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خوزستان درنقطه جوش
  توسعه اقتصادی در خوزستان بدون در نظر گرفتن بسیاری از استانداردها انجام شده است
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شــهروند| »اهواز گرم ترین دمای تاریخ را تجربه 
کرد.« این عنوان خبری اســت که پنجشــنبه روی 
خروجی واشنگتن پست قرار گرفت. ادعای این رسانه 
مربوط به دمای 129 درجه ای فارنهایت )معادل 53.7 
درجه ســانتیگراد( بود که در ســایت »ودر آندگراند« 
از دمای هوای اهواز ثبت شــده است. همچنین اتین 
کاپیکیان یک متخصص در آژانس هواشناسی فرانسه، 
در این رابطه در توییتر خودش نوشت: اهواز دمای 53.7 
درجه ای را تجربه کرده و این قطعا یک رکوردشکنی در 
ایران در ماه ژانویه و همچنین یک رکوردی جدید بین 

دمای تیرماه آسیاست.
 این رکورد درحالی به ثبت می رســد که دره مرگ 
کالیفرنیای آمریکا در  ســال 1913 با ثبت دمای 134 
درجه فارنهایت )معادل 56.6 درجه سانتیگراد( البته در 
ماه ژوئن باالترین رکورد جهانی را از آن خود کرده است. 
این موضوع درحالی رخ می دهد که به اعتقاد بسیاری از 
کارشناسان طرح های اقتصادی در خوزستان مطابق با 
الگوهای توسعه پایدار انجام نشده و اقلیم این منطقه را 

دستخوش آسیب کرده است. 
حــاال انتقــال آب کارون، خشک شــدن تاالب ها، 
ساخت وساز بی رویه سدها و شورشدن آب های شیرین 
و خاک کشاورزی منطقه ازجمله آسیب های عمرانی 
است که بدون توجه به منابع پایه و مبحث توسعه پایدار 
به خوزستان وارد شده است. عالوه بر این، شرکت ها و 
صنایع نفتی در جنوب کشــور در شرایطی پیشروی 
کرده اند که آلودگی های زیســت محیطی سنگینی به 
خوزستان وارد آورده اند. براساس اعالم مدیران محلی، 
آلودگی فلرهای نفتی در یک ســال اخیر افزایش یافته 
اســت. درحال حاضر 77۰ میلیون فــوت مکعب گاز 
در اســتان خوزستان سوزانده می  شــود که این وضع 
نگران  کننده اســت و حاال رکوردزنی دما در این استان 
به عالوه ریزگردها پاسخ خوزستان به توسعه اقتصادی 

منهای استانداردها و توجه به منابع پایه بوده است. 
عیسی کالنتری وزیر پیشین کشاورزی درحالی  که 
عامل انســانی را مهمترین دلیل افزایش دما در ایران 
عنوان می کند، به »شهروند« می گوید: به بهای تولید 
چند کیلو گوشت بیشــتر خاک و آینده ایران را نابود 
کردیم. درحال حاضر، خاک ایران فرسوده شده و قدرت 
جذب باران را ندارد. جنگل های زاگرس با کوچکترین 
ویروسی خشک می شوند و با کوچکترین جرقه ای آتش 
می گیرند. این اتفاقات ره آورد مدیریت اشتباه نیم قرن 
اخیر است. او با اشــاره به سرعت باالی فرسایش خاک 
و نابودی منابع آبی در ایران در مقایسه با استانداردهای 
جهانی ادامه داد: ســاالنه 2 میلیارد و1۰۰ میلیون تن 
خاک در کشور فرسوده می شود و همین منجر به این 
شده که ایران رتبه نخست فرسایش خاک را در دنیا به 

خود اختصاص دهد. 
کالنتری با بیــان این نکته کــه آب منبع طبیعی 
تجدیدپذیر است ولی اگر روند استفاده به همین صورت 
ادامه پیدا کند، تبدیل به منابع تجدیدناپذیر می شود، 
ادامه داد: درصورت تداوم این سیاست ها، بحران آبی در 
ایران و افزایش دمای هوا بسیار حادتر از آنچه امروز شاهد 
آن هستیم، بروز و نمود پیدا می کند. در این اتفاق تنها 
یک دولت و دستگاه موثر نیست و همه ارگان ها به نوعی 

در آن نقش داشته اند. 
او معتقد است: عواملی مانند سدسازی های بی رویه، 
انتقال آب از کارون نیز در خشک شــدن تاالب ها تأثیر 

داشته اند، اما آنچه بیش از همه عوامل زیست محیطی 
ایران را تهدید می کند، برداشت های بی رویه از منابع آبی 

و فشار دام ها بر مراتع کشور و فرسایش خاک است. 
رکوردزنی گرما در اهواز 

هرچند کــه افزایش میانگین دما تنهــا محدود به 
ایران نبوده و طبق گزارش های جهانی میانگین دمای 
کره زمین در قرن بیستم، ۰.8 درجه سانتیگراد افزایش 
یافت اما براساس گزارش های موجود میزان افزایش دما 
در ایران باالتر از میانگین جهانی است. آخرین پیش بینی 
که در شورایعالی آب نیز مطرح شده، حاکی از آن است 
که از تیرماه تا شهریورماه در مناطق مختلف کشور شاهد 
نیم تا یک درجه سانتیگراد افزایش دما خواهیم بود که 
به گفته مسئوالن وزارت نیرو این مسأله می تواند میزان 

مصرف آب را نیز تحت الشعاع خود قرار دهد.
هوای بشــدت گرم اهواز به علت رطوبت زیاد گرم تر 
هم احساس شــد و جمعیت 1.1میلیونی اهواز دمایی 
به مراتــب گرم تر از اعداد و ارقام رســمی را احســاس 
کردند. در خلیج فارس، در شــهر جاســک رطوبت از 
اهواز هم بیشــتر بود؛ دمای نقطه شبنم در این منطقه 
33 درجه بود، دماهای نقطه شــبنم باالی 32 درجه 
بسیار نادر هستند. بیشترین دمای نقطه شبنمی که 
جهان تا االن تجربه کرده، 35 درجه سلسیوس است. 
دمای نقطه شبنم دمایی است که هوای مرطوب برای 
آن که رطوبتش به حد اشــباع برسد، بایستی تا آن دما 
سرد شود، در واقع هرچقدر این دما بیشتر باشد، رطوبت 

بیشتر است.
 ایران درفهرست 10 کشور اول 
تولید کننده گازهای گلخانه ای 

اما در شــرایطی گازهاي گلخانه اي از عوامل اصلی 
افزایش میانگین دما در دنیا عنوان می شــود که ایران 
در زمره 1۰ کشور نخســت تولید کننده این گازها در 

دنیا قرار دارد. معضل گازهاي گلخانه اي،  بحثي اســت 
که در کاپ 21 که  سال گذشته در پاریس برگزار شد، 
مورد توجه قرار گرفت. این مسأله آن قدر جدي بود که 
کشورهاي توسعه یافته متعهد شــدند تا  سال 21۰۰ 
میزان انتشار گازهاي گلخانه اي شان را به حدي برسانند 
که تنها زمین 2 درجه گرم تر شود. کشورهاي درحال 

توسعه هم در کنار آنها، تعهد به مشارکت دادند. 
عبور از خط قرمز آبی 

برداشت های بی رویه از منابع آبی تجدیدپذیر از دیگر 
عوامل موثر بر افزایش میانگین دمای کشــور عنوان 
می شود. ما ساالنه بیش از 85 درصد منابع تجدید آب 
شیرین خود را مصرف می کنیم که این آمارهای جهانی 
برداشت، بیش از 6۰ درصد را نشانه ای از بحران و تنش 
آبی عنوان می کنند. در شــرایطی که مدیریت آب در 
ایران در شرایط نامســاعدی به سر می برد، بخت هم با 
ما یار نیست و وضع نزوالت آسمانی هم روند نزولی به 
خود گرفته است. براساس اعالم وزارت نیرو در  سال آبی 
امسال در مجموع 233میلیمتر بارندگی داشته ایم که 
در مقایسه با درازمدت 2 درصد کاهش یافته اما ورودی 

سدها با 14 درصد کاهش روبه رو شده است. 
براســاس آخرین آمار، 34.6 میلیارد مترمکعب آب 
وارد سدهای کشور شــده و این درحالی است که  سال 
قبل 4۰.4 میلیارد مترمکعب میزان ورودی آب به مخازن 
سدهای کشور بوده است. البته با مدیریت مخزنی که 
صورت گرفته، درحال حاضر ذخیره پشت سدها مانند  
سال قبل است و تنها دو درصد تفاوت را نشان می دهد. 
البته شرایط در برخی از استان های کشور وخیم تر هم 
گزارش شده، به طوری که آمارها نشان می دهد که در 
استان خوزستان میانگین بارش ها نسبت به میانگین  

سال آبی گذشته 42 درصد کاهش یافته است. 
بحران آبی در ایران کار را به جایی رســانده که گفته 

می شود 6۰ درصد اراضی ایران روی نوار بیابانی قرار دارد 
و 18 استان و 97 شهر ایران درگیر بیابان زایی هستند. 
درهمین حال، سازمان ملل گزارش داده؛ درحال حاضر 
از 7 میلیارد جمعیت جهان، بیــش از یک میلیارد نفر 
در 11۰ کشــور تحت تأثیر عواقب ناشی از بیابان زایی 
هستند که اغلب این افراد دچار فقر زیاد و حاشیه نشینی 
شده اند. این گزارش می افزاید: تعداد مهاجران ناشی از 
بیابان زایی در سراسر جهان از 173 میلیون نفر در  سال 
 2۰۰۰، بــه 244 میلیون نفر در  ســال 2۰15 افزایش

 یافته است.
چهره خشن نفت برای شهرهای جنوبی 

اما تعداد باالی شرکت های نفتی در شهرهای جنوبی 
از دیگر عوامل بروز افزایش دما و بحران اقلیمی عنوان 
می شوند. نفت که همواره از آن به عنوان عاملی ثروت زا 
نام برده می شود، درمیان اهالی شهرهای جنوبی تصویر 

دیگری دارد. 
چهره شــرکت های نفت و حفاری چنــان در افکار 
عمومی مخدوش اســت که حتی رئیس جمهوری در 
آبان ماه 95 چهره نفت را چهره ای خشــن تعبیر کرد. 
روحانی گفته بود؛ خوزستان رنج دیده در دوران جنگ 
از این به بعــد باید روی مهربان نفت را بیشــتر ببیند. 
»چهره منطقــه نفتی برای مردم منطقــه باید چهره 
رحمت باشد نه خشونت« این دستور رئیس جمهوری 
بود؛ وقتی داشت طرح  های نفتی را افتتاح می  کرد. در 
اهواز و شهرهای خوزستان، از شدت گردوغبار، گاه حتی 
نفس کشیدن سخت می شود. فلر های گاز همراه نفت 
می سوزند و بر آلودگی می افزایند. براساس اعالم مدیران 
محلی، آلودگی فلرهای نفتی در یک سال اخیر افزایش 
یافته اســت، درحال حاضر 77۰ میلیون فوت مکعب 
گاز در استان خوزستان سوزانده می  شود که این وضع 

نگران  کننده است.

عضو پژوهشکده پولی و بانکی: 

 به بانک ها و موسساتی
 که سود باال می دهند، شک کنید!

تســنیم|  »مردم به هر بانک و موسسه ای که 
سود باال می دهد، شــک کنند.« این نکته ای است 
که کامران نــدری مدیر گروه بانکداری اســالمی 
پژوهشــکده پولی و بانکی اعالم کرد و گفت: آنچه 
مسلم است بانک ها و موسساتی که نرخ سود باالیی 
را پیشنهاد می کنند باید برای سپرده گذاران محل 
شک و تردید باشــد زیرا این اقدام نشان دهنده این 
است که آن موسسه و بانک با مشکالتی روبه رو است.

او با تأکید بر این که همه موسســات از صالحیت 
الزم برخــوردار نیســتند، افــزود: هشــدارها و 
پیش آگهی های بانک مرکــزی درباره فعالیت این 
موسسات باعث می شــود تا مردم فریب سودهای 
باالی این موسسات را نخورند و این آگاهی را داشته 
باشند که مهمترین موضوع امنیت سپرده ها نزد این 

موسسات است.

پیشنهاد ویژه

ویترین ایران

 صادرات پتروشیمی به چین 
مشکل ندارد

تسنیم| مرضیه شــاهدایی معاون وزیر نفت با 
بیان این که در صادرات پتروشیمی به چین مشکلی 
نداریم و فقط مشکل در موضوع پرداخت پول ناشی 
از صادرات است، گفت: این مسأله به جایی رسیده 
که مقامات ارشد دولت های دو کشور باید درباره آن 
مذاکره کنند. او افزود: قرار شده است برای رفع این 

مشکل با وزیر اقتصاد چین نیز مذاکراتی انجام شود.

 مقصران اصلی پالسکو 
خسارت چندانی ندادند

ایسنا| علی فاضلی رئیــس اتاق اصناف با تأکید 
بر این که مستاجران پالســکو هم مانند صاحبان 
سرقفلی مشمول دریافت وام شــده اند، اظهار کرد: 
بهتر بود به صاحبان واحدهای حادثه دیده پالسکو 
وامی کم بهره تر از 18 درصد تعلق گیرد اما به  هرحال 
براساس شرایط موجود آنچه به کسبه پالسکو تعلق 
گرفته، بهترین تسهیالت ممکن است؛ هر چند که 
مقصران اصلی این حادثه شــاید 15 درصد بیشتر 

خسارت پرداخت نکرده باشند.

 سفر اربعین
 با خودروی شخصی، ممنوع

تســنیم| داوود کشــاورزیان معاون وزیر راه و 
شهرســازی در تشــریح آخرین تمهیــدات برای 
میزبانی شایسته از زائران اربعین حسینی)ع( امسال 
بر جلوگیری از ورود خودروهای شــخصی به مرز 
خسروی در آستانه اربعین تأکید کرد. او اعالم کرد: 
پیش بینی الزم برای افزایش گیت های ورود و خروج 
مسافران، ایجاد ســرویس های بهداشتی و احداث 
توقفگاه خــودرو صورت گرفته اســت تا در اربعین 
امسال بهترین میزبان برای زائران اربعین حسینی در 

مرز خسروی باشیم.

 ابالغیه مالیاتی جهانگیری
 برای تولیدکنندگان

تســنیم|  اســحاق جهانگیری معــاون اول 
رئیس جمهوری ابالغیه جدیدی در راستای حمایت 
مالیاتی از بنگاه های کوچک و متوســط صادر کرد. 
براساس مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی، سازمان امور 
مالیاتی مکلف به ایجاد ترتیبی بــرای صدور برگ 
مالیات قطعی براساس اظهار نامه تسلیمی واحدهای 
تولیدی کوچک و متوسط شد.همچنین در صورت 
عدم امکان صدور برگ قطعی مذکــور، مالیات بر 
عملکرد بار عایت مقررات تبصــره2 ماده 97 قانون 
مالیات های مستقیم صرفا از طریق رسیدگی به دفاتر 

اسناد و مدارک آنان تعیین شود.

 B.V عضویت کشتیرانی ایران در
ایلنا |  کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران با حضور 
در شــوراهای تصمیم گیری بین المللی و عضویت 
در موسسه رده بندی B.V پاریس، بار دیگر شاهد 
رخداد دیگری پس از اجرایی شدن برجام در عرصه 

جهانی بود.

 نعمت زاده: 
قیمت  پژو 2008 معلوم نیست! 

مهر| محمدرضا نعمــت زاده وزیر صنعت بدون 
اشــاره به قیمت نهایی پژو 2۰۰8 گفت: مبلغ پیش 
پرداخــت 6۰ میلیــون تومانی به منزلــه دریافت 
5۰ درصد قیمت نهایی نیســت. او به صداوســیما 
توضیح داد: درباره قیمت نهایی پژو 2۰۰8 نمی شود 
االن چیزی گفت اما نمی شــود آن را با خودروهای 
کمتر از 5۰ میلیون تومان مقایســه کــرد. پیش از 
این مســئوالن ایران خودرو قیمت پــژو 2۰۰8 را 
حدود 8۰ میلیون تومــان اعالم کــرده بودند. این 
درحالی اســت که نرخ های اعالم شده برای 2۰۰8 
تا 12۰ میلیون تومان هم رسیده و حواشی به دنبال 

داشته است. 

ویترین جهان

اقتصاد مجازی

 توقف فروش سوخت چین
  به کره شمالی 

مهر| چین  فروش ســوخت به شــرکت های 
کره شــمالی را به دلیــل نگرانی از عــدم وصول 
مطالبات خود تا اطالع ثانوی به تعلیق درآورد.  به 
گزارش رویترز، مقامات شرکت ملی پتروشیمی 
چین اعالم کردند، مدت زمان این تعلیق نامعلوم 
است؛ این درحالی اســت که طوالنی شدن این 
روند می تواند کره شمالی را مجبور به پیداکردن 
جایگزین جدیدی برای تأمین ســوخت دیزل و 
بنزین خود کند. چین در ســال گذشته میالدی 
بیش از 96 هزار تن بنزیــن و تقریبا 45 هزار تن 
سوخت دیزل به ارزش 64 میلیون دالر در مجموع 
به کره شمالی صادر کرد. یکی از دالیل این تصمیم 
چینی ها به افزایش نگرانی برنامه های موشکی و 

هسته ای کره شمالی نسبت داده می شود.  

 ترامپ
 علت رشد منفی اقتصاد آمریکا 

مهر|  صنــدوق بین المللی پــول در تازه ترین 
پیش بینی خود از رشــد اقتصــادی آمریکا، تولید 
ناخالص داخلی این کشــور را به دلیل سیاست های 
»ترامپ« منفی اعالم کرد. صندوق بین المللی پول 
در تازه ترین برآورد خود از رشد تولید ناخالص داخلی 
آمریکا، نگاهی منفی به تحــوالت اقتصادی آمریکا 
داشت و پیش بینی خود از رشد اقتصادی آمریکا به 
دلیل برنامه کســر مالیات و روند نزولی هزینه های 
دولتی از ســوی »دونالد ترامپ« را با کاهش اعالم 
کرد. صندوق بین المللی پول پیش بینی خود از رشد 
اقتصادی آمریکا را در سال 2۰17 و 2۰18 میالدی به 

2.1 درصد کاهش داد.

فیلتر کامنت بی ادبان در اینستاگرام

 
 مهر|  اینســتاگرام قابلیت جدیــدی را برای 
فیلترکردن کامنت های توهین آمیز زیر عکس ها و 
ویدیو های زنده خود ایجاد کرده است.  اینستاگرام 
فیلتر جدیدی برای کاربران عرضه کرده اســت. 
براین اســاس، کاربران می تواننــد کامنت های 
توهین آمیز و بی ربط را از زیر پست های خود پاک 
کنند. عالوه بر آن، این اپلیکیشن فیلتر دیگری 
برای پیام های spam نیز با 9 زبان مختلف ایجاد 
کرده اســت. این ویژگی از دیروز بــرای کاربران 
سراسر جهان فعال شــد.این آپدیت ها بخشی از 
تعهد اینستاگرام به ایجاد اجتماع های دوستانه در 

این اپلیکیشن است.

 حمله هکری به ۶۵ کشور جهان

تســنیم|  پتیای جدید، همچنــان درحال 
قربانی گرفتن از صنایــع مختلف و بزرگ جهانی 
است.جدیدترین گزارش های منتشرشده در مورد 
باج افزار پتیا، از گسترش لحظه ای آن در سرتاسر 
جهان خبر می دهند. براســاس جدید ترین آمار، 
تا کنون بیش از 65 کشور جهان، به این باج افزار 
آلوده شده اند. ظاهرا در این میان، کشورها و صنایع 
اروپایی بیشــترین میزان خســارت را دیده اند.

گسترش بی حد و حصر این باج افزار و نمونه های 
مشابه، هشداری جدی برای شرکت ها و موسسات 
اقتصادی و حیاتی محسوب می شود و شرکت های 
چند ملیتی اقتصادی، می توانند اهدافی جذاب 

برای دستبرد هکرها باشند. 

آیفون ۱0 ساله شد

فارس| 1۰ ســال از عرضه نخســتین مدل از 
گوشی آیفون می گذرد، گوشی ای که در یک دهه 
اخیر بسیار خاطره انگیز شده و الهام بخش بسیاری 
از نوآوری ها در دنیای فناوری بوده است.اپل از 29 
ژوئن  سال 2۰۰7 یعنی اولین روز عرضه گوشی 
هوشمند  توانسته است؛ بیش از یک میلیارد واحد 
گوشــی آیفون از مدل های مختلف را به فروش 
برساند.این گوشی در سال های اولیه عرضه تنها از 
طریق قرارداد با اپراتور AT&T  در دســترس بود 
و لذا مشتاقان آن چاره ای نداشتند جز این که به 

جرگه مشترکان اپراتور یادشده بپیوندند. 
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عدد روز

رحیم میدانی معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا گفت: 17۰ سد بزرگ در کشور وجود 
دارد که از نظر تعداد 11۰ ســد بیش از 5۰ درصد پرآب هستند و از نظر حجمی نیز 78 
ســد بیش از 5۰ درصد آب دارند. او ادامه داد: درحال حاضر میزان مصرف آب کل کشور 
8۰ میلیارد مترمکعب تخمین زده شده است و اگر میزان دما افزایش یابد، قطعا این عدد 

پاسخگو نخواهد بود. 

شهروند|  علی عابدزاده رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با بیان این که تا 6ماه آینده، 
1۰ شرکت هواپیمایی جدید به مجموع ایرالین های کشور افزوده می شود، گفت: همه 
هواپیماهایی که قرار است وارد کشور شوند، مشکل تأمین مالی دارند و پس از آن که تأمین 
مالی انجام شد، هم بویینگ، هم ایرباس و هم  آی تی آر آمادگی دارند هواپیماها را به ایران 

تحویل دهند.

110
سد

10
ایرالین

جدید تا ۶ ماه آینده وارد بازار می شوند  باالی ۵0 درصد آب دارند

پایانصفحهبندی:شروعصفحهبندی:زمانصفحهبندی:19/00- 18/30

شهروند|»توتال« حرف آخر را زد؛ »این تابستان 
به ایران می رویم و قرارداد باالدستی حوزه نفت را امضا 
می کنیم.« این موضوع را پاتریک پویان، مدیرعامل 
توتال در حاشــیه نشست با ســعیدی، مدیرعامل 
کشتیرانی گفته است: »ما در قطر، قطری؛ در امارات، 
اماراتــی و در ایران، ایرانی هســتیم؛ یعنی ما در هر 
کشوری براساس منافع خود عمل می کنیم، چراکه 

ما در درجه اول شرکتی تجاری هستیم.« 
29 ژوئــن در اجالســی که محمد ســعیدی، 
مدیرعامل کشــتیرانی جمهوری اســالمی ایران و 
مدیرعامل توتال حضور داشتند، از سوی این شرکت 
فرانسوی اعالم شد که تصمیم جدی بر آن است که 
امسال در پروژه های باالدســتی نفت ایران شرکت 
کنند. گفتنی است؛ با همه این اما و اگرها پیش از این 
هم پاترک پویان به رویترز گفته بود با توجه به بازار 
بزرگ نفتی ایران، یک میلیارد دالر ارزش خطر کردن 
را دارد. ما از بعضی خطرهای احتمالی آگاهی کامل 
داریم. می توان گفت که او به نوعی تمایل خود را برای 

سرمایه گذاری در ایران نشان داده است. 
گشــایش های برجام البته به توتال و حضوش به 
ایران محدود نمی شود. شرکت لینده آلمان هم که 
یکی از شــرکت های صاحب نام در تولید تجهیزات 
لجستیکی و انبارداری و همین طور پتروشیمی در 
جهان به شمار می رود، حاال پس از امضای توافق 5+1 

به بازار ایران بازگشته است. البته پیش از تحریم ها، 
این شــرکت آلمانی در بازار لجستیک ایران حضور 
داشــت و بعد از تحریم ها دیگر خبری از این شرکت 
بزرگ نبود. حاال با اجرایی شدن برجام و لغو تحریم ها، 
این شــرکت بار دیگر نسبت به راه اندازی نمایندگی 

رسمی در ایران اقدام کرده است.
اتمام حجت توتال با ایران

توتال یکی از 6 کمپانی بزرگ نفتی جهان اســت 
که درحال حاضر چهارمین شرکت نفتی و هشتمین 
شرکت بزرگ جهان نام دارد. این شرکت فرانسوی 
که در 3۰ کشور دارای شعبه بوده و بیش از 95 هزار 
کارمند، از مجموع 13۰ کشور در آن اشتغال دارند، 

برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی قصد فعالیت دارد. 
پیش از این، شــرکت های ایرانی پروژه بزرگ فاز 
12 پارس جنوبی را با تکیه بر توان داخلی به سرانجام 
رسانده اند. فاز 12 میدان گازی پارس جنوبی که از نظر 
حجم عملیات و میزان سرمایه گذاری، عظیم ترین 
طرح تاریخ صنعت نفت ایــران و یکی از بزرگترین 

طرح های تولید گاز جهان اســت و به گفته »بیژن 
زنگنه« وزیر نفت »فاز 12 میدان گازی پارس جنوبی 
ایرانی ترین فاز این میدان مشترک گازی است؛ زیرا 
طراحی، مهندسی، تأمین کاال، ساخت و راه اندازی 
آن به طور کامل از سوی متخصصان ایرانی انجام شده 
است«.اما درباره فاز 11 داستان فرق می کند. پیش 
از این در ســال های اخیر بارها طرح های توسعه ای 
از سوی شــرکت های ایرانی بابت توسعه  بخشی یا 
تمامی پروژه فاز 11 پارس جنوبی به شرکت ملی نفت 
ایران ارایه شده است، اما چون تجهیزات به کار رفته 
در طرح های ارایه شده، تجهیزات مناسب و به روزی 
نبود، صرفا به تراشیدن هزینه های اضافی برای دولت 
ختم شــد. حاال به نظر می رســد توتال قرار است با 

سرمایه گذاری در این فاز، پرونده فاز 11 را ببندد. 
غول لینده در ایران

شرکت لینده آلمان که از شرکت های صاحب نام 
در تولید تجهیزات لجستیکی و انبارداری در جهان 
به شــمار می رود، دوباره پس از برجام بــه بازار ایران 

بازگشته اســت. لینده )Linde( به سبب فعالیت 
در حــوزه تولیدکننده گازهــای صنعتی در بخش 
پتروشیمی شناخته شــده و در عصر پسابرجام نیز 
قراردادهایی را برای بازگشــت به بازار ایران داشته 
اســت. ارایه خدمات لجستیکی و مهندسی، بخش 
دیگری از فعالیت های این شرکت آلمانی را تشکیل 
می دهد که اقدام به تولید خودروهای صنعتی ازجمله 
لیفتراک می کند. »محمد هادی مومنین« مدیرکل 
فــروش و خدمات پس از فروش لینــده در ایران در 
جشن بازگشت شرکت لینده به بازار ایران که عصر 
دیروز )هشــتم تیر( در هتل اسپیناس تهران برگزار 
شد، گفت: بازار ایران بسیار پویا و دارای سرعت رشد 
باال در منطقه خاورمیانه است و محصوالت مختلفی 
ازجمله معمولی، استاندارد و حتی ارزان قیمت وجود 
دارد، به طوری که جا برای حضــور تولیدکنندگان 

مختلف هست.
مدیران صنایع ایران طی 2 سال اخیر بررسی بسیار 
دقیقی در مورد برندهای مختلف صنعت لجستیک 
انجام دادند و به این نتیجه رسیدند که لینده از معدود 
برندهایی اســت که در این مقطع از شرایط سیاسی 
دنیا به صورت مستقل، با اطمینان و به صورت رسمی 
اقدام به حضور پررنگ، فعال و علنی در بازار ایران کرده 
است، لذا می تواند تکیه گاه به نسبت مطمئنی برای 

صنایع مظلوم کشور باشد.

دیگه چه خبر

مدیرعامل غول نفتی توتال: 

تابستان در ایرانیم!
   لینده آلمان غول پتروشیمی و بزرگترین تولیدکننده تجهیزات لجستیکی اروپا به ایران آمد
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