
   

هاشم یکه زارع برکنار می شود/بازداشت 2 مدیر ایران خودرو 

 سرویس مجانی به صاحبان کاال از جیب پایانه داران بندری 

 راه اندازی نخستین شرکت حمل و نقل ترکیبی ریلی کشور  اعزام و پذیرش بیش از 350 هزار مسافر از فرودگاه آبادان 

کاهش 5 درصدی حمل بار ریلی 

در حالی که ظهر امروز سخنگوی دولت خبر برکناری مدیرعامل ایران خودرو به دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت و جایگزینی عباس علی  آبادی 
مدیرعامل فعلی مپنا به جای وی را رسانه ای کرد، برخی خبرها حاکی از آن است که علی  آبادی امروز در وزارت صنعت، معدن و تجارت حضور یافته و 

گفت وگوهایی با مسئوالن این وزارتخانه داشته است.
به گزارش تین نیوز، این خبر در حالی در محافل خصوصی مطرح شده که رسانه ها انتصاب علی آبادی به سمت مدیرعاملی ایران خودرو به جای هاشم 

یکه زارع را تقریبًا حتمی عنوان کرده اند.
 عباس علی آبادی متولد ۱۳40 و در حال حاضر مدیر عامل اجرایی گروه مپنا است. وی از سال ۱۳۸۸ به این سمت منصوب شده و سابقه ریاست دانشگاه 

صنعتی مالک اشتر را نیز در کارنامه خود داراست.
علی آبادی فارغ التحصیل کارشناسی و کارشناسی ارشد مکانیک با گرایش تبدیل انرژی از دانشگاه های صنعتی شریف و دانشگاه تهران و درجه دکترای 
مهندسی مکانیک از دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی با گرایش کنترل و مدرس دروس مختلف مهندسی مکانیک و مباحث مرتبط با موتورهای 

احتراق داخلی )توربین های گازی( در دانشگاه های مختلف کشور است.

مدیر فرودگاه آبادان در جریان بازدید شهردار آبادان 
گفت:در پنج ماهه اول سال جاری بیش از ۳59 هزار 
ند. بادان اعزام و پذیرش شده ا مسافر در فرودگاه آ

به گزارش تین نیوز به نقل از روابط عمومی فرودگاه آبادان، 
پروانه سهرابی در بازدید شهردار آبادان گفت: با توجه به قرار 
گرفتن فرودگاه در سایت توریستی بزرگترین منطقه آزاد ایران، 
چشم انداز بسیار مثبتی را می توان برای آن در نظر گرفت که نیاز 
به همکاری و تعامل با سازمان ها و ارگان های مختلف دارد.

 با پیگیری های مدیرکل راه آهن هرمزگان، در راستای افزایش 
حمل مواد معدنی از مجتمع معدنی و صنعتی گل گهر سیرجان 
منجر به راه اندازی نخستین شرکت حمل و نقل ترکیبی ریلی 
کشور شد. با پیگیری ها، جلسات و مذاکرات مستمر حسن 
ماسوری، مدیرکل راه آهن هرمزگان با مدیرعامل شرکت 
معدنی و صنعتی گل گهر سیرجان و شرکت های حمل و نقل 
ریلی در این زمینه در راستای افزایش حمل موادمعدنی از 
مجتمع معدنی و صنعتی گل گهر سیرجان منجر به راه اندازی 

محمدباقر قاسم زاده، مدیرکل فرودگاه های استان خراسان رضویمحمد اسالمی، وزیر راه  و شهرسازی صدیف بدری ، عضو کمیسیون عمران مجلس 
گسترش تبادالت تجاری و همکاری های اقتصادی با اتخاذ تصمیمات شتاب دهنده مهم ترین 
موضوعی بود که همه کشورهای شرکت کننده در اجالس ترکمنستان بر آن تاکید داشتند و 

هدف اصلی توسعه روابط در حوزه حمل و نقل، ریلی، دریایی، جاده ای و هوایی بود.مهم ترین 
بحث هایی که در مذاکرات با طرف ترکمنستانی صورت گرفت 

توسعه ارتباطات دریایی بین بنادر، ایجاد خط کشتیرانی مشترک، 
تکمیل کریدور شمال به جنوب و رفع موانع موجود در این زمینه بود 
تا بتوانیم به این هدفمان برسیم. یکی دیگر از مذاکرات و توافقاتی 

که با مسئوالن این کشور به نقطه مشترک رسیدیم

مسیر پروازی مشهد - هرات - مشهد در فرودگاه مشهد برقرار می شود.با توجه به مناسبت 
های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و مشترکات مذهبی بین شیعیان شهرهای مشهد و هرات و 
همچنین به دنبال افزایش متقاضیان سفر در این مسیر، شرکت کیش ایر مسیر پروازی مشهد 
-هرات - مشهد را برقرار می کند.این پرواز در مسیر رفت جمعه هر هفته 
ساعت 9:۳0 صبح از فرودگاه مشهد انجام می شود. بازگشت این پرواز نیز 
با شماره 60۱9 در مسیر برگشت از هرات به سمت فرودگاه مشهد است.

افتتاح این مسیر پروازی یکم شهریور توسط شرکت هواپیمایی کیش ایر 
با هواپیمای بوئینگ MD از فرودگاه مشهد به هرات افغانستان است.

دبیر انجمن پایانه داران بندری ایران از تخفیف های ارایه شده در هزینه های انبارداری 
در بنادر از جیب پایانه داران به اسم حمایت از صاحبان کاال، انتقاد کرد و گفت: با این 

اقدامات بنادر تبدیل به انبار بسیار امن برای کاالها و کانتینر شده است.به گزارش تین 
نیوز، محسن صادقی فر این مطلب را در شبکه های اجتماعی و در بین فعاالن حوزه 

بنادر و دریانوردی بیان کرد و افزود: بنادر محل عبور کاالست نه محل دپوی کاال به 
مدت طوالنی و تنها در صورت گردش سیال کاال و کانتینر است

یک فعال بخش حمل  و نقل جاده ای کاال معتقد است: مشکل حمل کاالی اساسی و الزام 
شرکت ها به تامین ناوگان، برخوردی غیر تخصصی است چرا که این موضوع باعث ایجاد 

رانت برای رانندگان کمپرسی و افزایش بی رویه کرایه های حمل شده است.

به گزارش تین نیوز، مهدی اشرفی افزود: متاسفانه در برهه های مختلف، نهادهای دولتی 
حمل  و نقل جاده ای به جای حل ریشه ای مشکل به دنبال انتقال مشکل به سمت شرکت ها و 

ناوگان بوده اند. 

قیمت فروش یک مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی در بهار ۱۳9۸ نسبت 
به بهار 9٧ در شهر تهران 6/۱٧4 درصد افزایش یافت.به گزارش تین نیوز به نقل از مرکز 

آمار افزایش 6/۱٧4 درصدی قیمت فروش یک مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی 
کلنگی افزایش 6/۱09 درصدی قیمت فروش یک مترمربع زیربنای مسکونی و افزایش 

۳5,0 درصدی متوسط مبلغ اجاره به عالوه سه  درصد ودیعه پرداختی برای اجاره  یک مترمربع 
زیربنای مسکونی در بهار 9۸ نسبت به بهار 9٧ در شهر تهران روی داد.

در حالی وزیر راه شهرسازی تأکید بر به کارگیری نیروی انسانی داخلی در صنعت دریایی 
دارد که یک فعال دریانوردی  به تعداد بسیار زیادی از دریانوردان بیکار اشاره می کند و 
می افزاید: در این حوزه شاهد جذب بیش از حد نیروی خارجی هستیم و ظرفیت فعالیت 
برای دریانوردان ایرانی کاهش یافته است.به گزارش خبرنگار تین نیوز، محمد اسالمی 

وزیر راه و شهرسازی روز گذشته در مراسم گرامیداشت روز جهانی دریانوردی و دریانورد 
خطاب به مسئوالن صنعت حمل و نقل دریایی عنوان کرد.

شماره دویست و هشتاد و هشتم- نسخه آزمایشی -۲8 مرداد ماه 1398
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 جایگزین مدیرعامل برکنار شده ایران خودرو کیست؟ 

 افزایش ۱۷۴.۶ درصدی قیمت زمین و مسکن تهران 

صاحبان کاال چگونه حمل  و نقل جاده ای را غیر تخصصی و رانتی کردند

 سیطره دریانوردان خارجی بر بازار مشاغل دریایی ایران 

هفتهانهم
راهروشناست

گزارش نهایی کمیسیون عمران مجلس در این رابطه به روسای قوای مقننه و مجریه ارسال خواهد 
شد.بر اساس برنامه ششم توسعه کل کشور، طی 5 سال، سهم حمل بار در شبکه ریلی کشور 
به حدود ۳0 درصد و سهم حمل مسافر در این شبکه به 20 درصد افزایش یابد.بر اساس بررسی 
های صورت گرفته، سهم حمل بار در شبکه ریلی کشور در سال 9٧ به 
حدود ۱5 درصد رسیده بود، اما متأسفانه به دلیل برخی مشکالت، سهم 
این حوزه از حمل و نقل ریلی در چهار ماه ابتدای سال جدید کاهش 
یافت.مطابق گزارش مسئوالن شرکت راه آهن، از سال 9۳، سهم 
حمل و نقل بار در سیستم ریلی کشور به تدریج افزایش یافته است، 

طبق اعالم سخنگوی دولت، مدیرعامل ایران خودرو امروز برکنار می شود. 

 برقراری پرواز در مسیر مشهد- هرات ایجاد خط کشتیرانی مشترک ایران - ترکمنستان 

هفتهانهم
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