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پیشنهاد ویژه

سدسازی بیرویه ،خشکشدن تاالبها ،آلودگی صنایع نفتی و پتروشیمی ،اهواز را به گرمترین نقطه جهان تبدیل کرد

تســنیم| «مردم به هر بانک و موسسهای که
سود باال میدهد ،شــک کنند ».این نکتهای است
که کامران نــدری مدیر گروه بانکداری اســامی
پژوهشــکده پولی و بانکی اعالم کرد و گفت :آنچه
مسلم است بانکها و موسساتی که نرخ سود باالیی
را پیشنهاد میکنند باید برای سپرده گذاران محل
شک و تردید باشــد زیرا این اقدام نشاندهنده این
استکهآنموسسهوبانکبامشکالتیروبهرواست.
او با تأکید بر اینکه همه موسســات از صالحیت
الزم برخــوردار نیســتند ،افــزود :هشــدارها و
پیشآگهیهای بانک مرکــزی درباره فعالیت این
موسسات باعث میشــود تا مردم فریب سودهای
باالی این موسسات را نخورند و این آگاهی را داشته
باشند که مهمترین موضوع امنیت سپردهها نزد این
موسساتاست.

صادرات پتروشیمی به چین
مشکل ندارد
تسنیم| مرضیه شــاهدایی معاون وزیر نفت با
بیان اینکه 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 دولتهای دو کشور باید درباره آن
مذاکره کنند .او افزود :قرار شده است برای رفع این
مشکلباوزیراقتصادچیننیزمذاکراتیانجامشود.

مقصران اصلی پالسکو
خسارت چندانی ندادند
ایسنا| علی فاضلی رئیــس اتاق اصناف با تأکید
بر اینکه مستاجران پالســکو هم مانند صاحبان
سرقفلی مشمول دریافت وام شــدهاند ،اظهار کرد:
بهتر بود به صاحبان واحدهای حادثهدیده پالسکو
وامی کمبهرهتر از۱۸درصد تعلق گیرد اما بههرحال
براساس شرایط موجود آنچه به کسبه پالسکو تعلق
گرفته ،بهترین تسهیالت ممکن است؛ هر چند که
مقصران اصلی این حادثه شــاید ۱۵درصد بیشتر
خسارتپرداختنکردهباشند.

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:
پیشبینی الزم برای افزایش گیتهای ورود و خروج
مسافران ،ایجاد ســرویسهای بهداشتی و احداث
توقفگاه خــودرو صورت گرفته اســت تا در اربعین
امسالبهترینمیزبانبرایزائراناربعینحسینیدر
مرزخسرویباشیم.

ابالغیه مالیاتی جهانگیری
برای تولیدکنندگان
تســنیم| اســحاق جهانگیری معــاون اول
رئیسجمهوریابالغیهجدیدیدرراستایحمایت
مالیاتی از بنگاههای کوچک و متوســط صادر کرد.
براساس مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی ،سازمان امور
مالیاتی مکلف به ایجاد ترتیبی بــرای صدور برگ
مالیاتقطعیبراساساظهارنامهتسلیمیواحدهای
تولیدی کوچک و متوسط شد.همچنین در صورت
عدم امکان صدور برگ قطعی مذکــور ،مالیات بر
عملکرد بار عایت مقررات تبصــره 2ماده  97قانون
مالیاتهایمستقیمصرفاازطریقرسیدگیبهدفاتر
اسنادومدارکآنانتعیینشود.

عضویت کشتیرانی ایران در B.V
ایلنا| کشتیرانیجمهوریاسالمیایرانباحضور
در شــوراهای تصمیمگیری بینالمللی و عضویت
در موسسه ردهبندی  B.Vپاریس ،بار دیگر شاهد
رخداد دیگری پس از اجراییشدن برجام در عرصه
جهانیبود.

نعمتزاده:
قیمتپژو  2008معلوم نیست!
مهر| محمدرضا نعمــتزاده وزیر صنعت بدون
اشــاره به قیمت نهایی پژو ۲۰۰۸گفت :مبلغ پیش
پرداخــت ۶۰میلیــون تومانی به منزلــه دریافت
۵۰درصد قیمت نهایی نیســت .او به صداوســیما
توضیح داد :درباره قیمت نهایی پژو  ۲۰۰۸نمیشود
االن چیزی گفت اما نمیشــود آن را با خودروهای
کمتر از ۵۰میلیون تومان مقایســه کــرد .پیش از
این مســئوالن ایران خودرو قیمت پــژو  ۲۰۰۸را
حدود ۸۰میلیون تومــان اعالم کــرده بودند .این
درحالی اســت که نرخهای اعالم شده برای 2008
تا 120میلیون تومان هم رسیده و حواشی به دنبال
داشتهاست.

توقف فروش سوخت چین
به کرهشمالی
ن فروش ســوخت به شــرکتهای
مهر| چی 
کرهشــمالی 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 طوالنیشدن این
روند میتواند کرهشمالی را مجبور به پیداکردن
جایگزین جدیدی برای تأمین ســوخت دیزل و
بنزین خود کند .چین درســال گذشته میالدی
بیش از ۹۶هزار تن بنزیــن و تقریبا ۴۵هزار تن
سوخت دیزل به ارزش۶۴میلیون دالر در مجموع
بهکرهشمالیصادرکرد .یکیازدالیلاینتصمیم
چینیها به افزایش نگرانی برنامههای موشکی و
هستهایکرهشمالینسبتدادهمیشود.

توسعه اقتصادی در خوزستان بدون در نظر گرفتن بسیاری از استانداردها انجام شده است
عیسی کالنتری ،وزیر پیشین کشاورزی در گفت و گو با«شهروند» :در صورت تداوم سیاستهای فعلی دمای هوا و وضعیت خشکسالی حادتر می شود
کالنتری :مدیریت نادرست در نیم قرن اخیر به بحران اقلیمی منجر شده است
شــهروند| «اهواز گرمترین دمای تاریخ را تجربه
کرد ».این عنوان خبری اســت که پنجشــنبه روی
خروجی واشنگتنپست قرار گرفت .ادعای این رسانه
مربوط به دمای  129درجهای 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 دمای53.7
درجهای را تجربه کرده و این قطعا یک رکوردشکنی در
ایران در ماه ژانویه و همچنین یک رکوردی جدید بین
دمایتیرماهآسیاست.
این رکورد درحالی به ثبت میرســد که دره مرگ
کالیفرنیای آمریکا در ســال  1913با ثبت دمای 134
درجه فارنهایت (معادل 56.6درجه سانتیگراد) البته در
ماه ژوئن باالترین رکورد جهانی را از آن خود کرده است.
این موضوع درحالی رخ میدهد که به اعتقاد بسیاری از
کارشناسان طرحهای اقتصادی در خوزستان مطابق با
الگوهای توسعه پایدار انجام نشده و اقلیم این منطقه را
دستخوشآسیبکردهاست.
حــاال انتقــال آب کارون ،خشکشــدن تاالبها،
ساختوساز بیرویه سدها و شورشدن آبهای شیرین
و خاک کشاورزی منطقه ازجمله آسیبهای عمرانی
است که بدون توجه به منابع پایه و مبحث توسعه پایدار
به خوزستان وارد شده است .عالوه بر این ،شرکتها و
صنایع نفتی در جنوب کشــور در شرایطی پیشروی
کردهاند که آلودگیهای زیســتمحیطی سنگینی به
خوزستان وارد آوردهاند .براساس اعالم مدیران محلی،
آلودگی فلرهای نفتی در یکســال اخیر افزایش یافته
اســت .درحال حاضر ۷۷۰میلیون فــوت مکعب گاز
در اســتان خوزستان سوزانده میشــود که این وضع
نگرانکننده اســت و حاال رکوردزنی دما در این استان
بهعالوه ریزگردها پاسخ خوزستان به توسعه اقتصادی
منهایاستانداردهاوتوجهبهمنابعپایهبودهاست.
عیسی کالنتری وزیر پیشین کشاورزی درحالیکه
عامل انســانی را مهمترین دلیل افزایش دما در ایران
عنوان میکند ،به «شهروند» میگوید :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 .جنگلهای زاگرس با کوچکترین
ویروسیخشکمیشوندوباکوچکترینجرقهایآتش
میگیرند .این اتفاقات رهآورد مدیریت اشتباه نیمقرن
اخیر است .او با اشــاره به سرعت باالی فرسایش خاک
و نابودی منابع آبی در ایران در مقایسه با استانداردهای
جهانی ادامه داد :ســاالنه 2میلیارد و100میلیون تن
خاك در كشور فرسوده میشود و همین منجر به این
شده که ایران رتبه نخست فرسایش خاك را در دنیا به
خوداختصاصدهد.
کالنتری با بیــان این نکته کــه آب منبع طبیعی
تجدیدپذیر است ولی اگر روند استفاده به همین صورت
ادامه پیدا كند ،تبدیل به منابع تجدیدناپذیر میشود،
ادامه داد :درصورت تداوم این سیاستها ،بحران آبی در
ایرانوافزایشدمایهوابسیارحادترازآنچهامروزشاهد
آن هستیم ،بروز و نمود پیدا میکند .در این اتفاق تنها
یک دولت و دستگاه موثر نیست و همه ارگانها به نوعی
درآننقشداشتهاند.
او معتقد است :عواملی مانند سدسازیهای بیرویه،
انتقال آب از کارون نیز در خشکشــدن تاالبها تأثیر
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داشتهاند ،اما آنچه بیش از همه عوامل زیستمحیطی
ایرانراتهدیدمیکند،برداشتهایبیرویهازمنابعآبی
وفشاردامهابرمراتعکشوروفرسایشخاکاست.
رکوردزنیگرمادراهواز
هرچند کــه افزایش میانگین دما تنهــا محدود به
ایران نبوده و طبق گزارشهای جهانی میانگین دمای
کرهزمین در قرن بیستم 0.8 ،درجه سانتیگراد افزایش
یافت اما براساس گزارشهای موجود میزان افزایش دما
درایرانباالترازمیانگینجهانیاست.آخرینپیشبینی
که در شورایعالی آب نیز مطرح شده ،حاکی از آن است
کهازتیرماهتاشهریورماهدرمناطقمختلفکشورشاهد
نیم تا یک درجه سانتیگراد افزایش دما خواهیم بود که
به گفته مسئوالن وزارت نیرو این مسأله میتواند میزان
مصرفآبرانیزتحتالشعاعخودقراردهد.
هوای بشــدت گرم اهواز به علت رطوبت زیاد گرمتر
هم احساس شــد و جمعیت 1.1میلیونی اهواز دمایی
بهمراتــب گرمتر از اعداد و ارقام رســمی را احســاس
کردند .در خلیجفارس ،در شــهر جاســک رطوبت از
اهواز هم بیشــتر بود؛ دمای نقطه شبنم در این منطقه
 33درجه بود ،دماهای نقطه شــبنم باالی  32درجه
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
آنکه رطوبتش به حد اشــباع برسد ،بایستی تا آن دما
سرد شود ،در واقع هرچقدر این دما بیشتر باشد ،رطوبت
بیشتراست.
ایراندرفهرست 10کشوراول
تولیدکنندهگازهایگلخانهای
اما در شــرایطی گازهاي گلخانهاي از عوامل اصلی
افزایش میانگین دما در دنیا عنوان میشــود که ایران
در زمره  10کشور نخســت تولیدکننده این گازها در

دنیا قرار دارد .معضل گازهاي گلخانهاي،بحثي اســت
كه در كاپ  ٢١كهسال گذشته در پاريس برگزار شد،
مورد توجه قرار گرفت .این مسأله آنقدر جدي بود كه
كشورهاي توسعهيافته متعهد شــدند تا سال ٢١٠٠
ميزانانتشارگازهايگلخانهايشانرابهحديبرسانند
كه تنها زمين  ٢درجه گرمتر شود .كشورهاي درحال
توسعههمدركنارآنها،تعهدبهمشاركتدادند.
عبورازخطقرمزآبی
برداشتهای بیرویه از منابع آبی تجدیدپذیر از دیگر
عوامل موثر بر افزایش میانگین دمای کشــور عنوان
میشود .ما ساالنه بیش از 85درصد منابع تجدید آب
شیرین خود را مصرف میکنیم که این آمارهای جهانی
برداشت ،بیش از 60درصد را نشانهای از بحران و تنش
آبی عنوان میکنند .در شــرایطی که مدیریت آب در
ایران در شرایط نامســاعدی به سر میبرد ،بخت هم با
ما یار نیست و وضع نزوالت آسمانی هم روند نزولی به
خود گرفته است .براساس اعالم وزارت نیرو درسال آبی
امسال در مجموع ۲۳۳میلیمتر بارندگی داشتهایم که
در مقایسه با درازمدت ۲درصد کاهش یافته اما ورودی
سدهابا۱۴درصدکاهشروبهروشدهاست.
براســاس آخرین آمار۳۴.۶ ،میلیارد مترمکعب آب
وارد سدهای کشور شــده و این درحالی است کهسال
قبل۴۰.۴میلیاردمترمکعبمیزانورودیآببهمخازن
سدهای کشور بوده است .البته با مدیریت مخزنی که
صورت گرفته ،درحال حاضر ذخیره پشت سدها مانند
سال قبل است و تنها دودرصد تفاوت را نشان میدهد.
البته شرایط در برخی از استانهای کشور وخیمتر هم
گزارش شده ،بهطوری که آمارها نشان میدهد که در
استان خوزستان میانگین بارشها نسبت به میانگین
سالآبیگذشته۴۲درصدکاهشیافتهاست.
بحران آبی در ایران کار را به جایی رســانده که گفته

میشود60درصد اراضی ایران روی نوار بیابانی قرار دارد
و  18استان و  97شهر ایران درگیر بیابانزایی هستند.
درهمین حال ،سازمان ملل گزارش داده؛ درحال حاضر
از 7میلیارد جمعیت جهان ،بیــش از یکمیلیارد نفر
در  110کشــور تحتتأثیر عواقب ناشی از بیابانزایی
هستندکهاغلباینافراددچارفقرزیادوحاشیهنشینی
شدهاند .این گزارش میافزاید :تعداد مهاجران ناشی از
بیابانزایی در سراسر جهان از  173میلیون نفر درسال
 ،2000بــه 244میلیون نفر درســال  2015افزایش
یافتهاست.
چهرهخشننفتبرایشهرهایجنوبی
اما تعداد باالی شرکتهای نفتی در شهرهای جنوبی
از دیگر عوامل بروز افزایش دما و بحران اقلیمی عنوان
میشوند .نفت که همواره از آن بهعنوان عاملی ثروتزا
نامبرده میشود ،درمیان اهالی شهرهای جنوبی تصویر
دیگریدارد.
چهره شــرکتهای نفت و حفاری چنــان در افکار
عمومی مخدوش اســت که حتی رئیسجمهوری در
آبانماه  ۹۵چهره نفت را چهرهای خشــن تعبیر کرد.
روحانی گفته بود؛ خوزستان رنجدیده 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 رئیسجمهوری
بود؛ وقتی داشت طرحهای نفتی را افتتاح میکرد .در
اهوازوشهرهایخوزستان،ازشدتگردوغبار،گاهحتی
نفسکشیدن سخت میشود .فلرهای گاز همراه نفت
میسوزندوبرآلودگیمیافزایند.براساساعالممدیران
محلی ،آلودگی فلرهای نفتی در یکسال اخیر افزایش
یافته اســت ،درحال حاضر ۷۷۰میلیون فوت مکعب
گاز در استان خوزستان سوزانده میشود که این وضع
نگرانکنندهاست.

مهر| صنــدوق بینالمللی پــول در تازهترین
پیشبینی خود از رشــد اقتصــادی آمریکا ،تولید
ناخالص داخلی این کشــور را به دلیل سیاستهای
«ترامپ» منفی اعالم کرد .صندوق بینالمللی پول
در تازهترین برآورد خود از رشد تولید ناخالص داخلی
آمریکا ،نگاهی منفی به تحــوالت اقتصادی آمریکا
داشت و پیشبینی خود از رشد اقتصادی آمریکا به
دلیل برنامه کســر مالیات و روند نزولی هزینههای
دولتی از ســوی «دونالد ترامپ» را با کاهش اعالم
کرد .صندوق بینالمللی پول پیشبینی خود از رشد
اقتصادی آمریکا را درسال ۲۰۱۷و ۲۰۱۸میالدی به
۲.۱درصدکاهشداد.

اقتصاد مجازی
فیلتر کامنت بیادبان در اینستاگرام

مهر| اینســتاگرام قابلیت جدیــدی را برای
فیلترکردنکامنتهایتوهینآمیززیرعکسهاو
ویدیوهای زنده خود ایجاد کرده است .اینستاگرام
فیلتر جدیدی برای کاربران عرضه کرده اســت.
براین اســاس ،کاربران میتواننــد کامنتهای
توهینآمیز و بیربط را از زیر پستهای خود پاک
کنند .عالوه بر آن ،این اپلیکیشن فیلتر دیگری
برای پیامهای  spamنیز با ۹زبان مختلف ایجاد
کرده اســت .این ویژگی از دیروز بــرای کاربران
سراسر جهان فعال شــد.این آپدیتها بخشی از
تعهد اینستاگرام به ایجاد اجتماعهای دوستانه در
ایناپلیکیشناست.

حمله هکری به  ۶۵کشور جهان

دیگه چه خبر
شهروند|«توتال» حرف آخر را زد؛ «این تابستان
به ایران میرویم و قرارداد باالدستی حوزه نفت را امضا
میکنیم ».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 میکنیم ،چراکه
مادردرجهاولشرکتیتجاریهستیم».
 29ژوئــن در اجالســی که محمد ســعیدی،
مدیرعامل کشــتیرانی جمهوری اســامی ایران و
مدیرعامل توتال حضور داشتند ،از سوی این شرکت
فرانسوی اعالم شد که تصمیم جدی بر آن است که
امسال در پروژههای 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 ،یکمیلیارد دالر ارزش خطر کردن
را دارد .ما از بعضی خطرهای احتمالی آگاهی کامل
داریم .میتوان گفت که او به نوعی تمایل خود را برای
سرمایهگذاریدرایراننشاندادهاست.
گشــایشهای برجام البته به توتال و حضوش به
ایران محدود نمیشود .شرکت لینده آلمان هم که
یکی از شــرکتهای صاحب نام در تولید تجهیزات
لجستیکی و انبارداری و همینطور پتروشیمی در
جهان به شمار میرود ،حاال پس از امضای توافق5+1
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مدیرعامل غول نفتی توتال:

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

به بازار ایران بازگشته است .البته پیش از تحریمها،
این شــرکت آلمانی در بازار لجستیک ایران حضور
داشــت و بعد از تحریمها دیگر خبری از این شرکت
بزرگنبود.حاالبااجراییشدنبرجامولغوتحریمها،
این شــرکت بار دیگر نسبت به راهاندازی نمایندگی
رسمی در ایران اقدام کرده است.
اتمامحجتتوتالباایران
توتال یکی از  6کمپانی بزرگ نفتی جهان اســت
که درحالحاضر چهارمین شرکت نفتی و هشتمین
شرکت بزرگ جهان نام دارد .این شرکت فرانسوی
که در  ۳۰کشور دارای شعبه بوده و بیش از 95هزار
کارمند ،از مجموع  ۱۳۰کشور در آن اشتغال دارند،
برایتوسعهفاز 11پارسجنوبیقصدفعالیتدارد.
پیش از این ،شــرکتهای ایرانی پروژه بزرگ فاز
 12پارسجنوبی را با تکیه بر توان داخلی به سرانجام
رساندهاند.فاز 12میدانگازیپارسجنوبیکهازنظر
حجم عملیات و میزان سرمایهگذاری ،عظیمترین
طرح تاریخ صنعت نفت ایــران و یکی از بزرگترین

باالی ۵۰درصد آب دارند

رحیم میدانی معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا گفت ۱۷۰ :سد بزرگ در کشور وجود
دارد که از نظر تعداد  ۱۱۰ســد بیش از ۵۰درصد پرآب هستند و از نظر حجمی نیز ۷۸
ســد بیش از ۵۰درصد آب دارند .او ادامه داد :درحال حاضر میزان مصرف آب کل کشور
۸۰میلیارد مترمکعب تخمین زده شده است و اگر میزان دما افزایش یابد ،قطعا این عدد
پاسخگونخواهدبود.

طرحهای تولید گاز جهان اســت و به گفته «بیژن
زنگنه» وزیر نفت «فاز 12میدان گازی پارسجنوبی
ایرانیترین فاز این میدان مشترک گازی است؛ زیرا
طراحی ،مهندسی ،تأمین کاال ،ساخت و راهاندازی
آن بهطور کامل از سوی متخصصان ایرانی انجام شده
است».اما درباره فاز  11داستان فرق میکند .پیش
از این در ســالهای اخیر بارها طرحهای توسعهای
از سوی شــرکتهای ایرانی بابت توسع ه بخشی یا
تمامیپروژهفاز 11پارسجنوبیبهشرکتملینفت
ایران ارایه شده است ،اما چون تجهیزات به کار رفته
در طرحهای ارایه شده ،تجهیزات مناسب و بهروزی
نبود ،صرفا به تراشیدن هزینههای اضافی برای دولت
ختم شــد .حاال به نظر میرســد توتال قرار است با
سرمایهگذاریدراینفاز،پروندهفاز 11راببندد.
غوللیندهدرایران
شرکت لینده آلمان که از شرکتهای صاحبنام
در تولید تجهیزات لجستیکی و انبارداری در جهان
بهشــمار میرود ،دوباره پس از برجام بــه بازار ایران
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بازگشته اســت .لینده ( )Lindeبه 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 فعالیتهای این شرکت آلمانی را تشکیل
میدهدکهاقدامبهتولیدخودروهایصنعتیازجمله
لیفتراک میکند« .محمدهادی 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 ارزانقیمت وجود
دارد ،بهطوریکه جا برای حضــور تولیدکنندگان
مختلفهست.
مدیران صنایع ایران طی2سال 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
اقدامبهحضورپررنگ،فعالوعلنیدربازارایرانکرده
است ،لذا میتواند تکیهگاه به نسبت مطمئنی برای
صنایعمظلومکشورباشد.

عدد روز
جدید تا  6ماه آینده وارد بازار میشوند
شهروند| علیعابدزادهرئیسسازمانهواپیماییکشوریبابیاناینکهتا۶ماهآینده،
 ۱۰شرکت هواپیمایی جدید به مجموع ایرالینهای کشور افزوده میشود ،گفت :همه
هواپیماهاییکهقراراستواردکشورشوند،مشکلتأمینمالیدارندوپسازآنکهتأمین
مالی انجام شد ،هم بویینگ ،هم ایرباس و ه م آیتیآر آمادگی دارند هواپیماها را به ایران
تحویلدهند.

تســنیم| پتیای جدید ،همچنــان درحال
قربانیگرفتن از صنایــع مختلف و بزرگ جهانی
است.جدیدترینگزارشهایمنتشرشدهدرمورد
باج افزار پتیا ،از گسترش لحظهای آن در سرتاسر
جهان خبر میدهند .براســاس جدیدترین آمار،
تا کنون بیش از  65کشور جهان ،به این باجافزار
آلودهشدهاند.ظاهرادراینمیان،کشورهاوصنایع
اروپایی بیشــترین میزان خســارت را دیدهاند.
گسترش بیحد و حصر این باج افزار و نمونههای
مشابه،هشداریجدیبرایشرکتهاوموسسات
اقتصادیوحیاتیمحسوبمیشودوشرکتهای
چند ملیتی اقتصادی ،میتوانند اهدافی جذاب
برایدستبردهکرهاباشند.

آیفون  ۱۰ساله شد

فارس| ۱۰ســال از عرضه نخســتین مدل از
گوشی آیفون میگذرد ،گوشیای که در یکدهه
اخیربسیارخاطرهانگیزشدهوالهامبخشبسیاری
از نوآوریها در دنیای فناوری بوده است.اپل از 29
ن سال  2007یعنی اولین روز عرضه گوشی
ژوئ 
هوشمند توانسته است؛ بیش از یکمیلیارد واحد
گوشــی آیفون از مدلهای مختلف را به فروش
برساند.این گوشی در سالهای اولیه عرضه تنها از
طریق قرارداد با اپراتور  AT&Tدر دســترس بود
و لذا مشتاقان آن چارهای نداشتند جز اینکه به
جرگهمشترکاناپراتوریادشدهبپیوندند.

