
   

بهره وری به معنای انجام کار درست با روش درست، یعنی تلفیق اثربخشی و کارایی است. تشخیص 
کار درست، انجام دادن اقدامات با اولویت و با اهمیت و مبتنی بر شاخص های علمی و درست 
انجام دادن آن ها،  یک مسیر بسیار ارزنده  است که همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده و 
به صورت مستمر در قوانین باالدستی، تکالیفی برای دستگاه  ها در این 
زمینه تعریف شده است. با این حال به نظر می رسد که بهره وری یک 
فرهنگ است و باید اراده آن در یک مجموعه به وجود بیاید. بنابراین 
کار با دستورالعمل و مقررات پیش نمی رود اما خوشبختانه خانواده 
بزرگ راه آهن، حتی شرکت های بخش غیر دولتی که با ما همکاری دارند، 

گفتگوی عباس آخوندی بــا متخصصان و فعاالن حمل ونقل در کالب هاوس 

جزییات حادثه ریزش کوه در آزادراه تهران- شمال اعالم شد 

وزیر راه:یکهزار و ۵۰۰ واگن  و لکوموتیو نوسازی می شود  برقراری پروازهای فوق العاده از پاکستان و هند به ایران 

چراغ بهره وری و نوآوری در راه آهن هیچگاه خاموش نشده است 

در مراسم روز بهره وری در شرکت راه آهن جمهوری اسالمی با حضور وزیر راه و شهرسازی، از سامانه ریل کارت و پرتال بهره وری شرکت راه آهن 
جمهوری اسالمی ایران رونمایی شد.به گزارش تین نیوز، سامانه ریل کارت، یک سامانه بر بستر فضای مجازی است که امکان خرید قسطی، 

اعتباری و با تخفیف را برای پرسنل و بازنشستگان شرکت راه آهن فراهم می کند.

این سامانه در همکاری شرکت های راه آهن و ایزایران طراحی شده و قدرت خرید جامعه کارگری و کارمندی راه آهن را افزایش خواهد داد.

همچنین، پرتال بهره وری شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران، یک سامانه برپایه فضای مجازی است که امکان دریافت و پیگیری ایده های 
نوآورانه را فراهم می کند.

در این نشست از برگزیدگان چالش »راینو« که مختص دریافت ایده های نوآورانه ریلی از شهروندان بود، تقدیر شد. در مراسم امروز »فاطمه پهلوانی« 
رییس سازمان ملی بهره وری نیز حضور داشت.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه نوسازی یکهزار و 
۵۰۰ دستگاه در حوزه ریلی در برنامه امسال قرار دارد، 
گفت: در صورت تامین منابع، نوسازی ادامه خواهد یافت.

محمد اسالمی« روز یکشنبه در حاشیه مراسم روز ملی 
بهره وری که در شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران 
برگزار شد، افزود: نوسازی ناوگان ریلی طبق برنامه در حال 
انجام است و امسال حداقل یکهزار و ۵۰۰ دستگاه در ترکیبی 
از واگن های باری و مسافری و لکوموتیو نوسازی خواهد شد.

روابط عمومی وزارت امور خارجه در خصوص تقاضای 
دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در هند جهت بازگشت 
به کشور با توجه به شیوع گسترده  ویروس کرونا در هند  
اعالم کرد: بخش کنسولی وزارت امور خارجه به محض 
ابالغ ستاد ملی کرونا مبنی بر قطع پروازهای ورودی 
و خروجی به کشورهای هند و پاکستان، موضوع را از 
طرق مختلف در تماس با مقامات ذی ربط وزارت راه،  
مسئوالن سازمان هواپیمایی کشوری،  مقامات وزارت 
بهداشت و ستاد ملی کرونا مورد پیگیری جدی قرار داد 

عبدالرضا رحمانی فضلی- وزیر کشورعلی اصغر مونسان-وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سعید رسولی-مدیرعامل شرکت راه آهن 
در ستاد ملی مقابله با کرونا مجموعه ای از دستگاه های دولتی حضور دارند که موضوع سفر 
در این تعطیالت در آن جا به بحث گذاشته خواهد شد. تالش می شود بهترین تصمیم گرفته 
شود و حتما اولویت سالمت مردم است.  اگر واکسیناسیون در حجم باالیی انجام شود، 
علی القاعده بخش گردشگری می تواند با شدت بیشتری فعالیت 
خود را از سربگیرد. ما در حال حاضر سفر و اقامت ها را محدود 
کرده ایم، یقینا واکسیناسیون باعث می شود گردشگری دوباره رونق 
بگیرد. حجم باالیی از صنوف به گردشگری مرتبط هستند و کسب 

و کارشان راه می افتد.

مدیرعامل شرکت آزادراه تهران-شمال ریزش تونل در منطقه ۲ آزادراه را تکذیب کرد و 
درباره جزییات حادثه امروز )شنبه( گفت: علت حادثه در منطقه ۲ آزادراه تهران- شمال، 
سقوط بخش عظیمی از بدنه کوه در بیرون دهانه تونل بود و ریزش تونل رخ نداده است.

سعید شهسواری درباره جزییات مربوط به حادثه ریزش کوه در قطعه ۲ آزادراه تهران- 
شمال گفت: در اثر حادثه جدا شدن وسقوط بخش عظیمی از بدنه کوه واقع در جنوب 
تونل ۱/۳۳ منطقه ۲ آزادراه تهران شمال ۲ نفر  از کارگران، )یک نفر راننده بیل مکانیکی 

و یک نیروی اجرایی( جان خود را ازدست دادند.

معاون اموراقتصادی وزیر کشور با تأکید بر اینکه مشکلی در زمینه تأمین کاالی اساسی 
در کشور نداریم، گفت: به طور تقریبی بیش از ۷۵ درصد از کاالهای اساسی کشور از 

طریق بندر امام وارد می شود.

 بابک دین پرست صبح امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران در بندر امام خمینی اظهار کرد: 
مشکالتی در خصوص ترخیص کاالهای اساسی از بندر امام وجود دارد که در جلسه امروز 
جمع بندی آنها بررسی می شود و راهکارهای الزم نیز در این خصوص ارائه خواهد شد.

قائم مقام ریاست سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای از برنامه ریزی و هماهنگی 
با انجمن های صنفی حمل و نقل عمومی مسافر و دستگاه های مرتبط برای سفرهای 
اربعین حسینی امسال خبر داد.فرامرز مداح با اشاره به آماده سازی ناوگان عمومی 
مسافربری جاده ای کشور برای سفرهای اربعین حسینی گفت: از اوایل مهرماه 
سال جاری مصادف با ایام اربعین حسینی و پیک سفرها به عتبات عالیات، اعزام 
اتوبوس ها برای جابجایی زائران انجام می شود که از هم اکنون باید برنامه ریزی 

های الزم با انجمن های صنفی و دستگاه های دخیل به عمل آید.

هر دم از این باغ بری می رسد؛ این درست گویای وضعیت کنونی بازار خودرو و قیمت انواع 
محصوالت داخلی است. در حال حاضر عالوه بر قیمت دستوری و همچنین قیمت بازار 
ما شاهد ظهور قیمت سومی آن هم در این شرایط رکود بازار هستیم. یعنی قیمت گذاری 
بر اساس تقسیم بندی خودروها به کم تیراژها و پرتیراژها، به این معنا که محصوالتی که 
قیمت حاشیه بازار آنها در مقایسه با قیمت کارخانه بیشتر است و دالالن سود بیشتری از آن 
می برند افزایش قیمت بیشتری از قیمت متوسط شورای رقابت خواهند داشت و همچنین 
خودروهایی که حاشیه بازار پایین تری دارند با افزایش کمتری، قیمت گذاری می شوند.

شماره ششصد و هفتاد و هشتم- نسخه آزمایشی -۲ خرداد  ماه ۱۴۰۰

تین
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سامانه »ریل کارت« با حضور وزیر راه افتتاح شد 
سفرهای زمینی اربعین امسال انجام می شود

معاون اقتصادی وزیر کشور: کمبود کامیون داریم 

 ظهور »قیمت سوم« در شرایط رکود بازار خودرو 

عباس آخوندی در کالب هاوس به گفتگو با متخصصان و فعاالن حوزه حمل ونقل نشست و به سواالت آنها پاسخ داد. 

۶۴۰ محله حاشیه نشین در کشور خدمات دریافت می کنند تکلیف سفر در تعطیالت نیمه خرداد 

راه روشن است

هفته ان هم

در زمان حاضر باتوجه به اولویت وظایف دستگاه های متولی، ۶۴۰ محله حاشیه نشین در 
کشور مورد توجه قرار گرفته و در آنها خدمات ارایه می شود.بیش از ۴۴۰ محله از  این محالت 
را وزارت راه و شهرسازی در قالب آن ستادی که متولی کار است بر عهده دارد و بیش از ۲۰۰ 
محله را وزارت کشور در قالب تسهیل گری بر عهده دارد و خدمات ارایه 
می دهد.حاشیه نشینی یکی از اولویت هایی است که مقام معظم رهبری 
به عنوان یک آسیب اجتماعی طرح کرده بودند. در شورای اجتماعی با 
همکاری همه دستگاه های اجرایی طرحی تهیه شد که مبتنی بر آن در 
خصوص  حاشیه در دو بعد کالبدی و اجتماعی برنامه ریزی صورت گرفت

هفته انهم
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