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کاسه صبر پیونگ یانگ در برابر واشنگتن لبریز شد

توضیح و تصحیح درباره تیتر دیروز » جوان«

 بهانه تراشی
برای مخالفت با افزایش وام ازدواج در حالی كه فقط چند روز به پايان  بینالملل

مهلت مق�رر هس�ته ای زدايی 
شبه جزيره كره زمان باقی است، تأييد گزارش انجام آزمايش 
موشكی كره ش�مالی حاكی از اين اس�ت كه سرانجام صبر 
پيونگ يانگ در برابر سياست های واشنگتن به سر آمده است. 
کره شمالی یک    شنبه گذش��ته از انجام یک آزمایش موشکی 
»بسیار مهم « در سایت پرتاب ماهواره »سوهائه« یعنی همان 
پایگاهی که مقام های امریکایی و کره ای گفته بودند که قرار 
اس��ت برچیده ش��ود، خبر داد. این در حالی است که »کیم 
جونگ اون« رهبر کره شمالی پیش تر هشدار داده بود چنانچه 
امریکا به خواسته های کشورش پاسخ ندهد، »روش دیگری « 
را در پیش خواهد گرفت و در شرایط کنونی به نظر می رسد 
اقدام اخیر، بخش یا تمام روش دیگری باش��د که کیم به آن 

اشاره کرده است. 
اگرچه وزیر دفاع کره ش��مالی روز دو    ش��نبه از پاس��خ به این 
پرسش که آیا آزمایش انجام شده مربوط به یک موتور موشک 
بوده یا خیر، خودداری کرد اما »جفری لویس« کارش��ناس 
موشکی و مدیر برنامه منع گسترش تس��لیحاتی شرق آسیا 
در مؤسس��ه مطالعات بین المللی »میدلب��ری« کالیفرنیا به 
خبرگزاری رویترز گف��ت که در تصاویر ماهواره ای ش��رکت 
تحقیق��ات امریکایی »پالنت لب��س«، خودرو    ها و تجهیزاتی 
دیده می ش��وند که ظاهراً برای آزمایش موتور موشک به این 

مکان آورده شده اند. 
وی افزود: »ب��ه احتمال زی��اد آزمایش در روز یک    ش��نبه ۸ 
دسامبر انجام ش��ده و آثار پرتاب موش��ک روی زمین دیده 
می شود.«  کارشناس��ان کره جنوبی می گویند که کره شمالی 
احتماالً با استفاده از س��وخت جامد که در مقایسه با سوخت 
مایع، زمان کمتری برای بارگیری می برد، موتور یک موشک 
را آزمایش کرده است. گزارش    ها حاکی از این است که چنین 
سوختی عالوه بر اینکه برد موشک را افزایش می دهد، قابلیت 
یک حمله غافلگیرانه را هم بیشتر می کند. همچنین اطالعات 
دیگری در دست است که نشان می دهد، احتماالً پیونگ یانگ 
تحت عنوان توسعه ماهواره، یک موتور جدید با سوخت مایع 

را آزمایش کرده است. 
   هديه كريسمس پيونگ يانگ برای واشنگتن

کیم جونگ اون تا پایان سال 2019 به امریکا فرصت داده بود 
تا رویکردی منعطف در قبال کره شمالی در پیش گیرد. در پی 
انجام این آزمایش، پیونگ یانگ اعالم کرده اس��ت که دولت 
این کشور چنین اقدامی را نه با هدف تحریک نظامی، بلکه به 
منظور به رخ کشیدن توانایی موشکی خود انجام داده است. اما 
به دنبال برگزاری این آزمایش، مقامات کره ای به شدت امریکا 

را هدف انتقاد قرار داده اند. »ری سو یانگ« معاون حزب کارگر 
کره شمالی دیروز اعالم کرد که »دونالد ترامپ« رئیس جمهور 
امریکا باید به دشنام و زخم زبان علیه  رهبر کره شمالی پایان 
دهد و اگر ترامپ می خواهد شاهد عواقب فاجعه بار بزرگ تری 

نباشد، باید در گفتار خود تجدیدنظر کند. 
»کیم یونگ چول « دیگر مقام کره ش��مالی که موضع تندی 
را علیه امریکا اتخ��اذ کرده اس��ت، با بیان اینکه کش��ورش 
چیزی برای از دس��ت دادن ندارد، افزود: » ترامپ فردی پیر 
و ناشکیباس��ت و اگر به بیان اظهارات عجی��ب و غریب ادامه 
دهد، کیم جونگ اون رهبر کره ش��مالی ممکن است دیدگاه 

خود را تغییر دهد.«
امریکا در برابر مجموعه این تحوالت، بار دیگر دست به دامان 
شورای امنیت س��ازمان ملل شده و قرار اس��ت این نهاد، روز 
چهار    شنبه درباره آزمایش موشکی کره شمالی تشکیل جلسه 
 دهد. »چوی هیون سو« س��خنگوی وزارت دفاع کره جنوبی 
هم گفت: »مقام های اطالعاتی م��ا به همراه امریکا از نزدیک 
در حال تجزیه و تحلیل این آزمایش هستند و ما نمی توانیم 

هیچ گونه جزئیاتی را در این مورد تأیید کنیم.«
روزنامه »جونگ آنگ ایلبو« چ��اپ کره جنوبی به نقل از یک 
منبع آگاه نوشت: » این آزمایش     ها چهار روز پس از آن انجام 
شد که معاون وزیر خارجه کره شمالی هشدار داد امریکا برای 

کریسمس و بسته به انتخابش » هدیه « دریافت می کند.«
واشنگتن و سئول درباره باقی ماندن 2۸ هزار نظامی امریکایی 
اختالف نظر دارند. ترامپ چندی پیش گفته بود کره جنوبی 
باید 4 میلیارد دالر بیش��تر برای هزینه ه��ای نظامی امریکا 
در این کش��ور پرداخت کند. »پیتر برگن« کارشناس مقابله 
با تروریس��م و امنی��ت ملی امری��کا در کتابی تح��ت عنوان 
» ترامپ و ژنرال هایش: بهای هرج و مرج « از جزئیات جدیدی 
از درخواس��ت های رئیس جمه��ور امری��کا مبنی ب��ر تخلیه 
خان��واده پرس��نل امریکای��ی از کره جنوبی پرده برداش��ت. 
 کره شمالی آن را به منزله اقدامی آشکار برای ورود به جنگ 

تعبیر می کرد. 
با این همه، اندیشکده ای در س��ئول روز  سه     شنبه اعالم کرد : 
»احتمال بسیار وجود دارد که پیونگ یانگ توقف مذاکرات با 
امریکا را در نشستی که در پایان ماه جاری میان سران حزب 
حاکم برگزار می شود، اعالم کند. راه جدیدی که کره شمالی 
ممکن است در پیش بگیرد بدان معنا نیست که روابط با امریکا 
به طور کامل قطع شود، بلکه معنایش این است که رویکردی 
شرطی در بازه ای زمانی در قبال واشنگتن پی خواهد گرفت. 
مقام های کره شمالی می دانند که بهره گیری از امریکا بهترین 

شیوه و راه برای رسیدن به نتیجه در این زمینه است.«

اقتصادی ش�اخص كل بورس اوراق بهادار 
تهران در پايان معامالت ديروز با 
افزايش 3 هزار و 6۴2 واحد به رقم 33۹ هزار و ۴3۴ واحد رسيد. 
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معامالت دیروز 
با جهش 3 هزار و 642 واحد به رق��م 339 هزار و 434 واحد 
رسید و شاخص کل با معیار هم وزن با افزایش 943 واحدي به 

رقم 105 هزار و 122 واحد رسید. 
عل��ت افزایش ش��اخص ب��ورس در ش��رایط کنون��ي جذب 
نقدینگي هاي س��رگردان در بازار اس��ت که به دلیل رکود در 

صنعت س��اختمان و ملک و بازار طال و ارز، مردم سرمایه هاي 
خرد را به بازار بورس آورده اند و به دلیل نقدشوندگي این بازار 

ترجیح مي دهند، در بورس سرمایه گذاري کنند. 
ارزش روز ب��ازار در ب��ورس تهران که ناش��ي از تعداد س��هام 
شرکت ها در ارزش سهام شرکت هاي بورسي است به بیش از 

هزار و 23۸ تریلیون تومان رسیده است. 
دیروز معامله گران بورس بیش از 5/7 میلیارد اوراق مالي سهام 
و حق تقدم در قالب 604 هزار نوبت معامله و به ارزش 2 هزار و 

70۸ میلیارد تومان داد و ستد کردند. 

رکوردشكني دیگري از بورس تهران

پرسپولیس برد و به رده سوم رسید
ورزشی پرس�پوليس از تساوی ساير 
مدعيان در هفته س�يزدهم 
ليگ برتر نهايت اس�تفاده را كرد و با پيروزی 2 بر يك 
 مقابل گل گه�ر دومين برد متوالی اش را جش�ن گرفت
و ب�ه رده س�وم ج�دول رده بن�دی صع�ود ك�رد. 
پرونده هفته سیزدهم لیگ برتر دیروز با انجام سه بازی بسته شد. 
در یکی از بازی های دیروز پرس��پولیس در تهران میزبان گل گهر 
سیرجان بود. قرمز  ها که با برد ذوب آهن در هفته گذشته روحیه 
باالیی گرفته بودند، در بازی دیروز به دنبال ادامه روند بردهای شان 
و اضافه شدن به جمع سه تیم اول جدول رده بندی بودند. با وجود 
پیروزی پرسپولیس در مسابقه قبلی، کالدرون که بار  ها در هفته های 
گذشته از لیگ به ترکیب تیم برنده اش دست زده است، دیروز هم 
شاگردانش را با یک تغییر مهم نس��بت به بازی هفته گذشته در 
فوالدش��هر راهی میدان کرد. با تصمیم سرمربی آرژانتینی، سید 
جالل حسینی پس از اینکه چند بازی در ترکیب پرسپولیس قرار 
گرفته بود، دوباره به نیمکت برگشت و محمد حسین کنعانی زادگان 
را به عنوان زوج ش��جاع خلیل زاده در مرکز خط دفاعی به میدان 

فرستاد. 
نیمه اول با هجوم و فشار شاگردان کالدرون آغاز شد و سیرجانی  ها در 
بیشتر دقایق بازی در زمین خودی به دنبال استفاده از ضد حمله  ها 
بودند. برتری پرسپولیس با توجه به ضعف هافبک های سرخ پوش 
در خلق موقعیت روی دروازه گل گهر در 45 دقیقه اول نتیجه ای در 
برنداشت و قرمز  ها با وجود فشاری که روی دروازه شاگردان مجید 
جاللی آورده بودند، نتواستند توپ را از خط دروازه گل گهر رد کنند، 
این در شرایطی بود که پرسپولیس ۸1 درصد مالکیت توپ را در 

نیمه اول در اختیار داشت اما این درصد مالکیت سودی برای قرمز  ها 
نداشت. جدی   ترین موقعیت پرسپولیس در نیمه اول با شوت محکم 
محمد انصاری در دقیقه 30 رقم خورد اما ضربه مدافع پرسپولیس را 

دروازه بان گل گهر با یک شیرجه راهی کرنر کرد. 
در نیمه دوم هم مانند نیمه اول، قرمز  ها با ادامه فوتبال هجومی و 
پرفشاری که از ابتدای بازی به نمایش گذاشته بودند، به دنبال گل 
برتری بودند و سرانجام روی یک شوت دیدنی در دقیقه 52 به گل 
رسیدند. این بار هم مهدی ترابی فرشته نجات تیم کالدرون بود و 
با یک شوت دیدنی از پشت محوطه جریمه، توپ را دور از دستان 
دروازه بان گل گهر وارد دروازه ک��رد. این پنجمین گل ترابی برای 
پرسپولیس در لیگ نوزدهم بود و او را به رده سوم جدول گلزنان برتر 
لیگ رساند. در دقیقه ۸0 گل دوم قرمز  ها با گل به خودی عبداهلل 
حسینی روی ضربه علیپور به ثمر رسید اما در دقیقه ۸۸ گل گهر 
توسط علیرضا ابراهیمی یکی از گل های خورده را جبران کرد. اما در 
نهایت پرسپولیس 2 بر یک گل گهر را شکست داد تا با 25 امتیاز به 
رده سوم جدول صعود کند.  در دقایق اضافه نیمه دوم بهنام برزای از 
گل گهر با دریافت کارت قرمز از زمین بازی اخراج شد تا شاگردان 

جاللی بازی را 10 نفره به پایان برسانند.
در س��ایر بازی های دیروز نفت مس��جد س��لیمان ک��ه تنها تیم 
بدون شکست لیگ است، سایپا را 2 بر یک شکس��ت داد تا روند 
شکست ناپذیری اش ادامه پیدا کند. در این مسابقه، نفت ابتدا با گل 
رضا جعفری یک بر صفر از سایپا در زمین خودی عقب افتاد اما در 
ادامه با گل های عماد میر جوان و فرزاد حاتمی توانست 2 بر یک 
برنده این بازی لقب بگیرد. در سومین بازی دیروز هم صنعت نفت 

آبادان مقابل شاهین بوشهر به تساوی یک – یک رسید. 

»نوبخت: حذف یارانه ثروتمندان به استرس آن نمی ارزد «، تیتر یک دیروز روزنامه »جوان« بود 
که برگرفته از متن سخنان رئیس سازمان برنامه و بودجه در نشست خبری بود که گفت: » چند 
سالی است که حذف دهک های باال و تعداد 24 میلیون نفر مطرح می شود، ولی باید به شرایط 
هم توجه داشت. یارانه همین چند صد هزار نفری که حذف کردیم هم با اعتراض همراه شد و 
گله مند شدند. حذف و روالی که موجب ایجاد استرس بین مردم می شود نمی ارزد«. مسئوالن 
سازمان برنامه و بودجه در تماس با روزنامه اعالم کردند که کلمه » ثروتمندان « در سخنان رئیس 
این سازمان نبوده است لذا خواستار تصحیح تیتر شدند. بدیهی است که مراد از دهک های باال 
ثروتمندان باشند. ضمن آنکه عین عبارت مذکور نیز به عنوان سوتیتر ذیل تیتر یک روزنامه در 
صفحه اول آمده بود. در هرحال ضمن عذرخواهی، عبارت دقیق سخنان آقای نوبخت چنین 

است: » حذف و روالی که موجب استرس بین مردم می شود نمی ارزد.«

با باالتر رفتن نرخ تورم و قيمت  ه�ا به رغم آنكه وام 15 
کبریفرشچی
اجتماعی

ميليونی ازدواج به 30 ميلي�ون تومان افزايش يافته اما 
اين 30 ميليون تومان هم چندان كارايی برای عروس و 
داماد  ها ندارد و 60 ميليون وام دو نفرشان نمی تواند چندان گرهی از كارشان باز كند. 
به همي�ن خاطر ه�م زمزمه  هايی ب�رای افزايش دوب�اره وام ازدواج مطرح اس�ت؛ 
زمزمه  هايی كه با مخالفت معاون جوانان وزارت ورزش و جوانان همراه بوده است!

وی معتقد است با شرایط کنونی افزایش رقم وام ازدواج کمکی به افزایش میزان ازدواج در کشور 
نمی کند، بلکه ممکن است زمینه ساز مشکالت و آسیب های دیگری نیز شود. تندگویان درباره 
مصادیق این چالش ها هم می گوید: »مشکل این است که جوانان باید بتوانند از پس بازپرداخت 
این وام بربیایند، به طوری که همین االن هم با دریافت وام 30 میلیون تومانی، برخی از جوانان 
اظهار می کنند که نمی توانند از پس بازپرداخت و اقساط این وام بربیایند. هر زوج با دریافت 
60 میلیون وام ازدواج حدود یک میلیون و 100 هزار تومان قسط ماهیانه پرداخت می کنند 

که رقم زیادی است.« 
به گفته وی همچنین سوءاستفاده  هایی از وام ازدواج شده است و آمار  ها نشان می دهد که بعد از 
افزایش وام مذکور موضوع کودک همسری نیز در برخی نقاط به شدت افزایش یافته و در برخی 
از نقاط کشور که با فقر فرهنگی و اقتصادی رو به رو هستیم، از وام ازدواج برای معامله کودکان 
زیر 15 سال استفاده می شود.  آمار  هایی موجود است که کودکان زیر 15 سال به ویژه دختران 
زیر این سنین از این وام استفاده کرده اند و این آمار نسبت به سال گذشته چهار برابر شده است. 
آمار  هایی هم به دست آمده که عده ای با بیش از 40 تا 45 سال سن نسبت به دریافت این وام 

اقدام کرده اند.  وی پیشنهاد کرده برای استفاده از این وام شرایط سنی تعیین شود. 
اظهارات آقای معاون و ارتباط دادن افزایش وام ازدواج به بحث کودک همسری مصداق ربط 
دادن دو موضوع نامتجانس به یکدیگر است، به خصوص اینکه وقتی اقساط این وام برای هر 
یک از زوجین یک میلیون و 100 هزار تومان است چگونه مردم در مناطق محروم می توانند از 

این وام  ها سوء استفاده کنند؟ 
همچنین درباره ازدواج های زیر 15 سال یا این ازدواج  ها به صورت قانونی و با اجازه دادگاه بوده 
که حق دارند همچون سایر افراد از وام ازدواج استفاده کنند و درصورت غیرقانونی ثبت نشده 

بودن این ازدواج  ها هم سندی دال بر عقد وجود ندارد تا وام ازدواج به این افراد تعلق بگیرد. 
بنابراین بهتر است برای مخالفت با افزایش وام ازدواج و همچنین پیش بردن طرح افزایش 

سن ازدواج استدالل های قوی تری اتخاذ شود . 
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برای حمله بعثی-داعشی به عراق

بینالملل

اوضاع عراق این روز    ها پیچیده تر از قبل شده است و به رغم استعفای نخست وزیر و تالش    ها 
برای انجام اصالحات، اعتراضات بیش از پیش به خش��ونت کش��یده ش��ده اس��ت. دیروز 
گزارش های غیر رسمی حاکی از توافق جریان های سیاسی عراق برای تشکیل دولت موقت بود. 
همزمان با تالش فراکسیون های عراق برای تش��کیل دولت گزارش    هایی از ارسال سالح از سوی 

امریکا به عراق منتشر شده است. عالوه بر بقایای بعثی، عناصر بازمانده گروه تروریستی داعش هم 
با موج سواری روی اعتراضات درصدد ایجاد ناامنی در عراق بر آمده اند و هفته گذشته فرماندهان 
حشدالشعبی از طرح این گروه تروریستی برای حمله به زندان    ها در برخی استان های عراق و آزادی 
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رئيس ستاد اجرايی فرمان امام)ره(:
 20هزار کارخانه و مجتمع تعطیل و نیمه تعطیل را 

به چرخه تولید برگرداندیم
اقتصادی رئيس س�تاد اجرايی فرمان 
امام ضمن افتتاح هزار و 331 
طرح اشتغالزايی با ايجاد ۴هزار و 821 شغل در استان 
مازندران ، از بازگشت بيش از 20 هزار مجتمع توليدی 
ب�ه چرخ�ه تولي�د از س�وی اي�ن س�تاد خب�ر داد. 
به گزارش ایسنا، محمد مخبر، رئیس س��تاد اجرایی فرمان امام 
با اشاره به طرح احیای کارخانه تولید کاغذ از زباله »پارس کاغذ 
نکا« گفت: بسیار خوشحالم که بخشی از دغدغه های مردم استان 

مازندران از سوی ستاد اجرایی فرمان امام رفع شد. 
وی افزود: روزانه در ستاد اجرایی 100طرح کوچک با 300 اشتغال 

راه می افتد. 
مخبر با تأکید بر اینکه سرمایه های معطل شده ما در کشور زیاد 
هستند، گفت: ستاد اجرایی فرمان امام توسط نهضت احیا، 20هزار 
و 500 طرح را ظرف 13 تا 14 ماه به چرخه تولید کشور برگرداند. 
وی افزود: یعنی با هزار و 600 میلیارد تومان��ی که آورده ما بوده، 
چیزی قریب 6 هزار و 700 میلیارد تومان به چرخه تولید کشور 

برگشته و چیزی نزدیک به 210 هزار شغل ایجاد شده است. 
مخبر با بیان اینکه بنگاه های معطل شده و نیمه تعطیل در کشور 
بسیار زیاد هستند، تصریح کرد: یکی از کار  هایی که همه باید انجام 

دهند احیای همین ظرفیت های معطل شده است. 
رئیس س��تاد اجرایی فرمان امام افزود: امروز در استان مازندران 
هزار و 500 طرح افتتاح می کنیم که هزار و 191 طرح، کارخانجات 

تعطیل شده و نیمه تعطیل هستند. 

مخبر ادامه داد: با این احیا، تقریباً 440 میلیارد تومان برگش��ت 
سرمایه تعطیل شده به سیستم برمی گردد و باعث بازگشت 11 

هزار و 700 نفر به فضای کار و اشتغال می شود. 
در این مراس��م همچنین جوهری، معاون اقتصادی بنیاد برکت 
ضمن ارتباط ویدئویی از بخش گل چشمه سیاه بیشه آمل هنگام 
افتتاح طرح واحد تولیدی پرورش ماهی قزل آال اظهار داشت: امروز 
در راستای ایجاد اشتغال، رونق تولید و احیای شرکت های غیر فعال 
در کل شهرستان اقداماتی در راستای ایجاد شرکت های کوچک 
و متوس��ط صورت گرفته و در این واحد نیز پرورش ماهی قزل آال 

انجام می شود. 
وی افزود: ظرفیت این ش��رکت نزدیک به 2 میلیون و 400 هزار 
قطعه بچه ماهی است که هم توانایی پرورش ماهی و هم توزیع بچه 

ماهی به سایر مناطق را دارد. 
جوهری افزود: از طریق این طرح 36 نفر اشتغال مستقیم و132 نفر 
اشتغال غیر مستقیم را خواهیم داشت و در جمع 165 نفر اشتغال 

خواهیم داشت. 
همچنین در دومین روز از سفر محمد مخبر، رئیس ستاد اجرایی 
فرمان امام به اس��تان مازندران ، هنرس��تان دخترانه 9کالسه 
ش��هیدان حجازی با حضور خانواده این ش��هیدان افتتاح و به 
بهره برداری رسید.  رئیس س��تاد اجرایی فرمان امام همچنین 
در جریان سفر به شهرستان گلوگاه اس��تان مازندران، باحضور 
درمنزل شهید غواص »قاسم موجرلو« ، نسبت به مقام شهدای 

دفاع مقدس ادای احترام کرد. 

 خوشحال  باشيد
 جرئت نقد ما را داريد !

   ربيعی به دانشجويان:
           بايد خوشحال باشيم كه  دولت شرايطی را فراهم كرده كه

          نقد می كنيد. قبالً جرئت داشتيد اين گونه  نقد  كنيد ؟ !
   هركس  از مدعيان فعلی رئيس جمهور می شد 

          وضعيت االن خيلی بد تر بود !

 توضيح و تصحيح
درباره تيتر ديروز » جوان«
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