
در حالیکه تبلی��غ کاالهای مختلف در صدا 
و س��یما به ش��دت افزایش یافته است، سازمان 
حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان نسبت 
ب��ه افزایش کالهب��رداری تبلیغاتی در رس��انه ها 
هشدار داد. مشغول دیدن برنامه محبوب آشپزی 
خود هستید که تبلیغات سرویس قابلمه از سوی 
مج��ری برنامه بارها مطرح می ش��ود و قول یک 
تخفی��ف ناباورانه را به مش��تری می دهد ولی به 
ش��رط اینکه مش��تری عددی را به  شماره ای که 
برای این برنامه اس��ت، پیامک کند. اما مش��تری 
نه نامی از ش��رکت س��ازنده می دان��د و نه اینکه 
ضمان��ت نام��ه معتبری ب��رای ای��ن کاال معرفی 
می شود.چنین تبلیغاتی را  در مورد مواد شوینده  
و آرایشی و بهداشتی هم می توان دید؛ وقتی که 
تبلیغ یک ش��امپوی صد در صد گیاهی از رسانه 
مل��ی پخش می ش��ود در حالیکه این ش��امپو نه 
نشانی کارخانه دارد و نه آدرسی از دفتر مرکزی 
کاال. فق��ط با ارس��ال یک پیامک به ش��ماره ای 
که اعالم ش��ده، ش��امپو را درب من��زل تحویل 
می دهند و مدعی ان��د در صورتی که خریدار از 
کارایی شامپو راضی نباشد، کاال را پس می گیرند 
اما هی��چ دفتر و ش��ماره ای هم برای عودت کاال 
معرفی نمی کنند.اگرچ��ه چنین تبلیغاتی منحصر 
به رس��انه ملی نیس��ت ام��ا بدلی��ل اثرگذاری و 
ضریب نفوذ تلویزی��ون در جامعه ایرانی، بطور 

طبیعی اثرگذاری بیش��تری دارد و متاس��فانه این 
تبلیغات به پای ثابت همه برنامه های تلویزیونی 
تبدیل شده است.  تبلیغاتی که هیچ ضمانتی در 
مورد صحت محتوای آن وجود ندارد و اصالت 

کاالهای تبلیغ شده در آن مشخص نیست.
برخوردباکالهبرداراندرتبلیغاترسانهای
در این رابط��ه غالمرضا کاوه- س��خنگوی 
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
در خصوص افزای��ش کالهبرداری های تبلیغاتی، 
اظهار داش��ت: متاس��فانه به تازگی شاهد افزایش 
تبلیغ��ات دروغ و کذب در رابط��ه با انواع کاال و 
خدمات از طریق رس��انه های دیداری وشنیداری 
هستیم. تبلیغاتی که با استفاده از مطالب و عناوین 
جذاب و اغواگرایانه به دنبال کسب درآمد بیشتر 
برای خود هس��تند.وی چنی��ن اقدامی را مصداق 
عینی تضییع حقوق مصرف کننده دانست و گفت:  
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
براس��اس م��اده ۷ قان��ون حمای��ت از حق��وق 
مصرف کنندگان با هرگون��ه تخلف در این زمینه 
برخورد و از ادامه فعالیت تبلیغی و س��ودجویانه 
ش��رکت های صاحب کاال و خدمات در رسانه ها 
جلوگیری می کند.وی بااشاره به بر لزوم هوشیاری 
م��ردم در مش��اهده این گون��ه تبلیغ��ات، افزود: 
براس��اس آیین نامه اجرایی ای��ن قانون، تبلیغات 
خالف واقع و ارائه اطالعات نادرست که موجب 

فریب یا اش��تباه مصرف کننده از جمله از طریق 
وس��ایل ارتباط جمع��ی، رس��انه های گروهی و 

برگه های تبلیغاتی شود، ممنوع است.
کاوه با بیان اینکه در روزهای اخیر تبلیغات 
عوام فریبانه ای  مرتبط با  انواع و اقس��ام کاالهای 
بهداشتی توسط برخی رسانه ها منتشر شده است، 
گفت: هر چند ظاهر چنین تبلیغاتی بسیار جذاب 
است اما آنچه تاس��ف برانگیز بوده و جای تامل 
دارد این اس��ت که اقالم معرفی ش��ده بر خالف 
آنچ��ه در برنامه ها از مزای��ا و خدمات و ضمانت 
ای��ن کااله��ا منعکس ش��ده در عم��ل ضمانت 
اجرایی ن��دارد و ممکن اس��ت ع��وارض جبران 
ناپذیری برای بدن ایجاد کند.س��خنگوی سازمان 
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با تاکید 
بر اینکه رسانه ها به ویژه صدا و سیما باید قبل از 
تبلیغ هرگونه خدمات و کاالهای آسیب رس��ان به 
سالمت مردم با سازمان های مرتبط هماهنگی های 
الزم را انجام دهند، افزود: س��ازمان صدا و سیما 
و رس��انه ها در وهله اول باید سالمت مردم را در 
نظر بگیرند و در موارد بعد باید به فرهنگ سازی 
در رعای��ت حقوق مص��رف کنندگان کمک کنند 
و س��طح آگاهی مردم از حقوقش��ان را به حدی 
ارتقا دهند ک��ه برخی از بنگاه ه��ای اقتصادی به 
خود اجازه اینگونه سودجویی ها را ندهند.وی از 
مردم درخواست کرد که مراقب اینگونه تبلیغات 

اغواکننده باش��ند و در صورت مواجهه با هرگونه 
تخلف احتمالی در این زمینه، مراتب را با سامانه 
۱۲۴ واحد رس��یدگی به شکایات مردمی سازمان 
صنعت، معدن و تجارت استانها در سراسر کشور 
در میان گذاشته و شکایت خود را مطرح و مطمئن 
باشند که نتیجه رسیدگی و اقدام، به شاکی اعالم 
خواهد ش��د. کاوه با بیان اینکه در روزهای اخیر 
تبلیغات عوام فریبانه ای  مرتبط با  انواع و اقس��ام 
کاالهای بهداشتی توس��ط برخی رسانه ها منتشر 
شده اس��ت، گفت: هر چند ظاهر چنین تبلیغاتی 
بسیار جذاب اس��ت اما آنچه تاسف برانگیز بوده 
و جای تامل دارد این است که اقالم معرفی شده 
ب��ر خالف آنچه در برنامه ها از مزایا و خدمات و 
ضمانت این کاالها منعکس شده در عمل ضمانت 
اجرایی ن��دارد و ممکن اس��ت ع��وارض جبران 
ناپذیری برای بدن ایجاد کند.س��خنگوی سازمان 
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با تاکید 
بر اینکه رسانه ها به ویژه صدا و سیما باید قبل از 
تبلیغ هرگونه خدمات و کاالهای آسیب رس��ان به 
سالمت مردم با سازمان های مرتبط هماهنگی های 
الزم را انجام دهند، افزود: سازمان صدا و سیما و 
رسانه ها در وهله اول باید سالمت مردم را در نظر 
بگیرند و در موارد بعد باید به فرهنگ س��ازی در 

رعایت حقوق مصرف کنندگان کمک کنند
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استخدام 95

شرکت راهسازی
شرکت تولیدی مازیار صنعت

صندوق حمایت از پژوهشگران کشور

معرفی وزیران پیشنهادی ۳ وزارتخانه 

2 از سوی رییس جمهور به مجلس 

 آخرین اولتیماتوم گازی 

۳ ایران به هند  

 پوشش ریسک سرمایه گذاران خارجی 

4 با رتبه بندی اعتباری  

 پیگیری مجدد 

2 راه اندازی سازمان ملی مهارت 

 »ستاره« خودکفایی
 و صادرات بنزین 
ایران روشن شد

تجربه س��اخت پاالیشگاه »س��تاره خلیج 
فارس« که در حقیقت جزء نخستین تجربه های 
ساخت پاالیشگاه ها براساس خوراک میعانات 
گازی در منطقه خاورمیانه اس��ت بدون تردید 
ایران را در شمار پیشرانان تولید و تجارت این 

دست از محصوالت قرار خواهد داد.
نقشه تجارت فرآورده های نفتی در سطح 
بازاره��ای بین المل��ل این روزه��ا با تحوالت 
عمده در مبادی تولید نمایی جدید یافته است؛ 
ورود نوپاالیش��گران منطقه ای و افزایش تولید 
حامل های س��وختی عالوه ب��ر چینش جدید 
در جغرافی��ای تولید ص��ادرات محور، روندی 
اطمین��ان بخش از عرضه پایدار این دس��ت از 
حامل ه��ای انرژی را در میان مصرف کنندگان 
عمده ای��ن کاال پدید آورده اس��ت. جمهوری 
اس��المی ایران از جمله کشورهایی است که با 
انجام س��رمایه گذاری های عمده در ساخت و 
راه اندازی مگاپروژه های پاالیشی در سال های 
گذش��ته گام های اس��توارتری در مسیر کسب 
س��هم عادالن��ه از تجارت پررونق این دس��ت 
از مش��تقات ان��رژی برداش��ته اس��ت؛ روندی 
که نمودی از اجرای سیاس��ت های باالدس��تی 
در اس��تفاده موث��ر از منابع نفت و گاز کش��ور 
قلمداد می شود. بررسی سبد واردات کاالهای 
مختلف به کشور نش��ان می دهد که دو حامل 
بنزی��ن و گازوئیل در مقاطع عمده ای از حیات 
اقتصادی کش��ور س��همی قابل توج��ه به خود 
اختصاص داده اند؛ گرچه نوس��انات و سطوح 
پایین قیمت نفت و فرآورده ها و کاهش حاشیه 
سود پاالیشگاه ها در نزدیک به دو دهه گذشته، 
مان��ع از ورود دارندگان ذخای��ر نفت و گاز به 
س��رمایه گذاری در صنایع پاالیشگاهی شده اما 
در س��ال های اخیر باالتر رفتن تقاضای داخلی 
و جهانی به ویژه متاثر از افزایش س��هم کاربرد 
حامل ها در سیستم های حمل و نقل و نیز رونق 
تجارت در این بخ��ش، اراده تولید کنندگان را 
 ب��ه س��وی این بخ��ش تقوی��ت کرده اس��ت.
وزارت نفت ایران در کنار بهینه سازی و افزایش 
ظرفیت پاالیشگاه های موجود و ساخت و توسعه 
پاالیشگاه های جدید نفتی این سالها ماموریت 
جدید دیگری در بخش »ساخت پاالیشگاه های 
مدرن« در مبادی با پتانسیل صادرات آغاز کرده 
اس��ت. س��اخت و راه اندازی پاالیشگاه ستاره 
خلیج فارس که هفته پیش، نخس��تین بخش از 
واحدهای فرایندی آن )واحد تقطیر که دروازه 
راه اندازی ردیف های پاالیشی است( با حضور 
مع��اول اول رئی��س جمهوری ب��ه بهره برداری 
رس��ید از جمل��ه اقدامات راهب��ردی دولت و 
صنعت نفت کش��ور در راستای خودکفایی در 
تولید بنزین مورد نیاز کش��ور، گسترش زنجیره 
ارزش از مناب��ع نف��ت و گاز و تضمین حضور 
 در بازارهای رو به گس��ترش این عرصه است. 
ساخت پاالیشگاه ستاره خلیج فارس در واقع، 
گونه ای تحول عمده در فرایند تجاری س��ازی 
تولیدات هیدروکربوری کش��ور تلقی می شود؛ 
ای��ن مجتمع پاالیش��ی در راس��تای بکارگیری 
میعان��ات گازی تولیدی پ��ارس جنوبی که در 
حقیقت ارزشمندترین محصول تولیدی میادین 
گازی محس��وب می ش��ود مورد طراحی قرار 
گرفت تا با تولید ف��رآورده های نفتی از جمله 
بنزین سوپر معمولی و س��وپر، سوخت جت، 
نفت گاز و ... با استانداردهای یورو ۴ و 5 زمینه 
دس��تیابی به محصوالت باکیفیت و درآمد های 
 پای��دار اقتص��ادی در ای��ن بخش فراه��م آید. 
ای��ن تجرب��ه ک��ه در حقیقت جزء نخس��تین 
تجربه های ساخت پاالیشگاه ها براساس خوراک 
میعانات گازی در منطقه خاورمیانه است بدون 
تردید ایران را در شمار پیشرانان تولید و تجارت 
 این دس��ت از محص��والت قرار خواه��د داد.
این مجتمع ب��زرگ با پاالیش روزانه 360 هزار 
بش��که از میعانات گازی تولید ش��ده در میدان 
گازی پارس جنوبی، تولی��د روزانه 36 میلیون 
لیتر بنزین و انبوهی از مش��تقات پاالیش��گاهی 
نظیر گازوئیل، سوخت جت، گاز مایع، گوگرد 
و هی��دروژن را در احج��ام ف��راوان و مطابق با 

استانداردهای روز اروپا تولید خواهد کرد. 
ادامهدرصفحه3

یادداشت 

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران؛

نرخ تورم به 7.9 درصد کاهش یافت

رییس جمهور در دیدار با مردم استان 
مرکزی خبر داد:

 آغاز فعالیت بیش از 
12 هزار واحد تولیدی 

با تسهیالت بانکی
رئی��س جمهوری گفت: پی��روزی برجام 
نتیج��ه تدبیر رهب��ر معظم انقالب اس��المی، 
مقاومت ۱0 تا ۱۲ س��اله ملت ای��ران در برابر 
تحریم های ظالمانه و سیاست نظام جمهوری 
اس��المی اس��ت.به گ��زارش تفاه��م، حجت 
االس��الم و المسلمین حس��ن روحانی دیروز 
در س��ی و دومین سفر اس��تانی خود به استان 
مرکزی در ورزشگاه شهدای پنجم مرداد اراک 
با بی��ان اینکه باید از فضای بعد از برجام همه 
استفاده کنند، اظهار کرد: سفرهای خارجی بعد 
از برجام برای رونق اقتصادی کش��ور اس��ت، 
برای آن اس��ت که در آس��یا، اروپ��ا، آمریکای 
التی��ن و سراس��ر جهان بت��وان رونق تجاری، 
س��رمایه گذاری خارجی در ایران ایجاد شود.
رئیس جمهوری ادامه داد: چرا باید کشورهای 
هم س��ن ایران در منطقه صادراتش��ان در سال 
بی��ش از ۲00 میلیارد دالر باش��د و صادرات 
کش��ور 50 میلیارد دالر باشد؟حجت االسالم 
و المس��لمین روحانی افزود: ایران با عظمت، 
ملت با استعداد و ایران امن، همه سرمایه است، 
آیا ما باید برای گندم، ذرت، برنج و ش��کر به 
دیگران نیازمند باشیم؟ ایا نباید از فناوری های 
نوین در بخش صنعتی و کش��اورزی اس��تفاده 
کرد.وی عنوان کرد: در بخش صنعت و معدن 
بع��د از برج��ام ی��ک میلی��ارد و 600 میلیون 
س��رمایه خارجی وارد کش��ور ش��ده اس��ت، 
قراردادها منعقد ش��ده، طرح ه��ای اقتصادی 
نسبت به زمان مشابه ۲ برابر شده است.رئیس 
جمهوری اضافه ک��رد: در دولت تدبیر و امید 
از زمان ش��روع فعالیت تاکنون، سه میلیارد و 
890 میلیون دالر س��رمایه گ��ذاری برای ۱33 
طرح در کشور جذب شده که از این تعداد 58 
طرح تکمیل و بهره برداری ش��ده است و ۷5 
 طرح در حال تکمیل برای بهره برداری است.
روحانی تصریح کرد: به صراحت باید بگوییم 
تفاوت امس��ال با۲ - سه سال پیش را باید در 
نظ��ر بگیریم و خدای من گواه اس��ت در این 
جمله من اغراقی وجود ندارد که در سال های 
قبل در دنیا مس��ابقه برای تهدید ایران، فش��ار 
ب��ه ای��ران و برای تحری��م ایران عزی��ز بود و 
امروز در سراس��ر دنیا مس��ابقه ب��رای ارتباط 
با ایران اس��ت. وی افزود: امروز در سراس��ر 
دنیا مس��ابقه ب��رای ارتباط تجاری ب��ا ایران را 
ش��اهدیم و آینده ما روش��ن اس��ت، مسیر ما 
روش��ن اس��ت و نباید اجازه دهیم عده ای در 
این کش��ور اخالق ضد حس��ینی و عاشورایی 
را تروی��ج ک��رده و باید تالش کنی��م در این 
 کش��ور اخ��الق محمدی اس��تقرار پی��دا کند. 
رئیس جمهوری افزود: این همه تالش را ملت 
بزرگ ای��ران انجام داد تا فضا برای حرکت ما 
انجام شود و دیروز اگر می خواستیم راه برویم 
ی��ا بدویم در مس��یر مس��ابقات جهانی زنجیر 
تحریمی که روی پاهای اقتصاد ایران بود مانع 
ب��ود و امروز دیگر این زنجیر نیس��ت ما باید 
حرکت کنیم. وی ادامه داد: مانع اصلی برداشته 
ش��ده است، روابط بانکی ما با دنیا برقرار شده 
اس��ت و روز به روز هم این روابط گسترده تر 
خواهد شد. وی اظهار کرد: یک غاصبی باغ ما 
را غص��ب کرده بود، ما ای��ن غاصب را بیرون 
کردیم، درب باغ به روی مردم باز ش��ده است 
یک عده کودک به جلوی درب باغ آمده اند که 
سیب و گالبی کجاست؟ می خواهیم میل کنیم، 
جوان و نوجوان عزیز، باغ را از دست غاصب 
به در آوردیم و نهال الزم به دست ملت بزرگ 
کاش��ته ایم و این باغ آماده باروری اس��ت اما 
صبر برای باروری این نهال تازه غرس ش��ده 
الزم نیس��ت؟رئیس جمهوری گفت: با معضل 
بیکاری نس��ل جوان بویژه تحصی��ل کردگان 
مواجه هس��تیم و جوانان عزی��ز و ملت ایران 
بدانند برای اشتغال پایدار نسل جوانمان راهی 

جز ایجاد رونق اقتصادی نداریم. 
ادامهدرصفحه2

تیتر دو

تفاهم-گروهاقتصادی:نشست مدیران ریلی کشورهای ایران، 
گرجس��تان و آذربایجان و آلمان به منظور توسعه ترانزیت ریلی از 
اروپ��ا به ایران و انتقال کاال به کش��ورهای هند و چین و بالعکس 
برگزار ش��د. در ابتدای این نشس��ت مدیر عامل ش��رکت راه آهن 
از موفقیت حمل آزمایش��ی کانتینرهای ترانزیتی مسیر هند-ایران-
روسیه خبر داد و گفت: کانتینرها طی ۲۲ روز به مقصد حمل شد 
که این موضوع بیانگر رفع تمام مش��کالت ترانزیت کاال در منطقه 
با کریدور عبوری از ایران است. محس��ن پورس��یدآقایی ادامه داد: 
کانتینرها پس از بارگیری در بندرعباس با قطار تا قزوین و س��پس 
ادامه مسیر از قزوین تا آستارای آذربایجان و مسکو با کامیون حمل 
می ش��ود، همچنین می توان کانتینرهای اروپایی را به گرجس��تان، 

آذربایجان و سپس آستارا و در نهایت بندرعباس حمل کرد.
ترانزیت3۰۰کانتینردرماهازطریقایران:ماموکا باختادزه، 
رئیس راه آهن گرجستان دراین نشست چهارجانبه گفت: شرکت 
دویچ��ه بان با راه آهن گرجس��تان درزمینه طراحی اس��تراتژی و 
لجس��تیک همکاری می کند و در حال حاضر راه آهن گرجس��تان 
با همکاری این ش��رکت و آذربایجان ش��روع به اجرای پروژه ای 
ب��ا هدف حمل کانتینرهای اروپایی از ماه نوامبر کرده اس��ت.وی 
ادام��ه داد: ش��رکت آلمانی در حال مذاکره ب��ا صاحبان کاال برای 
حمل بار از قس��طنطنیه در گرجس��تان به آذربایجان و س��پس به 
تهران در نیمه دوم ماه نوامبر اس��ت و س��ال آینده به حمل 300 
کانتین��ر ۲0 و ۴0 پوندی در ماه دس��ت خواهیم یافت.مدیرعامل 
راه آهن گرجس��تان اظهارداشت: به دلیل کوتاه بودن مسیر از دریا 
به تهران باید حمل کاال ظرف نهایت 8 روز از قسطنطنیه تا تهران 
انجام ش��ود به همین دلیل طبق برآوردهای انجام ش��ده در س��ال 
آینده باید ش��اهد تردد یک کشتی در هفته باشیم.به گفته باختادزه 
اولین قطار آزمایش��ی در نیمه دوم ماه نوامبر حرکت می کند. البته 
گرجس��تان به دنبال فرصتی برای توس��عه این مس��یر است و به 

همی��ن خاطر بن��در امیرآباد برای ما از اهمی��ت باالیی برخوردار 
است و ما توسعه این بندر را دنبال می کنیم و از طرفی با همکاری 
مدیرکل راه آهن آذربایجان به دنبال حذف عوارض بر کامیون های 
عبوری از آذربایجان به مقصد آس��تارا هستیم.وی افزود: در آینده 
طرف آلمانی مذاکرات خود با مش��تریان هندی برای ارس��ال بار 
به بندرعباس در ایران و عبور از کش��ورهای ما را شروع خواهد 
ک��رد و اگر بتوانیم مدت حمل کاال از اروپا به ایران را به ۱0 روز 

کاهش دهیم کار بزرگی انجام خواهیم داد.
تاکید بر اهمیت زمان ترانزیت کاال:آندره همپل، مدیر شرکت 
ترانس-اوراس��یا در ادام��ه افزود: هم اکنون در حال بررس��ی نحوه 
عملیاتی کردن پروژه  ای که مدیر راه آهن گرجس��تان اش��اره کرد 
هس��تیم و قطار آزمایش��ی در نیمه دوم نوامبر حرکت خود را آغاز 
خواهد کرد و سال آینده شاهد بهره برداری از آن خواهیم بود.  وی 
افزود: در همین راستا با شرکت هایی از رومانی مذاکره انجام شده و 
در گام بعدی با شرکت های لهستانی مذاکرات خود را آغاز خواهیم 
ک��رد تا درنهای��ت به پروژه اصلی خود یعنی جلب نظر مش��تریان 
آلمانی برای حمل کاالهای شیمیایی و سایر کاالها ازنظر نوع آن ها 
دس��ت یابیم.به گفته همپل، نکته مهم برای شرکت ترانس- اوراسیا 
زمان ترانزیت کاال اس��ت که برای مش��تریان نیز از اهمیت ویژه ای 
برخوردار است. زمان ترانزیت با کامیون از اروپا به ایران و کشتی 
در نزد صاحبان کاال تجربه شده و در صورت کاهش مدت ترانزیت 
کاال نظر مشتری جلب می ش��ود.مدیر شرکت ترانس-اوراسیاادامه 
داد: طبق هماهنگی با شریک گرجی خود تصمیم به حمل کانتینرها 
از آلمان به گرجس��تان در ۴ روز و از گرجستان به ایران در 8 روز 
گرفته ش��د؛ اما در صورت هماهنگی و همکاری س��ایر دستگاه ها 
حت��ی می توان به حمل کاال از قس��طنطنیه تا ته��ران در ۷ روز نیز 

دست یافت.
رفعمش��کلتأمینوساماندهیکامیونها:همپل با اشاره به 

مدت زمان مدنظر طرف گرجی و آلمانی اظهار داشت: بدین ترتیب 
3 روز از بندر قسطنطنیه تا بندر پتی، ۲ روز تا آستارا و ۲ روز برای 
انجام عملیات گمرکی و س��پس حم��ل کانتینرها از طریق کامیون 
زمان الزم است.وی افزود: اگر تمام اسناد قبل از حمل برای گمرک 
ارس��ال شود ۲ روز برای عملیات گمرکی کافی خواهد بود و فقط 
در صورتی  که شفاف س��ازی برخی اسناد زمان بیشتری نیاز داشته 
باش��د شاید به یک روز بیش��تر زمان الزم باشد.مدیرعامل راه آهن 
ایران تصریح کرد: مش��کلی از بابت تأمین و سامان دهی کامیون ها 
برای حمل کانتینرها در آستارا وجود ندارد و طبق زمان بندی ۴0 تا 

۴۱ کامیون برای حمل کانتینرها ارسال خواهند شد.
حملبارازطریقآس��تاراموردنظراست:جاوید قربانف- 
مدیرعام��ل راه آه��ن آذربایجان ه��م دراین نشس��ت چهارجانبه 
خاطرنش��ان کرد: دریای خزر پر از کشتی های باری و سفری برای 
حمل دریایی کاال اس��ت و باید نگاه ها به سمت حمل بار از طریق 
آستارا سوق یابد.وی ادامه داد:  با توجه به اینکه حمل کانتینرها از 
بن��در پتی تا تهران چهار تا پن��ج روز زمان نیاز دارد، درصورتی که 
نوع حمل ونقل تغییر نکند با میانگین سرعت 50 کیلومتر در ساعت 
در ۴5 س��اعت می توان حمل را سامان دهی کرد.قربانف با اشاره به 
تنها مش��کل ترانزیت ایران و سایر کش��ورها بیان داشت: روزهای 
پنج ش��نبه و جمعه در ایران تعطیل اس��ت و سایر کشورها تعطیل 
نیستند، به همین خاطر پیشنهاد می کنم مسئولیت گمرک های خود 
در روزه��ای تعطی��ل را بر عهده بگیریم تا در قطار آزمایش��ی این 
مشکالت را موردبررسی قرار دهیم.مدیرعامل راه آهن آذربایجان به 
راه آهن قزوین-رشت-آس��تارا و آستارا-آستارا اشاره کرد و گفت: 
درصورتی که برای حمل بار از بندر پتی در گرجس��تان تا آس��تارا 
زمان مناسبی صرف شود، بعد از تکمیل خط آستارا-آستارا می توان 
ش��اهد حمل بار تا تهران در عرض ی��ک و نیم روز بود که مدت 

حمل و نقل را سه روز کاهش می دهد.

ایران؛ محور ترانزیت 

ریلی به اروپا

تشریح پرونده های 
مطروحه از سوی 

سخنگوی قوه قضائیه
س��خنگوی ق��وه قضائی��ه در خص��وص 
پرونده های صندوق ذخی��ره فرهنگیان و بانک 
سرمایه گفت: مجموعا در هر دو پرونده هشت 

نفر بازداشت هستند.
شرحدرصفحه2

تیتر سه

هشدار درباره افزایش کالهبرداری  تبلیغاتی

صفحه3


