
    گراني شير و لبنيات و كاهش سرانه مصرف شير فرياد 
بيماري خاموش را هم در آورده اس��ت. از هر سه زن باالي 
50 س��ال يك نفر و از هر پنج مرد باالي 50 سال، يك نفر 
شكستگي ناشي از پوكي اس��تخوان را تجربه مي كنند. در 
كشور ما هم ساالنه 170 هزار مورد شكستگي ناشي از پوكي 
اس��تخوان و 4 هزار مرگ ناش��ي از اين شكستگي ها اتفاق 
مي افتد. رش��د 120 درصدی قيمت لبنيات در يك س��ال 
گذشته در عمل اين خوراك مغذي را هم از سبد غذايي مردم 
كشورمان حذف كرده است. كاهش 10 درصدي 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 شده است 
و دريافت كلسيم جامعه ايراني 40 درصد از حداقل دريافت 
كلسيم كمتر اس��ت. اين موضوع مي تواند 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 

بيماري هاي قلبي و عروقي را به دنبال داشته باشد

    در س��ال تحصيل��ي 1۳۸1 - 1۳۸0 مجم��وع 
دانش آم��وزان 17 ميلي��ون و ۸۸2 ه��زار و 515 نف��ر 
بوده است كه از اين تعداد ۹ ميليون و ۳5۹ هزار و ۹52 
پسر و ۸ ميليون و 522 هزار و 5۶۳ دختر بودند.  اما در 
س��ال تحصيلي 1400 - 1۳۹۹ مجموع دانش آموزان 
به 15 ميلي��ون و ۶۶۶ ه��زار و 5۸7 نفر رسيده اس��ت 
كه در مقايس��ه با ابتداي دوره حدود 2/ 2 ميليون نفر 

كاهش دارد

    اميرسجاد حسيني، كارگردان تله فيلم »ديپورت«: 
خيلي از افرادي كه االن كار را تحويل مي گيرند، 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 
رسانه اي نشده بود. بحث بودجه اي باعث شد ما به سمت 
س��اخت اين اثر در قالب تله فيلم بروي��م، در حالي كه 
كيفيت نهايي كار از نظر فرمي و سرو شكل سكانس ها 
و قاب بندي ها، موس��يقي، نور و لوكيشن همگي فرمت 

سينمايي است

    حاال ديگر بيش از يك هفته اس��ت كه 250 اس��ير 
فلسطينی در زندان های رژيم صهيونيستی در اعتراض به 
آزار و اذيت اسرا، دست به اعتصاب نامحدود زده اند. وضع 
جسمی شماری از اين اسرا كه از خوردن غذا و آب امتناع 
می كنند، وخيم ش��ده و زندانبانان رژيم صهيونيستی 
مجبور شده اند آنها را به بيمارستان منتقل كنند. جهاد 
اسالمی هشدار داده كه اگر رژيم اشغالگر شرايط زندان      ها 
را بهبود ندهد، تنش      ها به ميدان كش��يده خواهد شد. 
»داوود شهاب«، مسئول رسانه ای جنبش جهاد اسالمی 
فلسطين پيش بينی كرده كه با گس��ترش اعتصاب      ها، 
اداره زندان های رژيم اس��رائيل مجبور خواهد شد رفته 

رفته از خشونت و سختگيری های خود كم كند

    طی هفته های اخير ب��رای چندمين بار قيمت لوازم 
خانگی ب��ه يكباره در ب��ازار گران ش��د . توليد كنندگان 
موضوع را تكذيب كردند و توپ را به زمين فروشگاه های 
عرضه كننده كاال انداختند. عرضه كنندگان نيز خود را 
بی تقصير دانسته و قيمت های جديد را قيمت های اعالمی 
شركت ها اعالم كردند. به هر حال با واكنش سريع وزير 
صمت و معاونانش موضوع گرانی ها محكوم شد و اعالم 
كردند كه با متخلفان برخورد می شود. اكنون سه روز از 
واكنش وزير صمت می گ��ذرد اما هنوز قيمت ها كاهش 
نيافته و به قيمت های قبل برنگشته است. اينكه در مقابل 
دوربين و رسانه ها گرانی قيمت ها محكوم شود اما در عمل 
نتوانند حريف توليد كنندگان، دالالن يا توزيع كنندگان 
شوند، هيچ سودی برای مصرف كننده ندارد و تنها يك 
ش��وی تبليغاتی اس��ت . كمااينكه اين روند در روزهای 
گذشته درخصوص گرانی مرغ، تخم مرغ و حتی لبنيات 

تكرار شده و خبری از ارزانی قيمت ها نيست 

 جوگیر شدن 
 تولیدکنندگان لوازم خانگی 

برای گرانی بی دلیل!

 كاهش ٢ ميليوني 
 دانش آموزان 

در ٢۰ سال گذشته

 »ديپورت« از مدافعان حرم 
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محمد صادق عبداللهی

سعيد احمدیان

 امريكا فكر می ك��رد با خ��روج يكطرفه از برجام، مس��يری 
گس��ترده تر برای فش��ار حداكثری عليه ايران خواهد داشت 
و ايران نه تنه��ا، ابزار و قابليت های خود را از دس��ت می دهد، 
بلكه با مطالبات جديد و فرابرجامی و تحت فشارهای وسيع 
تحريمی، مجبور خواهد ش��د دور جديدی از عقب نشينی و 
امتيازدهی را تجربه كند. اين بازی غربی با همه خسارت هايی 
كه به ايران وارد شد، بی نتيجه و با اجرای قانون مجلس ايران، 
معكوس گرديد و به تعبير كارشناسان امريكايی، اكنون امريكا 
زير فشار حداكثری ايران است و مجبور است هرچه زودتر به 
برجام برگردد و با كمترين امتياز بازهم ظرفيت های ايران را 
به عقب برگرداند. رؤياهای موشكی و منطقه ای امريكا و غرب 
در مذاكرات جديد تعبير نش��ده و آنها اولويت خود را در مهار 
جديد هسته ای قرار داده اند ولی از آنجا كه برای كسب آن بايد 
امتياز بدهند، گروسی را مأمور چانه زنی قرار داده اند تا اشراف 
اطالعاتی بر برنامه هسته ای ايران را تا حد ممكن احيا كنند. 
گروسی در موضع اخير خود ناشيانه اظهارنظر كرده و پا را از 

NPT فراتر گذاشته است | صفحه 15

منطقه غرب آسيا نه تنها سرشار از منابع انرژی، مواد معدنی 
و بازاری بزرگ برای ف��روش كاالهای اقتصادی به حس��اب 
می آيد، بلكه دروازه ورود به آسيا، تماس با قدرت های نظامی– 
اقتصادی ش��رقی و كليد كنترل روس��يه، چي��ن و ايران نيز 
می باش��د، از اين رو اين منطقه برای امريكا به شدت جذاب و 
واجد ارزش راهبردی اس��ت. همين موقعيت و وسوسه نفوذ 
و سلطه موجب شده كه كاخ س��فيد عالوه بر استقرار ناوگان 
پنجم دريايی و در اختيار داشتن پايگاه های بزرگ هوايی در 
چند كشور عربی، هزينه اشغال كشورهای افغانستان و عراق 
را بپذيرد. اما  روند تحوالت منطق��ه ای و در رأس آن بيداری 
اسالمی، تشديد احساسات ضد امريكايی از يكسو و افول قدرت 
امريكا و غيرقابل تحمل بودن هزينه های سنگين اين حضور، 
موجبات خروج اجباری امريكا از منطقه را با وجود احس��اس 

خطر نسبت به آينده آن فراهم كرده است | صفحه ٢

دبير ش��ورای عالی انقالب فرهنگی از ابالغ »سياس��ت های 
رس��انه ای مرتبط با حوادث طبيعی با تأكيد ب��ر كرونا« خبر 
داده است و در شرح آن بيان داش��ته: »ما سياست رسانه ای 
مش��خصی در مواجهه با باليای طبيعی و حوادث نداشتيم، 
شورای عالی انقالب فرهنگی در اين زمينه مصوبه ای داشت 
كه رياست محترم ش��ورای عالی انقالب فرهنگی آن را ابالغ 
كردند. « با اين توضيحات ابالغ سياست های رسانه ای مرتبط 
با حوادث طبيعی هرچند كه در حال حاضر با تأكيد بر بيماری 
كروناست اما می تواند آغاز خوبی برای بسط آن به همه حوادث 
طبيعی و انديشيدن در خصوص اين سياس��ت   ها آن هم در 
كش��وری همچون ايران كه به دليل ش��رايط جغرافيايی در 
معرض حوادث و باليای طبيعی و بحرانی های ناش��ی از آن 

است، باشد | صفحه ٢

از قدم االيام زورخانه ها و ورزش باستاني همواره جايگاه و شأن 
بااليي در بين عموم مردم داش��ته  اند و به محلي براي ترويج 
مرام جوانمردي و پهلواني شهره بوده اند، ورزشي كه قدمتي 
بيش از هزار سال دارد و بخشي از هويت و فرهنگ مان است. 
در يكي، دو دهه اخير اما با كم كاري هاي صورت گرفته از سوي 
مسئوالن مختلف، چراغ خيلي از زورخانه ها خاموش شده و 
ديگر مانند گذشته كمتر خبري از ميل و كباده زدن حتي در 
خانه ها هم نيست. مسئله ای كه نگراني هايي 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

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
پنج شنبه ٢9 مهر 14۰۰ - 14 ربيع االول 1443
سال بيست و سوم- شماره 63٢9 - 16 صفحه

قيمت: ٢۰۰۰  تومان

کوک شده در واشنگتن

 کودکی که با رپ و راك بزرگ شده 
به موسیقی  ایرانی اشتیاق ندارد

گفت وگوی »جوان « با هوشنگ جاويد پژوهشگر عرصه موسيقی

برد پرگل گل گهر، پيروزی دقيقه نودی ذوب آهن

شروع استقالل با قربانی کردن هوادار!

توافق با مسکو برای فعالیت های امنیت ساز در منطقه

 رافائل گروسی كه برای آنچه »فوريت حضور در ايران و ديدار با مقامات باال« می نامد،  لحن نامناسبی هم دارد، ديروز در واشنگتن كوک شد! 
 او حتی نتوانست مقابل سؤال خبرنگار بلومبرگ كه »برای چه به امريکا آمده ايد؟« غافلگير شدن خود را پنهان كند. ايران در تدارک بازگشت 
به ميز مذاكرات است و ظاهراً  رئيس آژانس اتمی در نقش مأمور امريکا به دنبال پيچيده كردن و افزايش هزينه های يک مذاكره سالم است. 

 

همان بازی هميشگی »سال های طوالنی مذاكره«. بايد ديد ايران چطور اين مهره كوكی امريکا را از تک و تا می اندازد | صفحه 15

 ما در موس��يقی ك��ودك چ��ون توليدات ب��ه زبان 
 استانی مان خيلی خيلی كم است و زبان های محلی 
خيلی جدی گرفته نمی ش��وند نتيجه اش تأسفبار 
است. مثاًل بچه های تركمن، بچه های كرد، بچه های 
لر، بچه های سيس��تانی و بلوچ ب��ا زبان های محلی 
خودشان ترانه می خواهند بايد برای اينها موسيقی 
آموزشی خوب و باكيفيت توليد شود. من االن دارم 
نگاه می كنم كه شبكه های پويا و نهال كه دو تا شبكه 
سراسری كشور و مختص كودك و نوجوان هستند 

دارند با موس��يقی های رپ و راك و ترنس ترانه های 
كودك تحويل م��ردم و خانواده ه��ا می دهند! برای 
همين عرض می كنم ك��ه بايد رويه ه��ا و بنياد ها را 
درس��ت كنيم. با اي��ن اتفاقاتی كه در ح��ال افتادن 
است چطور می توانيم توقع داش��ته باشيم كودكی 
كه با موس��يقی های رپ و راك بزرگ شده به سمت 
موسيقی نواحی كشورمان ميل و اشتياق پيدا كند 
چه برس��د به اينكه برای آموزش و يادگيری و حتی 

توليد محتوا سراغ آن برود! | صفحه 1۰

اس�تقالل با ب�رد ي�ک ب�ر صف�ر برابر ه�وادار، 
ك�رد.  آغ�از  پي�روزی  ب�ا  را  برت�ر   لي�گ 
هفته اول ليگ برتر فوتبال كه از روز سه   شنبه آغاز شده 
بود، ديروز با انجام سه ديدار ادامه پيدا كرد. رويارويی 
اس��تقالل با ه��وادار، مهم  ترين بازی دي��روز بود كه 
سبب شده بود چشم های زيادی از ساعت 1۸ ديروز 
شاهد نبرد شاگردان فرهاد مجيدی و رضا عنايتی  در 
ورزشگاه آزادی باشد، استقالل پس از گذر از حواشی 
مديريتی و رفتن احمد مددی و آمدن مصطفی آجرلو 
به دنبال يك شروع خوب در ليگ بيست و يكم بود و 
در آن سو هم تيم تازه وارد ليگ برتر كه يك استقاللی 
معروف را به عنوان سرمربی روی نيمكت می ديد، هم 
به دنبال يك نمايش قوی در براب��ر يكی از مدعيان 
قهرمانی بود. نيمه اول به جز يك صحنه حساس كه 
سيد حسين حسينی، ش��وت نيمه انتظاری را از زير 
طاق دروازه اس��تقالل بيرون كشيد، موقعيت جدی 
ديگری نداشت. در اين نيمه هم استقالل و هم هوادار 
برای دقايقی توپ و ميدان را در اختيار داش��تند اما 
برتری آنها سبب خلق حمالت زهردار نشد تا در نيمه 

اول دروازه دو تيم بسته بماند. 
نيمه دوم ام��ا دو تيم نمايش متفاوت��ی از نيمه اول 
داشتند و بازی سرد و كسل كننده چهل و پنج دقيقه 
اول جايش را به يك بازی س��ريع و پر موقعيت داد. 
در اين نيمه استقالل توانس��ت در اكثر دقايق برتر 
از هوادار نش��ان دهد و در دقيقه 54 با خطای مسلم 

حق شناس روی وريا غفوری صاحب يك ضربه پنالتی 
هم شد. غفوری اگر چه ضربه اول را تبديل به گل كرد 
اما داور اعالم تكرار ضربه را كرد كه اين بار حق شناس 
ضربه كاپيتان استقالل را مهار كرد تا بهترين موقعيت 
آبی  ها از دست برود. از دست رفتن پنالتی از حمالت 
اس��تقالل كم نكرد و آنها با خيمه زدن و تحت فشار 
گذاشتن تيم تازه وارد ليگ برتر، به دنبال باز كردن 

دروازه هوادار بودند. 
استقالل س��رانجام پنج دقيقه پس از ضربه پنالتی 
توانس��ت به گل برس��د. پاس آرش رضاوند پش��ت 
محوطه جريمه به جعفر سلمانی رسيد و اين بازيكن 
ضربه اش را زمينی به گوش��ه دروازه هوادار فرستاد 
و مس��لم حق ش��ناس تنها نظاره گر اين توپ بود و 
اس��تقالل به گل نخس��ت خود دس��ت يافت و يك 
بر صفر پيش افتاد. س��لمانی ك��ه در فصل جديد به 
استقالل پيوس��ته اس��ت، پس از بازی های ضعيف 
در تيم مل��ی، كيفيت فنی اش زير س��ؤال رفته بود 
كه به نظر می رس��د با اين گل توانس��ت برای زمانی 
كوتاه از زير فشار  ها خارج شود. پس از گل استقالل، 
هوادار اگر چه در دقايق پايانی خطرناك ظاهر ش��د 
اما حمالت ش��ان نتيجه ای در برنداشت تا در نهايت 
اس��تقالل يك بر صفر هوادار را شكست دهد و ليگ 
برتر را ب��ا برد آغاز كن��د. در ديگ��ر بازی های ديروز 
گل گهر 4 بر يك تراكتور را برد و ذوب آهن با يك گل 

صنعت نفت  را شكست داد. 

سردار سرلشكر محمد باقری، رئيس ستاد كل نيروهای 
مسلح جمهوری اس��المی ايران،پيش تر و در نشستی با 
كارشناسان و مديران نهاد های ايرانی در محل سفارت 
جمهوری اسالمی ايران در مسكو، با اشاره به قرارداد های 
خريد هواپيما های جنگنده، جت آموزشی و بالگرد های 
رزمی از روسيه گفته بود اين قرارداد   ها پس از لغو تحريم 
تسليحاتی ايران منعقد شده و در اين سفر درباره اجرايی 
شدن آن مذاكره خواهيم كرد. او همچنين پس از پايان 
مذاكره با والری گراس��يموف، رئيس ستادكل نيروهای 
مسلح روس��يه از تشكيل كميسيون مش��ترك نظامی 
دو كش��ور در تهران طی س��ه ماه آينده خبر داده كه به 
گفته وی در اين كميسيون ابعاد مختلف همكاری های 
آموزشی ، عملياتی و اطالعاتی دو كشور را بررسی خواهند 
كرد. سرلش��كرباقری ديروز در گفت وگوی اختصاصی 
با ايرنا در مس��كو، به جمع بندی س��فر خود پرداخت و 
مذاكرات با طرف های روسی را »مثبت و سازنده« ارزيابی 
كرد. رئيس ستاد كل نيروهای مسلح مذاكرات با ارتشبد 
سرگئی ش��ايگو، وزير دفاع روسيه و والری گراسيموف، 
رئيس ستاد كل نيروهای مسلح روسيه را مثبت و سازنده 
خواند و گفت كه در ديدار با وزير دفاع روسيه، در مورد 
موضوعات مهم همكاری های دو كشور، عمدتاً در سطوح 

راهبردی گفت وگ��و و تبادل نظر كرده اس��ت. باقری با 
بيان اينكه ايران و روس��يه در طول ساليان متمادی در 
عرصه ه��ای گوناگون همكاری می كنند، به س��وريه به 
عنوان نمونه ای از همكاری های گسترده دو كشور اشاره 
و تصريح كرد كه ما تالش های گسترده ای را برای حفظ 

حاكميت سوريه به كار بستيم. ما همواره از يكديگر در 
عرصه بين المللی حمايت كرده اي��م. در عرصه نظامی 
هيچ گونه س��وء تفاهم و ابهامی وجود ن��دارد. در مورد 
س��وريه، قفقاز، خليج فارس و دريای سرخ ديدگاه های 

بسيار نزديك داريم. 

سردار باقری درباره همكاری های نظامی ايران و روسيه 
گفت: روابط ايران و روسيه در سال های اخير توسعه يافته 
و همكاری های نظامی و دفاعی دو كش��ور در حال رشد 

و گسترش است.
 وی با ابراز خرسندی از نتايج مذاكرات خود با طرف های 
روس اظهار داش��ت: اميدواريم مس��ير رو به گسترش 
همكاری ه��ای تهران و مس��كو همچنان ت��داوم يابد و 
شاهد تعميق بيش��تر روابط دوجانبه در اين عرصه های 
مهم و حساس باشيم. رئيس ستاد كل نيروهای مسلح 
جمهوری اسالمی ايران با اشاره به همكاری ايران و روسيه 
در سطوح عالی سياسی و نظامی تصريح كرد: رهبر معظم 
انقالب و رئيس جمهوری اسالمی ايران برای توسعه روابط 

با روسيه اهميت خاصی قائل هستند. 
س��ردار سرلش��كر باقری خاطرنش��ان كرد كه نشست 
كميسيون مشترك نظامی ايران و روسيه سه ماه ديگر 
در تهران برگزار خواهد شد و همكاری های دو كشور در 
عرصه های دفاعی گسترش بيشتر خواهد يافت. وی گفت 
كه در نشست اين كميس��يون، روابط نظامی دوجانبه، 
صنايع دفاعی و قراردادهای نظامی و تبادل تجربيات و 
مسائل سوريه، مبارزه با تروريسم و امنيت منطقه مطرح 

و مورد گفت وگو قرار خواهد گرفت | صفحه ٢

ميالد با سعادت پيامبر رحمت)ص( مبارک باد


