
مراس�م تکری�م هش�ت س�ال حض�ور دکت�ر عب�داهلل گنج�ی در 
جای�گاه مدیرعام�ل روزنامه ج�وان و معرف�ی محمدج�واد اخوان 
ب�ه عن�وان مدیرعام�ل و مدیرمس�ئول جدی�د روزنام�ه، عص�ر 
دیروز در س�الن اجتماع�ات خبرگزاری ف�ارس با حض�ور جمعی از 
اصح�اب و مدی�ران رس�انه و ش�خصیت های فرهنگی برگزار ش�د.

در آغاز مراس��م معارفه مدیر جدید روزنامه جوان سپهر خلجی، مدیر 
روابط عمومی دفتر مقام معظم رهبری با بیان اینکه این جلسه به خاطر 
قدردانی از زحم��ات دکتر گنجی و آرزوی موفقی��ت برای آقای اخوان 
تشکیل شده است، تصریح کرد: روزنامه جوان در دوران مدیریت آقای 
گنجی به عنوان یک روزنامه اثرگ��ذار در جبهه انقالب، نقش خوبی در 

روشنگری ایفا کرد. 
خلجی تصریح کرد: در جنگ ادراکی که ما االن درگیر آن هستیم، یکی از 
ابزار مهم رسانه است. ما باید بتوانیم از این صحنه نبرد با همین ابزار رسانه 

پیروز بیرون بیاییم. 
وی گفت: ان شاءاهلل آقای اخوان در مسئولیت جدید، روزنامه جوان را با 

نشاط مضاعف به پیش ببرند. 
در ادامه، عبدالرضا آزادی، معاون فرهنگی و هنری سازمان بسیج با عرض 
خیرمقدم و خسته نباشید خطاب به اعضای تحریریه روزنامه جوان، گفت: 
رسانه، آینده ساز و شکل دهنده افکار عمومی است و نقش بسیار مؤثری در 

سبک و متن زندگی افراد جامعه دارد. 
آزادی تصریح کرد: مجموعه روزنامه جوان در دوران مدیریت دکتر گنجی 
در همین مسیر قدم گذاشت و تریبون خوبی برای رسانه های جبهه انقالب 
بود. این روزنامه هم در خبررسانی، هم در تحلیل و هم در جریان سازی 

توانست نقش خودش را به خوبی ایفا کند. 
وی گفت: با توجه به روحیه تحولی ای که در آقای اخوان س��راغ داریم، 

ان شاءاهلل عملکرد ایشان بتواند جوان را روز به روز بالنده تر کند. 
در ادامه، دکتر عبداهلل گنجی ضمن تش��کر از همکاران مجموعه جوان 
گفت: دوران س��ختی را در روزنامه جوان گذراندیم. م��ن با آمدن آقای 

روحانی به جوان آمدم و با رفتنش هم از این روزنامه رفتم. 
مدیرمسئول س��ابق روزنامه جوان گفت: من دو س��ه مورد دستور آقای 
روحانی را دارم که در آن تصریح شده است باید با »جوان« برخورد شود. 
این در حالی است که مدیران زیرمجموعه ایشان ما را به انصاف و برخورد 
منصفانه می شناسند. همین دو هفته پیش آقای ربیعی، سخنگوی سابق 

دولت به من زنگ زد و از رویکرد منصفانه ما در جوان تشکر کرد. 
وی گفت: جوان یکی از سنگرهای انقالب است. امروز روزنامه جوان دیده 
می شود، از سوی دشمنان بیشتر هم دیده می شود. مطابق آماری که من 
دارم، 38 درصد مراجعه کنندگان به جوان، انگلیسی زبان  ها و کسانی که 

خارج از ایران زندگی می کنند، هستند. 
گنجی گفت: رفتن من از جوان، ارتباطی به رفتنم به همشهری نداشت. 
حدود یک سال قبل درخواست استعفایم را مطرح کردم تا اینکه نهایتاً 
هیئت مدی��ره در مردادماه، پیش از انتصاب ش��هردار جدی��د تهران، با 

استعفای بنده موافقت کرد. 
وی بیان کرد: از همه هم��کاران در جوان حاللی��ت می طلبم. در حوزه 
معیشت همکاران خیلی کاری از دستم برنیامد. خیلی بودند جوانانی که 

مشکل داشتند اما من مقابل آنها سرم پایین بود. 
دکتر گنجی در پای��ان تصریح کرد: رجای واثق دارم ک��ه آقای اخوان از 
سرمایه های انقالب است؛ ایشان جوانی انقالبی و با انگیزه و جریان شناس 

است. ان شاءاهلل مسیر رشد و تعالی برای ایشان و جوان فراهم شود. 
محمدجواد اخوان، مدیرعامل و مدیرمس��ئول جدید جوان نیز گفت: از 
زحمات دکتر گنجی تشکر می کنم. قلم آقای گنجی نیاز به توضیح من 

ندارد. ایشان در مقطعی بسیار حساس سکاندار جوان بودند. 
اخوان تصریح کرد: بعد از آقای گنجی، انتظارات از جوان خیلی باالست. از 
طرفی می دانیم که عرصه رسانه امروز پیوند عمیقی با فناوری پیدا کرده 
اس��ت. در این دوره باید بر نقاط متمایزکننده رسانه های مکتوب تأکید 

کنیم که یکی از آنها عمق و ژرفای مطالب است. 
در این مراسم، سپهر خلجی، مدیر روابط عمومی دفتر رهبر معظم انقالب؛ 
عبداهلل ضیغمی، جانشین قرارگاه جبهه رسانه ای انقالب؛ عبدالرضا آزادی، 
معاون فرهنگی و هنری س��ازمان بسیج؛ محمد س��عید احدیان، دستیار 
رسانه ای رئیس مجلس؛ پیام تیرانداز، مدیر عامل خبرگزاری فارس و جمعی 

دیگر از اصحاب رسانه حضور داشتند.

 محمدجواد اخوان
مدیرعامل و مدیرمسئول 

روزنامه جوان شد

یادداشت  ورزشی

یادداشت  سیاسی

ویژه های جوان

وزير تمام ورزش باش

 در صدروزگی دولت 
از چه سؤال کنیم؟

برخی مسئوالن مخالف تجمع  
مردم علیه فتنه  بودند

وکالی امريکا در ايران، خیال غرب 
را راحت کنید که از ما نترسد!

فريدون حسن

محمد صادق عبداللهی

وزارت نشینان ورزش این روزها تا دلتان بخواهد براي فوتبال 
دل مي سوزانند. روزي نیست که تصاویر آنها از دید و بازدید با 
فوتبالي ها و رسیدگي به وضعیت تیم هاي پرآوازه دیده و اخبار 
آن شنیده نش��ود. همین چندي پیش بود که وزیر ورزش در 
پاسخ به یک س��ؤال عنوان کرد »من وزیر همه ورزش ایران 
هستم، نه وزیر استقالل و پرس��پولیس«. با شنیدن این خبر 
طبیعي بود که خوش��حال ش��ویم، اما هرچه جلوتر مي آییم 
اتفاقات طور دیگري رقم مي خورد.  حاال با دیدن اوضاع و احوال 
رشته هایي چون ژیمناستیک و وزنه برداري بیشتر از قبل به 
این نتیجه مي رسیم که وزیر ورزش واقعاً همان وزیر فوتبال و 
به طور اختصاصي وزیر پرسپولیس و استقالل است. تفاوتي هم 
نمي کند که نام وزیر چه باشد و از چه جناح و مسلکي روي کار 
آمده باشد، ظاهراً این خاصیت صندلي وزارت ورزش است که 
تا روي آن جلوس مي کني، تمام نگاهت متوجه فوتبال شود و 
رفع دغدغه هواداران آن و بي خیال بقیه مي شوي که باید بروند 
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با گذشت صد روز از آغاز دولت س��یزدهم و به رسم گزارش 
کار صد روزه رئیس جمهور، بس��یاری چشم انتظار تغییری 
محسوس در اقتصاد می پرسند »چرا اتفاقی نمی افتد.« و از 
پس این س��ؤال و به خصوص با مشاهده رد شدن قیمت دالر 
از مرز 3۰هزار تومان، تداوم آشفتگی بورس و افزایش قیمت 
برخی از کاالها، ناامیدی از پس جواب به این پرسش فراگرفته 

و دولت رئیسی را ناکارآمد قضاوت می کنند. 
اما چرا این تصور شکل می گیرد و آیا اساساً پرسش درست و 
قضاوت به حقی است که در ۱۰۰ روز منتظر تغییراتی چون 

کاهش نرخ دالر یا اصالح بورس باشیم؟
به نظر می رسد ریشه چنین س��ؤاالت و توقعاتی به اظهارات 
برخی از مسئوالن، به خصوص آنها که در آستانه رأی مردم 
قرار می گیرند، برمی گردد. وقتی نامزدی وعده حل مشکالت 
در صد روز را می دهد یا وعده می کند که بورس را س��ه روزه 
حل یا یارانه را ۴۰۰ تومان می کند، طبیعتاً این تصور شکل 
می گیرد که حل مش��کالت، دکمه ای دارد که مسئول قبلی 
کشفش نکرده و این مسئول احتمالی آتی با یاری علوم غریبه 
و می تواند همان اول صبحی که به دفتر کارش می نش��یند، 

دکمه را پیدا کند و بزند و مشکالت را دود کند.!  | صفحه 2

 مسئوالنی داشتیم که مخالف تجمع مردم در اعتراض به آشوبگری 
اهل فتنه در مقاطع مختلف بودند. این مفهوم را نصرت اهلل لطفی، 
قائم مقام سابق شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی در گفت وگویی 
با خبرگزاری بسیج بیان کرده است. گفت وگویی که درباره سال   ها 
حضور آیت اهلل احمد جنتی در ریاس��ت این شورا و به مناسبت 
پذیرش استعفای او از این مقام انجام شده است، اما طبعاً در کنار 
موضوع اصلی، نکاتی مطرح می شود که جالب توجه است.  لطفی 
به راهپیمایی های مردمی ضد آشوب در 2۴ تیر 78، 9 دی 88 و 
راهپیمایی ضد اغتشاش در دی 96 اشاره می کند و معتقد است 
که این گره گشایی  ها »مرهون مدیریت شجاعانه و خردمندانه 

حضرت آیت اهلل جنتی« بوده است

فریدون مجلسی، دیپلمات سابق و از تحلیلگرانی که از میزان 
حضورش در رس��انه می توان دریافت که به حضور در رسانه 
عالقه مند است، در گفت وگویی با روزنامه اصالح طلب آرمان 
ملی از ایران خواسته که در مذاکرات »انعطاف « به خرج دهد 
تا حدی که دیگر »کش��ورهای غربی احساس خطر نکنند«. 
او همچنین تلویحاً خواستار عدم حمایت ایران از فلسطین، 
سوریه، لبنان و یمن شده است.  او می گوید: »ایران باید دالیل 
و رویکرد کشورهای غربی را مش��اهده کند که آنها به دنبال 
چه چیزی هس��تند. امتیازاتی که آنها به دنبال آن هستند و 
جمهوری اسالمی نیز نسبت به آنها آگاهی دارد و در مقدمه 
برجام نیز به صورت تلویحی به آنها اشاره شده رعایت صلح و 

امنیت در منطقه است « | صفحه 2

روزنامه سیاسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ایران
پنج شنبه 18 آذر 1400 - 4 جمادی االول 1443
سال بیست و سوم- شماره 6369 - 16 صفحه

قیمت: 2000  تومان

 سردار سالمی: 
ماهواره بر را در تحریم ساختیم

 اصالح قیمت خودروها 
با وعده افزایش تولید و عرضه

 حادثه مرگبار
  برای سرویس مدرسه دختران

 تحریم جدید 
در شام مذاکرات

   پ��س از مخالف��ت چن��دي پی��ش 
رئیس جمه��ور ب��ا افزای��ش قیم��ت تا 
۴5درصدي خ��ودرو، مق��رر گردید که 
قیمت هاي جدید خودرو در ستاد تنظیم 
بازار تصویب ش��ود. در این مدت رئیس 
س��ازمان بورس نقش سخنگوي صنعت 
خودرو را ایفا کرد و در مصاحبه با رسانه ها 
از لزوم آزاد سازي قیمت خودرو و حمایت 
از حقوق س��هامداران س��خن  گفت و بر 
آزاد سازي قیمت ها تأکید کرد. همچنین 
برخي از مخالفان افزایش قیمت از ریخت 
و پاش هاي خودروس��ازان و راه هاي رفع 
زیان خودرو سازان سخن  گفتند، به طوري 
که اخیراً دبیر هیئت تحقیق و تفحص از 
صنعت خودرو درخص��وص واقعي بودن 
آمار زیان خودروسازان گفت: اگر فرض 

بر این باش��د که آمار زیان خودروسازان 
صحیح است،باید این بنگاه ها خودشان 
براي خ��روج از زیان تدبیر بیندیش��ند. 
براس��اس تحقیقات��ي که انجام ش��ده 
شرکت هاي اقماري بس��یاري در اختیار 
خودروسازان است که وجودشان ضرورتي 
ندارد و باید منحل یا با س��ایر شرکت ها 
ادغام ش��وند تا در هزینه نگهداریش��ان 
صرفه جویي شود. با تصمیم روزگذشته 
ستاد تنظیم بازار بار دیگر مسکن افزایش 
قیمت خودرو به این صنعت تزریق ش��د 
تا در کوتاه مدت مش��کالت این صنعت 
رفع ش��ود. با نگاهي ب��ه افزایش قیمت 
جدید خودروهاي تولیدي ایران خودرو و 
سایپا،قیمت ها از۱6 تا 3۰ میلیون تومان 

گران شدند | صفحه 12

 ستاد تنظیم بازار با افزایش 18درصدي قیمت خودرو موافقت کرد 
تا خودروسازان قیمت محصوالت خود را از 15 تا 20میلیون تومان افزایش دهند

    س��اعت 8:3۰ صب��ح روز گذش��ته 
مأموران پلیس راه کرمانشاه و امدادگران 
از حادثه رانندگ��ی در کیلومتر 6 محور 
هلش��ی به ماهیدش��ت با خبر ش��دند. 
بررسی   ها نشان داد خودروی مینی بوس 
حامل دانش آموزان دختر مقطع متوسطه 
اول روس��تاهای ماهیدش��ت بود که در 
جریان تصادف با کامیون واژگون ش��ده 
و دو دانش آم��وز دختر به علت ش��دت 
جراحت ف��وت و ۱6 دانش آموز دیگر که 
مصدوم شده بودند به بیمارستان طالقانی 
کرمانشاه منتقل شدند.   رئیس پلیس راه 
کرمانشاه با اش��اره به مه آلود بودن محل 
تصادف گفت: در این سانحه مینی بوس 

با سرعت زیادی از پشت به یک دستگاه 
کامیون برخورد کرده و حادثه اتفاق افتاده 
است. نیلوفر ریزه وندی، از دانش آموزان 
مجروح در ش��رح ماجرا گفت: صبح مه 
غلیظی توی جاده بود و برای همین راه به 
سختی دیده   می شد. مشغول حرف زدن 
بودیم که ناگهان همه جا سیاه شد، وقتی 
چشم باز کردم دیدم چند تا از بچه  ها روی 
من افتاده اند. تارا دوس��تم زیرصندلی  ها 
مانده بود، به هر سختی ای که بود خودم را 
بیرون کشیدم و صندلی  ها را هم از روی 
تارا برداش��تم. چند روزی است که جاده 
مسیر مدرسه مه گرفتگی دارد، اما امروز 

از همیشه غلیظ تر بود | صفحه 14

رؤس�ای جمه�ور ای�ران و ترکی�ه در گفت وگ�وی 
تلفن�ی خ�ود ب�ر هم�کاری مش�ترک و ج�دی در 
حوزه اقتص�ادی و مبارزه با تروریس�م تأکی�د کردند. 
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی دفتر ریاس��ت جمهوری ، 
آیت اهلل دکتر سید ابراهیم رئیسی عصر دیروز در گفت وگوی 
تلفنی با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه  با اشاره به 
ضرورت همکاری دو کشور در مبارزه با تروریسم گفت: راه 
اصلی مبارزه با تروریسم احترام به حاکمیت کشور  ها است و 
با توجه به سابقه درخشان جمهوری اسالمی ایران در مبارزه 
با تروریسم از همکاری همه کشور  ها در مبارزه با تروریسم 

استقبال می کنیم. 
دکتر رئیسی با تأکید بر اهمیت روابط تهران - آنکارا در زمینه 
اقتصادی و تجاری بین دو کشور خاطر نشان کرد:به زودی و 
با برگزاری اجالس مشترک در تهران، توسعه همکاری   ها وارد 
مرحله جدیدی می شود. رئیس جمهور با اشاره به مالقات   ها 
و رایزنی های اخیر خود در سطح منطقه افزود: ما تأکید داریم 
مشکالت منطقه باید در درون کشورهای منطقه و با مشارکت 
فعال کشور  ها حل و فصل شود و نیازی به دخالت بیگانگان 

نیست. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه هم در این 
گفت وگوی تلفنی همکاری های دو کش��ور به خصوص در 
زمینه اقتصادی و امنیتی را مهم دانست و گفت: اکنون ایده 
همکاری های مشترک در بین کشورهای منطقه حاکم شده 
است و سفر  ها و رایزنی های اخیر نشان از موفقیت آن دارد. 
رئیس جمهور ترکیه ضمن تأکید بر برگزاری نشست های 
مش��ترک همکاری بین تهران و آنکارا خاطرنشان کرد: در 
سفر آتی خود به تهران روابط دو کشور وارد فصل جدیدی از 

توسعه خواهد شد. 

 همکاری ايران و ترکیه 
در حوزه اقتصادی و مبارزه با تروريسم

میالد حضرت زینب)س( و روز پرستار مبارک باد

دولت امریکا پشت س�ر هم از ایران می خواهد برای نشان دادن 
حس�ن نیت در مذاکرات، جدیت خود را نش�ان ده�د. تازه        ترین 
موضع گیری هم به مشاور امنیت ملی امریکا برمی گردد که گفته 
توپ در زمین ایران است تا جدیت خود را نشان دهد. با این حال، 
وزارت خزان�ه داری امریکا در اقدامی قابل تأمل هش�ت ش�خص 
حقیقی و چهار نهاد ایرانی را به بهانه های حقوق بشری در فهرست 
تحریم        ها قرار داد تا معلوم شود امریکا همزمان که از ایران »جدیت 
در مذاکرات« را طلب می کند، خود به »جدیت در تحریم ها« سخت 
پایبند است! در عین حال س�خنگوی وزارت خارجه ایران گفت 
واش�نگتن قادر به درک این مسئله نیس�ت که کارزار »شکست 
حداکثری«  و »گشایش دیپلماتیک« نقیض هم هستند. تشدید 
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