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شهروند| گمانه زنی و تحليل های مختلف و ضد و 
نقيض در مورد حادثه دو روز پيش انفجار در چندین 
نفتکش در بندر فجيره امارات همچنــان ادامه دارد؛ 
برخی ها سعی کردند انگشت اتهام را به سمت ایران 
بگيرند. از آن طرف هم خيلــی از تحليلگران داخلی 
و جهان عرب، اســرایيل را طراح این سناریو معرفی 
کردنــد. قيمت نفت هــم ازجمله مســائلی بود که 
تحت  تأثير این حادثه قرار گرفت تا جایی که قيمت 
نفت برنت ۶8 سنت گران تر از جمعه قيمت خورد و 
7۱ دالر و ۳۰ سنت شــد. نفت سبک آمریکا هم ۲7 
سنت باال رفت و روی عدد ۳۱ دالر و ۹۳ سنت ایستاد. 
قرمزشدن و باال و پایين آمدن بورس امارات و عربستان 

و بحرین نيز ازجمله تبعات این حادثه بود. 
عده ای می خواهند به تنش در منطقه دامن 

بزنند
وزیر امور خارجه نيز در واکنش به برخی از اقدامات 
مشــکوک رخ داده در منطقه اظهار کــرد: »از قبل 
پيش بينی کرده بودیم که عــده ای 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 سياســت های خطرناکی که افراد تندرو در 
داخل حکومت آمریکا و در منطقــه تالش دارند که 
تحميل کنند، صحبت شــد، نگرانی هایی از اقدامات 
و خرابکاری های مشــکوکی کــه در منطقه در حال 
رخ دادن اســت، وجود دارد و ما قبال پيش بينی کرده 

بودیم که عده ای تــالش خواهند کرد کــه با انجام 
این گونه اقدامات به تنش ها در منطقه دامن بزنند.«

شيطنت اسرایيلی ها 
بهروز نعمتی، سخنگوی هيأت رئيسه مجلس نيز با 
اشاره به جلسه غير علنی دیروز مجلس گفت: »یکی 
از مباحث مطروحه در این جلسه اتفاقاتی بود که در 
امارات رخ داده و به نظر می رسد شيطنت اسرایيلی ها 
است. نظر نظام هم همان نظری است که وزارت خارجه 
به  عنوان دستگاه رسمی کشور اعالم کرده است. بهروز 
نامداری، کارشناس ارشد حوزه انرژی نيز در این مورد 
گفت:»امارات و متحدین این کشور نمی خواستند روی 
این خبر مانور بدهند؛ بــه  طوری که خبرگزاری های 
غربی هم تمایلی به انتشار اخبار این حادثه نداشتند 

تا بازار نفت را تحت  تأثير قرار نداده باشند.«
روشن شدن ماجرا به نفع کشورهای عرب 

نبود
علی بیگدلی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در این باره 
می گوید:اگر چه گمانه زنی برخی از تحليلگران جهان 
عرب مبنی بر این که این حادثه سناریوسازی از سوی 
اسرایيل برای متهم کردن ایران است؛ اما این تنها یکی 
از اضالع پيچيده این کالف ســردرگم است و نشان 
می دهد که آنها درواقع نتوانســتند ایران را به  عنوان 
مظنون اصلی این حادثه معرفی کنند. بعد از این اتفاق 
ماجرا به گونه ای 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 برانگيزند 

و دوم این که می دانســتند در این صورت دنيا با یک 
بحران نفتی عظيم روبه رو می شود. نوسان در دنيای 
نفت آمریکا را با چالش های جــدی مواجه کرده و در 
صورت ادامه مسأله بنزین را در این کشور به یک معضل 
جدی تبدیل خواهد کرد. آنها بيشتر سکوت اختيار 
کردند و تنها بر یک نام مانور دادند و آن هم »عمليات 
خرابکارانه« بــود. آنها خوب فهم کــرده بودند که با 
اتهام زنی و برجسته سازی که ذیل اهدافی خصمانه و بر 
اساس یک سناریوی ساختگی پيش می بردند، فضای 
عمومی منطقه را متشــنج می کنند و سهام نفت در 
کشورهای مختلف با نوسان شدیدی روبه رو می شود. 

معتقدم آن چه اتفاق افتاده مهم است؛ به همين دليل 
هم عربستان و امارات تالش کردند که برخی از ابعاد 
این مسأله مخفی بماند. آنها به گونه ای برخورد کردند 
که گویی اتفاقی رخ نداده و واکنش خاصی هم نشان 
ندادند. به همين دليل است که ماجرا خيلی مبهم و 
پيچيده است. اما این کشورها فهميدند که این مسأله 
به زیان خودشان تمام خواهد شد. فکر کنيد که یک 
موشک به دوبی یا ميادین نفتی عربستان شليک شود، 
آن وقت تمامی ســرمایه گذاری ها به تأخير می افتد. 
درواقع هر گونه سناریوســازی عليه ایران مشکالت 

عظيمی را برای منطقه پيش خواهد آورد. 

واکنش ها و تبعات آتش سوزی نفتکش های بندر فجيره همچنان ادامه دارد

سناریوسازی برای ایران مشکالت منطقه را بیشتر می کند
  علی بيگدلی، تحليلگر مسائل خاورميانه در گفت و گو با »شهروند«: 

هر گونه سناریوسازی عليه ایران مشکالت عظيمی را برای منطقه پيش خواهد آورد

  به دنبال تغییرات اقلیمی و همچنین بارش های بسیار طی ماه های گذشته در کشور، 
از  گونه ای  جمعیت  افزایش  با  قرچک  و  ورامین  نظیر  شهرستان هایش  برخی  و  تهران 

پروانه ها نسبت به سال های قبل مواجه شده اند. )ایسنا(

  در این تصویر رانش زمین در روستای »قلعه قافه باال« شهرستان مینودشت استان 
گلستان را می بینید. با گذشت بیش از 45 روز از این حادثه، بیش از 2۰۰ خانه در این 
منطقه تخریب شده است. نبود زمین برای کوچ اهالی روستای قلعه قافه، یکی از مشکالت 

این منطقه است. )ایرنا(

 

جنگ تجاری ميــان آمریکا و چين که به نظر 
می رســيد به پایان خود رسيده باشد، بار دیگر 
با تهدید به اعمال تعرفه های جدید، باال  گرفت. 
دونالد ترامپ قول داده بــود مقدار تعرفه های 
اعمال شــده بر ۲۰۰ ميليــارد دالر از کاالهای 
چينی را به بيش از دو برابر  برســاند و همچنين 
تعرفه های جدیدی اعمال کند، اما بخشی از این 

تصميم به تعویق افتاد.
 چين هم بيکار ننشسته و اقدام متقابلی را در 
 دســتور کار دارد. این اینفوگرافيک     که توسط 
خبرگزاری ایسنا تهيه شده براساس گزارشی 
که از اطالعات »اداره آمــار آمریکا«،   »بخش 
تحقيقات بی بی سی« و »کميته تجارت بين الملل 
آمریکا« تهيه شــده، به وضع جنگ تجاری دو 

غول بزرگ اقتصادی  پرداخته است .

 ارقام نجومی 
جنگ تجاری آمریکا و چین
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سيدعباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه کشــورمان ادعای رویترز مبنی بر گره زدن ماندن 
ایران در برجام با فروش یک و نيم ميليون بشــکه نفت در روز را رد کرد و گفت: »نظرات و مطالبات 
بحق ایران در نامه ۱8 اردیبهشت رئيس جمهوری کشورمان به سران کشورهای باقيمانده در برجام 
به وضوح و با صراحت بيان شده است. پرداختن به این گونه خبرسازی ها و گمانه زنی های ناقص و غير 
دقيق در فضای رسانه ای و عمومی نه تنها سازنده نيست، بلکه می تواند به تخریب فضای مورد نياز برای 

یک دیپلماسی جدی در شرایط کنونی منجر شود.«

سخنگوی وزارت خارجه:  

رد شرط فروش 
نفت برای ماندن 

در برجام

شروع صفحه آرایی
مدیر مسئولسردبیرمعاون سر دبیردبیر سرویسصفحه  آرا: ؟؟؟45 / 16
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واکنش سریع هنگام وقوع 
زلزله می تواند شما را از 

جراحات احتمالی محافظت 
کند. حداقل دوبار در سال، 

پناه گيری را تمرین کنيد.

صنعت خودروسازي كشور مانند دیگر صنایع داخلي در شرایط سخت و دشواري قرار 
دارد و بسیاري از مشكالت بي سابقه، بر سر راه آن قرار گرفته است. تورم شدید عمومي 
كشور كه از ابتداي سال گذشته آغاز شده، در كنار مسائل دیگري نظیر افزایش قیمت ارز 
و رشد بي سابقه قیمت تمام شده، كمبود نقدینگي مورد نیاز تولید، تحریم هاي خارجي و 
وجود موانع فراوان در زمینه واردات مواد اولیه، قطعات برخوردار از فناوري هاي پیشرفته، 
نقل و انتقال بانكي بین المللي دركنار هجوم شدید نقدینگي جامعه به بازار خودرو از جمله 

مهم ترین مسائلي است كه صنعت خودروسازي را به خود مشغول ساخته است.
به این موارد باید یك مشكل بزرگ دیگر را نیز اضافه كرد و آن هم، پیش فروش هاي 
فراتر از ظرفیت و بي مطالعه خودروسازان در زمان مدیران قبلي این شركت ها بوده كه 
موجب ایجاد تعهدات بســیار زیاد با حجم فراواني از نارضایتي انباشه مشتریان از عدم 

تحویل به موقع خودروها، شده است.
مشكالت كنوني صنعت خودرو را به جرأت مي توان، بي سابقه ترین موانع و چالش هاي 
تاریخ این صنعت دانســت كه تنها با برنامه ریزي درست و كارشناسانه و حمایت دولت 
و سایر نهادهاي ذیربط قابل حل و 

فصل خواهد بود.
اما با وجود همه 
یــن  ا

مشكالت، برخي خودروســازان توانسته اند با مدیریت درســت و صحیح چالش ها در 
همین شرایط دشوار اقتصادي، دستاوردهاي قابل توجهي را نیز كسب كنند؛ یكي از این 
خودروسازان كه توانسته به روند روبه رشد خود در دوران سخت اقتصادي ادامه دهد، سایپا 
است؛ این شركت باوجود آن كه مشكالت بي شماري نظیر عدم ثبات مدیریتي، اعتراض 
مشتریان به تأخیر در تحویل خودروها، تعلیق همكاري دو جانبه شركاي خارجي به خاطر 
تحریم ها و برخي موانع دیگر را تجربه كرد، اما توانست با روي كار آمدن تیم مدیران جدید، 

وضعیت خودرا تا حد زیادي سامان دهد.
این خودروساز براساس اعالم مدیران خود، قصد دارد فعالیت ها و برنامه ریزي هایش را 
بر روي دو حوزه افزایش تولید در كنار تنوع محصول متمركز كرده و در سال جاري، به 
موفقیت در این بخش ها دست یابد. بنابر آمارهاي اعالم شده از سوي سایپا، این خودروساز 
در روز دوازدهم اردیبهشــت ماه، حدود 2 هزار و 300 دستگاه خودرو تولید كرده كه با 
احتســاب این عدد، میانگین تولید روزانه این گروه به هزار و 800 دســتگاه رسید؛ این 
درحالي است كه گروه ســایپا هدف گذاري كرده در سال جاري تیراژ روزانه محصوالت 
خود را به 2 هزار و 700 دســتگاه برساند. بي تردید با افزایش تولید محصوالت در سطح 
گروه سایپا، عرضه خودرو به بازار توسط این مجموعه با سرعت بیشتري دنبال خواهد شد.

كارشناسان معتقدند چون در بازار خودروهاي رده متوسط به باال به ویژه محصوالتي 
كه در ایران كمتر تولید مي شــوند، تراكنــش مالي قابل توجهي وجــود دارد، اگر 
خودروسازان ایراني نتوانند خود را در این عرصه به روز و فعال كنند، یقینًا از مهم ترین 

بخش این بازار یعني گردش مالي قابل توجه آن محروم خواهند شد.
به همین دلیل اســت كه گروه خودروسازي ســایپا اعالم كرده قصد دارد اصالح 

ساختار سبد محصوالت خود را در دستوركار قرار داده و با تكیه بر پلت فرم هاي موجود 
نظیر SP100 و طراحي و ساخت پلت فرم هاي جدید با استفاده از ظرفیت  شركت هاي 
دانش بنیان داخلي و استفاده از مشــاوره و الگوهاي نوین بین المللي، هدف آینده خود 
را محقق ســازد؛ هدفي كه مي تواند در ســال هاي آینده چهره این خودروساز را بسیار 
متفاوت تر از حال حاضر ساخته و باعث افزایش توان رقابتي و ظرفیت كسب سهم بیشتر 

بازار در داخل و خارج ایران شود.
در چنین شرایطي سایپا تالش مي كند عالوه بر ادامه تولید محصوالت پرتیراژ قبلي 
باهدف پاسخ گویي به نیاز بازار، محصوالت پیشرفته تر و برخوردار از امكانات مدرن تري 
را به ویژه در رده هاي C و SUV تولید كند؛ محصوالتي كــه احتمااًل از امكانات به روز 
و پیشرفته اي برخوردار هستند و مي توانند در برابر رقباي خارجي خود، قد علم كنند. 
فراموش نباید كرد كه سایپا پیشتر جدیدترین خودروهاي خود یعني رهام و كوییك را با 
برخورداري از امكانات و قابلیت هاي بسیار پیشرفته اي معرفي كرد و نشان داد درصورت 
فراهم بودن فضاي كسب وكار و همكاري هاي مناسب با شركت هاي داخلي و خارجي، 
مي تواند در ساخت محصوالت جدید سنگ تمام گذاشته و خودروهاي خود را به امكانات 
روز مجهز كند. در صورت دستیابي به این هدف، سایپا به عنوان یكي از مهم ترین بازیگران 
عرصه تولید كاالي ایراني قادر خواهد بود عالوه بر كسب سهم بیشتر از بازار داخلي، در 
بازارهاي صادراتي و برون مرزي نیز به رقابت جدي تر و مؤثرتر با رقباي بزرگ بین المللي 
پرداخته و سهم خود را نیز در این عرصه افزایش دهد چون با یك سبد كامل از محصوالت 
متنوع و به روز با امكانات و استانداردهاي بین المللي پذیرفته شده وارد رقابت در این بازارها 

خواهد شد.

فراتر از محدودیت ها، فراتر از مرزها
سایپا در کنار ثبت رکوردهای تازه توليد به دنبال محصوالت مدرن تر برای رقابت در بازارهای بين المللی است

اگر هنوز سی و پنج سال تان نشده می توانید خود را جوان بدانید. چرا که 
بازه سن جوانی از ۱۵ تا ۲۹  سال به ۱۸ تا ۳۵ سال تغییر یافته است و این 
خبری است که روز گذشته محمد مهدی تندگویان، معاون  امور جوانان 
وزارت ورزش و جوانان آن را اعالم کرده و گفته: »درخواست تغییر بازه سن 
جوانی  ابتدا از معاونت امور جوانان به شورایعالی جوانان ارسال شد و بعد از 
انجام فرآیند قانونی، این  درخواست در معاونت حقوقی ریاست جمهوری 
بررســی و پس از موافقت از سوی شــورایعالی جوانان  ابالغ شد.« به این 
ترتیب سن میانسالی و پیری هم دچار تغییر خواهد شد و میانسالی از 35 
سالگی آغاز  شده و در اواخر 50 سالگی به پایان می رسد و پس از آن آغاز 

پیری است.  
مصطفی اقلیما، مددکار اجتماعی این تغییر سن را اتفاقی جهانی می داند 
و به »شــهروند« می گوید در دنیا  وقتی استانداردی را باالمی برند نگاهی 
پشتش وجود دارد و این طور نیست که بی دلیل این اتفاق بیفتد.  همچنین 
این  تغییر هم به نفع دولت هاست و هم به نفع افراد. »از این نظر برای افراد 
خوب است که توقع  از افراد باال می رود و در نتیجه آنها انگیزه بیشتری برای 

زندگی دارند. برای دولت ها هم از این منظر مفید  است که سن بازنشستگی 
باال می رود و در نتیجه آنها برای پرداخت حقوق بازنشســتگی و استفاده 
از  نیروی کار تا سنین بیشــتر وضع بهتری خواهند داشت.« این مددکار 
اجتماعی پارامترهای تعیین ســن  جوانی  و به تبع آن میانسالی و پیری 
را عقل و وضع جسمانی مناسب می داند »هرچند بسیاری معتقدند  این 
پارامترها باید در هر کشوری به کشور دیگر فرق کند، اما درحال حاضر از 
پارامترهای جهانی  استفاده می کنیم. برای مثال در ایران افراد در معرض 
فشــارهای گوناگون قرار دارند. فضای کسب و کار  و مشکالت اقتصادی 
باالست و یک مرد مجبور است بعد از بازنشستگی هم کار کند، اما ممکن 
است در  کشورهای دیگر شاهد چنین موردی نباشیم.« نکته دیگری که 
اقلیما به آن اشاره می کند پختگی افراد و  مواجه شدن آنها با مشکالت است 
که ممکن است با باال رفتن ســن این مواجه منطقی تر شود. »می بینیم 
بچه ها  در 30 سالگی هم همچنان مانند بچه رفتار می کنند. هرچند تربیت 
و عناصر اجتماعی در آن دخیل  است، اما این افزایش سن شاید به هرچه 

منطقی تر شدن افراد در مواجهه با مسائل هم کمک کند.«  

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

بچه ها در 30 سالگی هنوز بچه اند
  مصطفی اقليما در گفت وگو با »شهروند«:   این  تغيير هم به نفع دولت هاست و هم به نفع افراد  


