4هزار مرگ ناش��ي از اين شكستگيها اتفاق
ميافتد .رش��د  120درصدی قيمت لبنيات در يك س��ال
گذشته در عمل اين خوراك مغذي را هم از سبد غذايي مردم
كشورمان حذف كردهاست .كاهش  10درصدي قيمت سه
محصول لبني پر مصرف هم كه هنوز براي مردم محسوس
نيست .در چنين ش��رايطي طبق گزارش مركز آمار ايران
سرانه مصرف شير حدود سه ليوان در هفته برآورد شدهاست
و دريافت كلسيم جامعه ايراني  ۴۰درصد از حداقل دريافت
كلسيم كمتر اس��ت .اين موضوع ميتواند تبعات زيادي از
جمله گس��ترش پوكي استخوان ،مش��كالت لثه و دندان،
كوتاهي قد كودكان و نوجوانان و حتي شيوع فشار خون باال و
بيماريهاي قلبي و عروقي را به دنبال داشته باشد

یادداشت  بینالملل

هادی محمدی

چیزهایی که باید
به «گروسی» تفهیم شود
امریکا فکر میک��رد با خ��روج یکطرفه از برجام ،مس��یری
گس��تردهتر برای فش��ار حداکثری علیه ایران خواهد داشت
و ایران نهتنه��ا ،ابزار و قابلیتهای خود را از دس��ت میدهد،
بلکه با مطالبات جدید و فرابرجامی و تحت فشارهای وسیع
تحریمی ،مجبور خواهد ش��د دور جدیدی از عقبنشینی و
امتیازدهی را تجربه کند .این بازی غربی با همه خسارتهایی
که به ایران وارد شد ،بینتیجه و با اجرای قانون مجلس ایران،
معکوس گردید و به تعبیر کارشناسان امریکایی ،اکنون امریکا
زیر فشار حداکثری ایران است و مجبور است هرچه زودتر به
برجام برگردد و با کمترین امتیاز بازهم ظرفیتهای ایران را
به عقب برگرداند .رؤیاهای موشکی و منطقهای امریکا و غرب
در مذاکرات جدید تعبیر نش��ده و آنها اولویت خود را در مهار
جدید هستهای قرار دادهاند ولی از آنجا که برای کسب آن باید
امتیاز بدهند ،گروسی را مأمور چانهزنی قرار دادهاند تا اشراف
اطالعاتی بر برنامه هستهای ایران را تا حد ممکن احیا کنند.
گروسی در موضع اخیر خود ناشیانه اظهارنظر کرده و پا را از
 NPTفراتر گذاشته است | صفحه 15
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كاهش ٢ميليوني
دانشآموزان
در ۲۰سال گذشته

یادداشت  سیاسی

رسول سناییراد

سیاست امریکا
در بیثباتسازی غرب آسیا

منطقه غرب آسیا نه تنها سرشار از منابع انرژی ،مواد معدنی
و بازاری بزرگ برای ف��روش کاالهای اقتصادی به حس��اب
میآید ،بلکه دروازه ورود به آسیا ،تماس با قدرتهای نظامی–
اقتصادی ش��رقی و کلید کنترل روس��یه ،چی��ن و ایران نیز
میباش��د ،از اینرو این منطقه برای امریکا به شدت جذاب و
واجد ارزش راهبردی اس��ت .همین موقعیت و وسوسه نفوذ
و سلطه موجب شده که کاخ س��فید عالوه بر استقرار ناوگان
پنجم دریایی و در اختیار داشتن پایگاههای بزرگ هوایی در
چند کشور عربی ،هزینه اشغال کشورهای افغانستان و عراق
را بپذیرد .اما روند تحوالت منطق��های و در رأس آن بیداری
اسالمی ،تشدید احساسات ضد امریکایی از یکسو و افول قدرت
امریکا و غیرقابل تحمل بودن هزینههای سنگین این حضور،
موجبات خروج اجباری امریکا از منطقه را با وجود احس��اس
خطر نسبت به آینده آن فراهم کرده است | صفحه 2
یادداشت  سیاسی

محمد صادق عبداللهی

آغازی مهم
برای ارتقای ارتباطات بحران

توافق با مسکو برای فعالیتهای امنیتساز در منطقه
سردار سرلشکر محمد باقری ،رئیس ستاد کل نیروهای
مسلح جمهوری اس�لامی ایران،پیشتر و در نشستی با
کارشناسان و مدیران نهادهای ایرانی در محل سفارت
جمهوری اسالمی ایران در مسکو ،با اشاره به قراردادهای
خرید هواپیماهای جنگنده ،جت آموزشی و بالگردهای
رزمی از روسیه گفته بود این قراردادها پس از لغو تحریم
تسلیحاتی ایران منعقد شده و در این سفر درباره اجرایی
شدن آن مذاکره خواهیم کرد .او همچنین پس از پایان
مذاکره با والری گراس��یموف ،رئیس ستادکل نیروهای
مسلح روس��یه از تشکیل کمیسیون مش��ترک نظامی
دو کش��ور در تهران طی س��ه ماه آینده خبر داده که به
گفته وی در این کمیسیون ابعاد مختلف همکاریهای
آموزشی ،عملیاتی و اطالعاتی دو کشور را بررسی خواهند
کرد .سرلش��کرباقری دیروز در گفتوگوی اختصاصی
با ایرنا در مس��کو ،به جمع بندی س��فر خود پرداخت و
مذاکرات با طرفهای روسی را «مثبت و سازنده» ارزیابی
کرد .رئیس ستاد کل نیروهای مسلح مذاکرات با ارتشبد
سرگئی ش��ایگو ،وزیر دفاع روسیه و والری گراسیموف،
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه را مثبت و سازنده
خواند و گفت که در دیدار با وزیر دفاع روسیه ،در مورد
موضوعات مهم همکاریهای دو کشور ،عمدتاً در سطوح

راهبردی گفتوگ��و و تبادل نظر کرده اس��ت .باقری با
بیان اینکه ایران و روس��یه در طول سالیان متمادی در
عرصهه��ای گوناگون همکاری میکنند ،به س��وریه به
عنوان نمونهای از همکاریهای گسترده دو کشور اشاره
و تصریح کرد که ما تالشهای گستردهای را برای حفظ

دبیر ش��ورای عالی انقالب فرهنگی از ابالغ «سیاس��تهای
رس��انهای مرتبط با حوادث طبیعی با تأکید ب��ر کرونا» خبر
داده است و در شرح آن بیان داش��ته« :ما سیاست رسانهای
مش��خصی در مواجهه با بالیای طبیعی و حوادث نداشتیم،
شورای عالی انقالب فرهنگی در این زمینه مصوبهای داشت
که ریاست محترم ش��ورای عالی انقالب فرهنگی آن را ابالغ
کردند » .با این توضیحات ابالغ سیاستهای رسانهای مرتبط
با حوادث طبیعی هرچند که در حال حاضر با تأکید بر بیماری
کروناست اما میتواند آغاز خوبی برای بسط آن به همه حوادث
طبیعی و اندیشیدن در خصوص این سیاس��تها آن هم در
کش��وری همچون ایران که به دلیل ش��رایط جغرافیایی در
معرض حوادث و بالیای طبیعی و بحرانیهای ناش��ی از آن
است ،باشد | صفحه 2

برد پرگل گلگهر ،پیروزی دقیقه نودی ذوبآهن

شروع استقالل با قربانی کردن هوادار!
اس�تقالل با ب�رد ی�ک ب�ر صف�ر برابر ه�وادار،
لی�گ برت�ر را ب�ا پی�روزی آغ�از ک�رد.

یادداشت  ورزشی

سعيد احمديان

هويت ملي و فرهنگي زورخانهها
از دست نرود
از قدمااليام زورخانهها و ورزش باستاني همواره جايگاه و شأن
بااليي در بين عموم مردم داش��تهاند و به محلي براي ترويج
مرام جوانمردي و پهلواني شهره بودهاند ،ورزشي كه قدمتي
بيش از هزار سال دارد و بخشي از هويت و فرهنگمان است.
در يكي ،دو دهه اخير اما با كمكاريهاي صورت گرفته از سوي
مسئوالن مختلف ،چراغ خيلي از زورخانهها خاموش شده و
ديگر مانند گذشته كمتر خبري از ميل و كباده زدن حتي در
خانهها هم نیست .مسئلهای كه نگرانيهايي را به وجود آورده
و هيچگاه در شأن اين ورزش و جايگاهي كه اين رشته ملي و
مذهبي بايد داشته باشد ،نبوده است | صفحه 13

حاکمیت سوریه به کار بستیم .ما همواره از یکدیگر در
عرصه بین المللی حمایت کرده ای��م .در عرصه نظامی
هیچ گونه س��وء تفاهم و ابهامی وجود ن��دارد .در مورد
س��وریه ،قفقاز ،خلیج فارس و دریای سرخ دیدگاههای
بسیار نزدیک داریم.

سردار باقری درباره همکاریهای نظامی ایران و روسیه
گفت :روابط ایران و روسیه در سالهای اخیر توسعه یافته
و همکاریهای نظامی و دفاعی دو کش��ور در حال رشد
و گسترش است.
وی با ابراز خرسندی از نتایج مذاکرات خود با طرفهای
روس اظهار داش��ت :امیدواریم مس��یر رو به گسترش
همکاریه��ای تهران و مس��کو همچنان ت��داوم یابد و
شاهد تعمیق بیش��تر روابط دوجانبه در این عرصههای
مهم و حساس باشیم .رئیس ستاد کل نیروهای مسلح
جمهوری اسالمی ایران با اشاره به همکاری ایران و روسیه
در سطوح عالی سیاسی و نظامی تصریح کرد :رهبر معظم
انقالب و رئیسجمهوری اسالمی ایران برای توسعه روابط
با روسیه اهمیت خاصی قائل هستند.
س��ردار سرلش��کر باقری خاطرنش��ان کرد که نشست
کمیسیون مشترک نظامی ایران و روسیه سه ماه دیگر
در تهران برگزار خواهد شد و همکاریهای دو کشور در
عرصههای دفاعی گسترش بیشتر خواهد یافت .وی گفت
که در نشست این کمیس��یون ،روابط نظامی دوجانبه،
صنایع دفاعی و قراردادهای نظامی و تبادل تجربیات و
مسائل سوریه ،مبارزه با تروریسم و امنیت منطقه مطرح
و مورد گفتوگو قرار خواهد گرفت | صفحه 2

كودكی كه با رپ و راك بزرگ شده
ی ایرانی اشتیاق ندارد
به موسیق 

گفتوگوی «جوان» با هوشنگ جاوید پژوهشگر عرصه موسیقی
ما در موس��یقی ك��ودك چ��ون تولیدات ب��ه زبان
استانیمان خیلی خیلی كم است و زبانهای محلی
خیلی جدی گرفته نمیش��وند نتیجهاش تأسفبار
است .مث ً
ال بچههای تركمن ،بچههای كرد ،بچههای
لر ،بچههای سیس��تانی و بلوچ ب��ا زبانهای محلی
خودشان ترانه میخواهند باید برای اینها موسیقی
آموزشی خوب و باكیفیت تولید شود .من االن دارم
نگاه میكنم كه شبكههای پویا و نهال كه دو تا شبكه
سراسری كشور و مختص كودك و نوجوان هستند

دارند با موس��یقیهای رپ و راك و ترنس ترانههای
كودك تحویل م��ردم و خانوادهه��ا میدهند! برای
همین عرض میكنم ك��ه باید رویهه��ا و بنیادها را
درس��ت كنیم .با ای��ن اتفاقاتی كه در ح��ال افتادن
است چطور میتوانیم توقع داش��ته باشیم كودكی
كه با موس��یقیهای رپ و راك بزرگ شده به سمت
موسیقی نواحی كشورمان میل و اشتیاق پیدا كند
چه برس��د به اینكه برای آموزش و یادگیری و حتی
تولید محتوا سراغ آن برود! | صفحه 10

هفته اول لیگ برتر فوتبال که از روز سهشنبه آغاز شده
بود ،دیروز با انجام سه دیدار ادامه پیدا کرد .رویارویی
اس��تقالل با ه��وادار ،مهمترین بازی دی��روز بود که
سبب شده بود چشمهای زیادی از ساعت  18دیروز
شاهد نبرد شاگردان فرهاد مجیدی و رضا عنایتی در
ورزشگاه آزادی باشد ،استقالل پس از گذر از حواشی
مدیریتی و رفتن احمد مددی و آمدن مصطفی آجرلو
به دنبال یک شروع خوب در لیگ بیست و یکم بود و
در آن سو هم تیم تازه وارد لیگ برتر که یک استقاللی
معروف را به عنوان سرمربی روی نیمکت میدید ،هم
به دنبال یک نمایش قوی در براب��ر یکی از مدعیان
قهرمانی بود .نیمه اول به جز یک صحنه حساس که
سید حسین حسینی ،ش��وت نیمه انتظاری را از زیر
طاق دروازه اس��تقالل بیرون کشید ،موقعیت جدی
دیگری نداشت .در این نیمه هم استقالل و هم هوادار
برای دقایقی توپ و میدان را در اختیار داش��تند اما
برتری آنها سبب خلق حمالت زهردار نشد تا در نیمه
اول دروازه دو تیم بسته بماند.
نیمه دوم ام��ا دو تیم نمایش متفاوت��ی از نیمه اول
داشتند و بازی سرد و کسلکننده چهل و پنج دقیقه
اول جایش را به یک بازی س��ریع و پر موقعیت داد.
در این نیمه استقالل توانس��ت در اکثر دقایق برتر
از هوادار نش��ان دهد و در دقیقه  54با خطای مسلم

حقشناس روی وریا غفوری صاحب یک ضربه پنالتی
هم شد .غفوری اگر چه ضربه اول را تبدیل به گل کرد
اما داور اعالم تکرار ضربه را کرد که این بار حقشناس
ضربه کاپیتان استقالل را مهار کرد تا بهترین موقعیت
آبیها از دست برود .از دست رفتن پنالتی از حمالت
اس��تقالل کم نکرد و آنها با خیمه زدن و تحت فشار
گذاشتن تیم تازه وارد لیگ برتر ،به دنبال باز کردن
دروازه هوادار بودند.
استقالل س��رانجام پنج دقیقه پس از ضربه پنالتی
توانس��ت به گل برس��د .پاس آرش رضاوند پش��ت
محوطه جریمه به جعفر سلمانی رسید و این بازیکن
ضربهاش را زمینی به گوش��ه دروازه هوادار فرستاد
و مس��لم حقش��ناس تنها نظاره گر این توپ بود و
اس��تقالل به گل نخس��ت خود دس��ت یافت و یک
بر صفر پیش افتاد .س��لمانی ک��ه در فصل جدید به
استقالل پیوس��ته اس��ت ،پس از بازیهای ضعیف
در تیم مل��ی ،کیفیت فنی اش زیر س��ؤال رفته بود
که به نظر میرس��د با این گل توانس��ت برای زمانی
کوتاه از زیر فشارها خارج شود .پس از گل استقالل،
هوادار اگر چه در دقایق پایانی خطرناک ظاهر ش��د
اما حمالتش��ان نتیجهای در برنداشت تا در نهایت
اس��تقالل یک بر صفر هوادار را شکست دهد و لیگ
برتر را ب��ا برد آغاز کن��د .در دیگ��ر بازیهای دیروز
گلگهر  4بر یک تراکتور را برد و ذوب آهن با یک گل
صنعت نفت را شکست داد.

در س��ال تحصيل��ي  ۱۳۸۰ - ۱۳۸۱مجم��وع
دانشآم��وزان  ۱۷ميلي��ون و  ۸۸۲ه��زار و  ۵۱۵نف��ر
بودهاست كه از اين تعداد  ۹ميليون و  ۳۵۹هزار و ۹۵۲
پسر و  8ميليون و  ۵۲۲هزار و  ۵۶۳دختر بودند .اما در
س��ال تحصيلي  ۱۳۹۹ - ۱۴۰۰مجموع دانشآموزان
به  ۱۵ميلي��ون و  ۶۶۶ه��زار و  ۵۸۷نفر رسيدهاس��ت
كه در مقايس��ه با ابتداي دوره حدود  ۲ /۲ميليون نفر
كاهش دارد
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«ديپورت» از مدافعان حرم
و شهيد صدرزاده
الهام گرفت
اميرسجاد حسيني ،كارگردان تلهفيلم «ديپورت»:
خيلي از افرادي كه االن كار را تحويل ميگيرند ،زماني
كه در حال س��اخت آن بوديم ،چنين فضايي برايشان
اولويت نداشت ،شايد علتش آن بود كه آن موقع هنوز
موضوع افغانس��تان براي اف��راد به اندازه ام��روز داغ و
رسانهاي نشده بود .بحث بودجهاي باعث شد ما به سمت
س��اخت اين اثر در قالب تلهفيلم بروي��م ،در حالي كه
كيفيت نهايي كار از نظر فرمي و سرو شكل سكانسها
و قاببنديها ،موس��يقي ،نور و لوكيشن همگي فرمت
سينمايي است
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رژیم صهیونیستی
در زندان
اسرای فلسطینی

حاال دیگر بیش از یک هفته اس��ت که  250اس��یر
فلسطینی در زندانهای رژیم صهیونیستی در اعتراض به
آزار و اذیت اسرا ،دست به اعتصاب نامحدود زدهاند .وضع
جسمی شماری از این اسرا که از خوردن غذا و آب امتناع
میکنند ،وخیم ش��ده و زندانبانان رژیم صهیونیستی
مجبور شدهاند آنها را به بیمارستان منتقل کنند .جهاد
اسالمی هشدار داده که اگر رژیم اشغالگر شرایط زندانها
را بهبود ندهد ،تنشها به میدان کش��یده خواهد شد.
«داوود شهاب» ،مسئول رسانهای جنبش جهاد اسالمی
فلسطین پیشبینی کرده که با گس��ترش اعتصابها،
اداره زندانهای رژیم اس��رائیل مجبور خواهد شد رفته
رفته از خشونت و سختگیریهای خود کم کند

