
   

در این سازمان حقوق های نجومی جریان داشته و به بهانه های مختلف پاداش های فصلی و 
ساالنه بی حساب و کتاب پرداخت می شود.طی مدت گذشته شکایاتی در کمیسیون اصل نود در 
مورد برخی تخلفات در سازمان بنادر مطرح شد که بخشی از آن ها در حال رسیدگی در کمیسیون 
اصل ۹۰ است منتها امکان بررسی بخشی دیگر در  این کمیسیون 
وجود ندارد و باید نمایندگان اختیاراتی داده تا درکمیسیون عمران مورد 
بررسی قرار گیرد. حال اینکه بنا به اطالعات واصله در سال های اخیر 
در سازمان بنادر و دریانوردی تخلفات عدیده ای صورت گرفته و نگرانی 

های فراوانی را ایجاد کرده است.

 ســاختمان پاویون فرودگاه بین المللی شهید کاوه بیرجند افتتاح شد 

احیای خط  آهن آذربایجان - ارمنستان با دیپلماسی اقتصادی 

پروازهای عبوری از آسمان ایران در بهار دو برابر شد   از سرگیری پرواز به افغانستان پس از برقراری امنیت 

در سازمان بنادر حقوق های نجومی پرداخت می شود 

تعدادی از رانندگان فرودگاه امام صبح امروز 14 شهریور در مقابل دادسرای این فرودگاه تجمعی اعتراضی برگزار کردند.

به گزارش تین نیوز، یکی از رانندگان فرودگاه  در این مورد به خبرنگار ما گفت: رانندگان جهت تنظیم شکوایه و درخواست کمک از قوه قضاعیه 
برای مرتفع شدن مشکالت خود تجمع کردند.

وی افزود: رفع ممنوعیت فعالیت رانندگانی که ممنوع الکار شده اند، حذف تعهدهای یک طرفه از سمت مدیریت و شرکت های هوشمند، ایجاد 
سایبان در پارکینگ موقت رانندگان، رسیدگی به وضعیت نامناسب سرویس های بهداشتی و برطرف شدن مشکل عدم همکاری پلیس فرودگاه 
برای جلوگیری از فعالیت مسافربرهای غیر مجاز داخل سالن مسافری و ... از جمله درخواست های این رانندگان است. به گزارش تین نیوز،چند 
روز پیش 4۰۰ راننده فرودگاه امام ممنوع الکار شدند و اگرچه از سوی برخی مسئوالن عنوان گردیده که این ممنوعیت برطرف شده اما  تعدادی از 
رانندگان امروز در تماس با خبرنگار ما عنوان کردند که فقط ممنوعیت فعالیت آن دسته از رانندگانی که تعهدنامه یک طرفه مسئوالن مربوطه 

را امضا کرده اند مشکل برطرف شده است.

مجموع پروازهای عبوری از آسمان ایران در ۳ ماهه نخست 
امسال ۳۰ هزار و 4۵۸ سورتی پرواز بوده که در مقایسه با 
مدت مشابه سال گذشته رشد 1۰4 درصدی داشته است.

 بر اساس آمار اعالمی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی 
ایران، در خرداد ماه امسال ۸ هزار و ۹۳۸ سورتی پرواز 
عبوری از آسمان ایران به ثبت رسیده است که در مقایسه با 
ماه مشابه سال قبل )خرداد 1۳۹۹( که ۵ هزار و ۳۷۲ پرواز 
عبوری انجام شده بود، رشد ۳۹.۸ درصدی داشته است.

ی گفت:  ر یی کشو پیما ا ن هو ما ز سخنگوی سا
ز  ن پس ا نستا فغا ن به مقصد ا ا یر ی ا ها ز ا و پر
برقراری امنیت در این کشور از سر گرفته می شود.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، با پیشروی طالبان در 
شهرهای مختلف افغانستان و بسته شدن فرودگاه کابل، 
پروازهای ایران به این کشور همسایه متوقف شد. با این 
حال طی روزهای گذشته چند پرواز به صورت موردی به 
فرودگاه کابل از سوی کشورهای مختلف انجام شده است 

محسن یلی-کارشناس هوانوردیمحمدحسن ذیبخش - سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری علی خضریان - نماینده تهران در مجلس شورای اسالمی 
ر نمی شود  د فران صا د برای مسا ه های نجف و بغدا ر فرودگا یی د هیچ ویزا
. ری کنند ق خریدا به عرا بلیت سفر   ، اخذ ویزا ز  ا ید پیش  نبا ن  فرا و مسا

برخی مؤسسات گردشگری و آژانس های مسافرتی به صورت غیر واقعی در فضای مجازی تبلیغ 
می کنند که پس از ورود مسافر به فرودگاه های بغداد و نجف اشرف، 
ویزا برای مسافران صادر می شود، اما این امر به هیچ وجه صحت ندارد 
و برخی هموطنان که با این رویه به عراق سفر کرده اند، هم اکنون در 
فرودگاه های مقصد سرگردان شده اند. هم اکنون دولت عراق هیچ ویزایی در 
فرودگاه های خود یا به صورت انفرادی توسط سفارتخانه ها صادر نمی کند.

مدیرعامل اسبق راه آهن ایران اظهار داشت: اگر روابط بین دو کشور ارمنستان و آذربایجان 
بهبود یابد و صلح برقرار شود دیگر پروژه خط آهن ایران و ارمنستان توجیهی ندارد و نیازی به 
ارتباط ریلی بین ایران و ارمنستان نیست. معتقدم با دیپلماسی اقتصادی و واسطه گری ایران 
می توان خط آهن ایران- آذربایجان- ارمنستان را احیا کرد تا منتفع اقتصادی آن نصیب هر 
سه کشور شود و در ایران هم دوباره مسیر ریلی جلفا فعال باشد. بین ایران و ارمنستان خط 
آهن قدیمی وجود داشت که از مسیر جلفا به آذربایجان و از آنجا به ارمنستان متصل می  شد اما 
بخشی از این خط آهن که سه کشور ایران، آذربایجان و ارمنستان را به یکدیگر متصل می کرد

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای گفت: از ابتدای سال تاکنون 1۰ میلیون 
و ۸۰۰ هزار تن کاالی اساسی توسط ناوگان حمل و نقل جاده ای کاال از بنادر به کشور 

وارد شده است.
به گزارش تین نیوز به نقل از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، داریوش امانی 
گفت: بر اساس آمار بارگیری کاالهای اساسی از بنادر کشور، بندر امام خمینی )ره( با 
صدور بیش از ۲۸۵ هزار بارنامه و بارگیری در حدود ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تن و سهم ۶۲ 
درصدی در بین بنادر کشور در زمینه حمل کاالهای اساسی در جایگاه نخست قرار دارد.

نمایندگان مجلس شورای اسالمی با تحقیق و تفحص از سازمان بنادر و دریانوردی 
موافقت کردند.به گزارش تین نیوز به نقل از خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی 
روز یکشنبه )14 شهریور ماه( مجلس شورای اسالمی، بررسی گزارش کمیسیون 
عمران درباره موافقت با تحقیق و تفحص از سازمان بنادر و دریانوردی در دستور کار 
صحن علنی مجلس قرار گرفت.محورهای این تحقیق و تفحص به شرح زیر است:

- سازمان بنادر و دریانوردی مشمول مقررات قانون محاسبات عمومی کشور نمی باشد 

دادستان کل کشور در نامه ای خطاب به دادستان های کشور بر تلقی برگ سبز خودرو 
صادره از شرکت های تولیدی به عنوان سند مالکیت تأکید کرد.به گزارش تین نیوز به 
نقل از فارس، محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور در نامه ای خطاب به دادستان های 
کل کشور بر تلقی برگ سبز خودرو صادره از شرکت های تولیدی به عنوان سند مالیکت 
تأکید کرد. در این نامه تصریح شده است: »تلقی برگ سبز خودرو صادره از شرکت های 
تولیدی به عنوان سند مالکیت بوده و نقل و انتقاالت خودرو با ثبت مشخصات متعاملین 
و نیز مشخصات خودرو مندرج در برگ سبز؛ در ادارات راهنمایی و رانندگی بالمانع بوده
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تجمع رانندگان در مقابل دادسرای فرودگاه امام/ درخواست کمک از قوه قضاییه 
مجلس از سازمان بنادر و دریانوردی تحقیق و تفحص می کند 

حمل جاده ای ۱۱ میلیون تن کاالی اساسی در سال جاری 

برگ سبز خودرو سند مالکیت است 

ساختمان پاویون فرودگاه بین المللی شهید کاوه بیرجند با اعتبار 20 میلیارد تومان پیش از ظهر امروز با حضور استاندار خراسان جنوبی افتتاح و به بهره برداری رسید. 

 ایجاد ارزش مشترک الزمه برند سازی پایدار در شرکت های هواپیمایی  توقف صدور ویزای فرودگاهی در عراق 

راه روشن است

هفته ان هم

سالهاست که کلمه برند در ادبیات شرکت های تجاری به وفور مورد استفاده قرار می گیرد، اما 
شاید نقطه مغفول در این میان چگونگی تمایز در ساخت یک برند در شرکت های هواپیمایی 
ایرانی باشد، چرا که با بررسی خیلی گذرا هم می توان به این مهم دست یافت که تقریبا 
تمام شرکت های هوایی کشور در حال انجام مجموعه ای از اقدامات 
مشخص و تکراری هستند که به قولی همگان از همان راه ها عبور می 
کنند. شاید بد نباشد برند را در یک جمله کوتاه از نگاه عام مشتری تعریف 
کنیم: برند مجموعه چیزهایی است که مشتری می خرد و در واقع برند 
توقعی است که مشتری از محصول، خدمات و یا کاالهای ارائه شده دارد.

هفته انهم
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