سیدعباس موسوی ،سخنگوی وزارت خارجه کشــورمان ادعای رویترز مبنی بر گرهزدن ماندن
ایران در برجام با فروش یک و نیممیلیون بشــکه نفت در روز را رد کرد و گفت« :نظرات و مطالبات
بحق ایران در نامه 18اردیبهشت رئیسجمهوری کشورمان به سران کشورهای باقیمانده در برجام
به وضوح و با صراحت بیان شده است .پرداختن به اینگونه خبرسازیها و گمانهزنیهای ناقص و غیر
دقیقدرفضایرسانهایوعمومینهتنهاسازندهنیست،بلکهمیتواندبهتخریبفضایموردنیازبرای
یکدیپلماسیجدیدرشرایطکنونیمنجرشود».

واکنش سریع هنگام وقوع
زلزله میتواند شما را از
جراحات احتمالی محافظت
کند .حداقل دوبار در سال،
پناهگیری را تمرین کنید.

سخنگوی وزارت خارجه:

رد شرط فروش
نفت برای ماندن
در برجام

واکنشها و تبعات آتشسوزی نفتکشهای بندر فجیره همچنان ادامه دارد

سناریوسازی برای ایران مشکالت منطقه را بیشتر میکند
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گزارش تصویری

علی بیگدلی ،تحلیلگر مسائل خاورمیانه در گفت و گو با «شهروند»:
هر گونه سناریوسازی علیه ایران مشکالت عظیمی را برای منطقه پیش خواهد آورد
شهروند| گمانهزنی و تحلیلهای مختلف و ضد و
نقیض در مورد حادثه دو روز پیش انفجار در چندین
نفتکش در بندر فجیره امارات همچنــان ادامه دارد؛
برخیها سعی کردند انگشت اتهام را به سمت ایران
بگیرند .از آن طرف هم خیلــی از تحلیلگران داخلی
و جهان عرب ،اســراییل را طراح این سناریو معرفی
کردنــد .قیمت نفت هــم ازجمله مســائلی بود که
ت تأثیر این حادثه قرار گرفت تا جایی که قیمت
تح 
نفت برنت  68سنت گرانتر از جمعه قیمت خورد و
 71دالر و  30سنت شــد .نفت سبک آمریکا هم 27
سنت باال رفت و روی عدد  31دالر و  93سنت ایستاد.
قرمزشدن و باال و پایینآمدن بورس امارات و عربستان
وبحریننیزازجملهتبعاتاینحادثهبود.
عدهایمیخواهندبهتنشدرمنطقهدامن
بزنند
وزیر امور خارجه نیز در واکنش به برخی از اقدامات
مشــکوک رخداده در منطقه اظهار کــرد« :از قبل
پیشبینی کرده بودیم که عــدهای بخواهند با انجام
برخــی از اقدامات تنش در منطقــه را دامن بزنند».
محمدجواد ظریف صبح دیروز بعد از دیدار با همتای
هندی خود گفت« :در این جلســه در مورد مسائل
منطقه و سیاســتهای خطرناکی که افراد تندرو در
داخل حکومت آمریکا و در منطقــه تالش دارند که
تحمیل کنند ،صحبت شــد ،نگرانیهایی از اقدامات
و خرابکاریهای مشــکوکی کــه در منطقه در حال
رخدادن اســت ،وجود دارد و ما قبال پیشبینی کرده

بودیم که عدهای تــاش خواهند کرد کــه با انجام
اینگونهاقداماتبهتنشهادرمنطقهدامنبزنند».
شیطنتاسراییلیها
بهروز نعمتی ،سخنگوی هیأترئیسه مجلس نیز با
اشاره به جلسه غیر علنی دیروز مجلس گفت« :یکی
از مباحث مطروحه در این جلسه اتفاقاتی بود که در
امارات رخ داده و به نظر میرسد شیطنت اسراییلیها
است.نظرنظامهمهماننظریاستکهوزارتخارجه
ب ه عنوان دستگاه رسمی کشور اعالم کرده است .بهروز
نامداری ،کارشناس ارشد حوزه انرژی نیز در این مورد
گفت«:اماراتومتحدیناینکشورنمیخواستندروی
این خبر مانور بدهند؛ بــهطوری که خبرگزاریهای
غربی هم تمایلی به انتشار اخبار این حادثه نداشتند
تتأثیرقرارندادهباشند».
تابازارنفتراتح 
روشنشدنماجرابهنفعکشورهایعرب
نبود
علی بیگدلی ،تحلیلگر مسائل خاورمیانه در این باره
میگوید:اگر چه گمانهزنی برخی از تحلیلگران جهان
عرب مبنی بر اینکه این حادثه سناریوسازی از سوی
اسراییل برای متهمکردن ایران است؛ اما این تنها یکی
از اضالع پیچیده این کالف ســردرگم است و نشان
میدهد که آنها درواقع نتوانســتند ایران را ب ه عنوان
مظنون اصلی این حادثه معرفی کنند .بعد از این اتفاق
ماجرا به گونهای لوث شد .آنها نتوانستند مسائلی را در
این راستا انتشار دهند و بر روی ایران مانور ندادند .علت
عجز آنها این بود که نخواستند خشم ایران را برانگیزند

گزارش

صنعت خودروسازي كشور مانند ديگر صنايع داخلي در شرايط سخت و دشواري قرار
دارد و بسياري از مشكالت بيسابقه ،بر سر راه آن قرار گرفته است .تورم شديد عمومي
كشور كه از ابتداي سال گذشته آغاز شده ،در كنار مسائل ديگري نظير افزايش قيمت ارز
ورشدبيسابقهقيمتتمامشده،كمبودنقدينگيموردنيازتوليد،تحريمهايخارجيو
وجود موانع فراوان در زمينه واردات مواد اوليه ،قطعات برخوردار از فناوريهاي پيشرفته،
نقلوانتقالبانكيبينالملليدركنارهجومشديدنقدينگيجامعهبهبازارخودروازجمله
مهمترينمسائلياستكهصنعتخودروسازيرابهخودمشغولساختهاست.
به اين موارد بايد يك مشكل بزرگ ديگر را نيز اضافه كرد و آنهم ،پيشفروشهاي
فراتر از ظرفيت و بيمطالعه خودروسازان در زمان مديران قبلي اين شركتها بوده كه
موجب ايجاد تعهدات بســيار زياد با حجم فراواني از نارضايتي انباشه مشتريان از عدم
تحويلبهموقعخودروها،شدهاست.
مشكالتكنونيصنعتخودرورابهجرأتميتوان،بيسابقهترينموانعوچالشهاي
تاريخ اين صنعت دانســت كه تنها با برنامهريزي درست و كارشناسانه و حمايت دولت
و ساير نهادهاي ذيربط قابل حل و
فصلخواهدبود.
اما با وجود همه
ا يــن

به دنبال تغییرات اقلیمی و همچنین بارشهای بسیار طی ماههای گذشته در کشور،
تهران و برخی شهرستانهایش نظیر ورامین و قرچک با افزایش جمعیت گونهای از
پروانهها نسبت به سالهای قبل مواجه شدهاند( .ایسنا)

و دوم اینکه میدانســتند در این صورت دنیا با یک
بحران نفتی عظیم روبهرو میشود .نوسان در دنیای
نفت آمریکا را با چالشهای جــدی مواجه کرده و در
صورتادامهمسألهبنزینرادراینکشوربهیکمعضل
جدی تبدیل خواهد کرد .آنها بیشتر سکوت اختیار
کردند و تنها بر یک نام مانور دادند و آن هم «عملیات
خرابکارانه» بــود .آنها خوب فهم کــرده بودند که با
اتهامزنیوبرجستهسازیکهذیلاهدافیخصمانهوبر
اساس یک سناریوی ساختگی پیش میبردند ،فضای
عمومی منطقه را متشــنج میکنند و سهام نفت در
کشورهای مختلف با نوسان شدیدی روبهرو میشود.

فراترازمحدودیتها ،فراترازمرزها

سایپا در کنار ثبت رکوردهای تازه تولید به دنبال محصوالت مدرنتر برای رقابت در بازارهای بینالمللی است
مشكالت ،برخي خودروســازان توانستهاند با مديريت درســت و صحيح چالشها در
همين شرايط دشوار اقتصادي ،دستاوردهاي قابلتوجهي را نيز كسب كنند؛ يكي از اين
خودروسازانكهتوانستهبهروندروبهرشدخوددردورانسختاقتصاديادامهدهد،سايپا
است؛ اين شركت باوجود آنكه مشكالت بيشماري نظير عدم ثبات مديريتي ،اعتراض
مشتريانبهتأخيردرتحويلخودروها،تعليقهمكاريدوجانبهشركايخارجيبهخاطر
تحريمهاوبرخيموانعديگرراتجربهكرد،اماتوانستبارويكارآمدنتيممديرانجديد،
وضعيتخودراتاحدزياديساماندهد.
اين خودروساز براساس اعالم مديران خود ،قصد دارد فعاليتها و برنامهريزيهايش را
بر روي دو حوزه افزايش توليد در كنار تنوع محصول متمركز كرده و در سال جاري ،به
موفقيتدراينبخشهادستيابد.بنابرآمارهاياعالمشدهازسويسايپا،اينخودروساز
در روز دوازدهم ارديبهشــتماه ،حدود  2هزار و  300دستگاه خودرو توليد كرده كه با
احتســاب اين عدد ،ميانگين توليد روزانه اين گروه به هزار و 800دســتگاه رسيد؛ اين
درحالي است كه گروه ســايپا هدفگذاري كرده در سال جاري تيراژ روزانه محصوالت
خود را به 2هزار و 700دســتگاه برساند .بيترديد با افزايش توليد محصوالت در سطح
گروهسايپا،عرضهخودروبهبازارتوسطاينمجموعهباسرعتبيشتريدنبالخواهدشد.
كارشناسان معتقدند چون در بازار خودروهاي رده متوسط به باال بهويژه محصوالتي
كه در ايران كمتر توليد ميشــوند ،تراكنــش مالي قابل توجهي وجــود دارد ،اگر
خودروسازان ايراني نتوانند خود را در اين عرصه بهروز و فعال كنند ،يقيناً از مهمترين
بخشاينبازاريعنيگردشماليقابلتوجهآنمحرومخواهندشد.
بههمين دليل اســت كه گروه خودروسازي ســايپا اعالم كرده قصد دارد اصالح

حاشیه

بچهها در  30سالگی هنوز بچهاند

مصطفی اقلیما در گفتوگو با «شهروند» :این تغییر هم به نفع دولتهاست و هم به نفع افراد
زندگیدارند.برایدولتهاهمازاینمنظرمفیداستکهسنبازنشستگی
باال میرود و در نتیجه آنها برای پرداخت حقوق بازنشســتگی و استفاده
ازنیروی کار تا سنین بیشــتر وضع بهتری خواهند داشت ».این مددکار
اجتماعی پارامترهای تعیین ســنجوانی و به تبع آن میانسالی و پیری
را عقل و وضع جسمانی مناسب میداند «هرچند بسیاری معتقدنداین
پارامترها باید در هر کشوری به کشور دیگر فرق کند ،اما درحال حاضر از
پارامترهای جهانیاستفاده میکنیم .برای مثال در ایران افراد در معرض
فشــارهای گوناگون قرار دارند .فضای کسب و کارو مشکالت اقتصادی
باالست و یک مرد مجبور است بعد از بازنشستگی هم کار کند ،اما ممکن
است درکشورهای دیگر شاهد چنین موردی نباشیم ».نکته دیگری که
اقلیمابهآناشارهمیکندپختگیافرادومواجهشدنآنهابامشکالتاست
که ممکن است با باال رفتن ســن این مواجه منطقیتر شود« .میبینیم
بچههادر 30سالگیهمهمچنانمانندبچهرفتارمیکنند.هرچندتربیت
و عناصر اجتماعی در آن دخیلاست ،اما این افزایش سن شاید به هرچه
منطقیترشدنافراددرمواجههبامسائلهمکمککند».

ساختار سبد محصوالت خود را در دستوركار قرار داده و با تكيه بر پلتفرمهاي موجود
ت شركتهاي
نظير  SP100و طراحي و ساخت پلتفرمهاي جديد با استفاده از ظرفي 
دانشبنيان داخلي و استفاده از مشــاوره و الگوهاي نوين بينالمللي ،هدف آينده خود
را محقق ســازد؛ هدفي كه ميتواند در ســالهاي آينده چهره اين خودروساز را بسيار
متفاوتتر از حال حاضر ساخته و باعث افزايش توان رقابتي و ظرفيت كسب سهم بيشتر
بازار در داخل و خارج ايران شود.
در چنين شرايطي سايپا تالش ميكند عالوه بر ادامه توليد محصوالت پرتيراژ قبلي
باهدف پاسخگويي به نياز بازار ،محصوالت پيشرفتهتر و برخوردار از امكانات مدرنتري
را بهويژه در ردههاي  Cو  SUVتوليد كند؛ محصوالتي كــه احتماالً از امكانات بهروز
و پيشرفتهاي برخوردار هستند و ميتوانند در برابر رقباي خارجي خود ،قد علم كنند.
فراموش نبايد كرد كه سايپا پيشتر جديدترين خودروهاي خود يعني رهام و كوييك را با
برخورداري از امكانات و قابليتهاي بسيار پيشرفتهاي معرفي كرد و نشان داد درصورت
فراهم بودن فضاي كسبوكار و همكاريهاي مناسب با شركتهاي داخلي و خارجي،
ميتوانددرساختمحصوالتجديدسنگتمامگذاشتهوخودروهايخودرابهامكانات
روزمجهزكند.درصورتدستيابيبهاينهدف،سايپابهعنوانيكيازمهمترينبازيگران
عرصه توليد كاالي ايراني قادر خواهد بود عالوه بر كسب سهم بيشتر از بازار داخلي ،در
بازارهاي صادراتي و برونمرزي نيز به رقابت جديتر و مؤثرتر با رقباي بزرگ بينالمللي
پرداخته و سهم خود را نيز در اين عرصه افزايش دهد چون با يك سبد كامل از محصوالت
متنوعوبهروزباامكاناتواستانداردهايبينالملليپذيرفتهشدهواردرقابتدراينبازارها
خواهدشد.

اینفوگرافیک

معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان از افزایش بازه سن جوانی به « ۱۸تا »۳۵سال خبر دادهاست

اگر هنوز سی و پنج سالتان نشده میتوانید خود را جوان بدانید .چرا که
بازه سن جوانی از  ۱۵تا ۲۹سال به  ۱۸تا ۳۵سال تغییر یافته است و این
خبری است که روز گذشته محمد مهدی تندگویان ،معاونامور جوانان
وزارت ورزش و جوانان آن را اعالم کرده و گفته« :درخواست تغییر بازه سن
جوانیابتدا از معاونت امور جوانان به شورایعالی جوانان ارسال شد و بعد از
انجام فرآیند قانونی ،ایندرخواست در معاونت حقوقی ریاستجمهوری
بررســی و پس از موافقت از سوی شــورایعالی جوانانابالغ شد ».به این
ترتیب سن میانسالی و پیری هم دچار تغییر خواهد شد و میانسالی از35
سالگی آغازشده و در اواخر  50سالگی به پایان میرسد و پس از آن آغاز
پیریاست.
مصطفیاقلیما،مددکاراجتماعیاینتغییرسنرااتفاقیجهانیمیداند
و به «شــهروند» میگوید در دنیاوقتی استانداردی را باالمیبرند نگاهی
پشتشوجودداردواینطورنیستکهبیدلیلایناتفاقبیفتد.همچنین
این تغییر هم به نفع دولتهاست و هم به نفع افراد« .از این نظر برای افراد
خوب است که توقعاز افراد باال میرود و در نتیجه آنها انگیزه بیشتری برای

معتقدم آنچه اتفاق افتاده مهم است؛ به همین دلیل
هم عربستان و امارات تالش کردند که برخی از ابعاد
این مسأله مخفی بماند .آنها به گونهای برخورد کردند
که گویی اتفاقی رخ نداده و واکنش خاصی هم نشان
ندادند .به همین دلیل است که ماجرا خیلی مبهم و
پیچیده است .اما این کشورها فهمیدند که این مسأله
به زیان خودشان تمام خواهد شد .فکر کنید که یک
موشکبهدوبییامیادیننفتیعربستانشلیکشود،
آن وقت تمامی ســرمایهگذاریها به تأخیر میافتد.
درواقع هر گونه سناریوســازی علیه ایران مشکالت
عظیمیرابرایمنطقهپیشخواهدآورد.

ارقام نجومی
جنگ تجاری آمریکا و چین

جنگ تجاری میــان آمریکا و چین که به نظر
میرســید به پایان خود رسیده باشد ،بار دیگر
با تهدید به اعمال تعرفههای جدید ،باالگرفت.
دونالد ترامپ قول داده بــود مقدار تعرفههای
اعمال شــده بر ۲۰۰میلیــارد دالر از کاالهای
چینی را به بیش از دو برابربرســاند و همچنین
تعرفههای جدیدی اعمال کند ،اما بخشی از این
تصمیم به تعویق افتاد.
چین هم بیکار ننشسته و اقدام متقابلی را در
ک که توسط
دســتور کار دارد .این اینفوگرافی 
خبرگزاری ایسنا تهیه شده براساس گزارشی
که از اطالعات «اداره آمــار آمریکا»،«بخش
تحقیقات بیبیسی» و «کمیته تجارت بینالملل
آمریکا» تهیه شــده ،به وضع جنگ تجاری دو
غول بزرگ اقتصادیپرداخته است.

در این تصویر رانش زمین در روستای «قلعه قافه باال» شهرستان مینودشت استان
گلستان را میبینید .با گذشت بیش از  ۴۵روز از این حادثه ،بیش از  ۲۰۰خانه در این
منطقه تخریب شده است .نبود زمین برای کوچ اهالی روستای قلعهقافه ،یکی از مشکالت
این منطقه است( .ایرنا)

