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حمل و نقل

 شماره 1199
 شنبه  9آذر 1398

در گفتگو با مهندس محمد انجم شعاع
مدیر عامل شرکت گهرترابر مطرح شد :

ابعادمختلفچرخه
حمل و نقل در گهرترابر

 گهرترابر از بزرگترین شرکتهای حمل و نقل منطقه با اشتغالزایی زیاد است که
درحال فراهم کردن زمینه ورود آن به بورس هستیم

شهرام نیکویان
بدون تردید امروزه صنع�ت حملونقل از جایگاه ویژه
و حائ�ز اهمیتی در تمام دنیا برخوردار اس�ت .صنعتی
ک�ه تح�ت تأثیر ش�رایط محیط�ی بهطور مس�تقیم و
غیرمستقیم میتواند آثار قابلتوجهی بر اقتصاد کشورها بر جای گذارد.
این حوزه در کش�ور ما به لحاظ ش�رایط خاص جغرافیایی و منطقهای از
جمله دسترس�ی به دریا در ش�مال و جنوب ،امکان بهرهمندی از راهها و
ارتباطات جادهای همینطور شبکه ریلی و حملونقل هوایی درحوزههای
گوناگ�ون اعم از اقتصادی ،اجتماعی و حتی سیاس�ی و امنیتی از اهمیت
دوچندانی برخودار اس�ت .از همین رو از دیر باز نگاه ویژهای به توس�عه
بس�ترهای ارتباطی در کش�ورمان وجود داشته که با توس�عه روز افزون
دان�ش و پیش�رفت تجهیزات و وس�ایل ارتباط�ی در بخشهای مختلف
ناوگان حملونقل ریلی ،جادهای ،دریایی و هوایی همراه شده است.
اما س�یرجان ش�هر چند دروازه که از قضا به واس�طه موقعیت خاص خود
روزگاری در مس�یر جاده مهم ابریش�م نیز قرار داشته است ،حاال دیگر به
عنوان شاهراه ترانزیتی کشور شناخته میشود .شهرستانی که به اقتضای
وجود زیرساختهای متعدد در بخش تولید ،بخش چشمگیری از شاغالن
آن را کامیونداران تشکیل میدهند .از همین جهت و بهواسطه وجود معادن
مختلف در سیرجان و حجم باالی تولید فرآوردههای معدنی بهخصوص در
منطقه گلگهر ،ضرورت توسعه زیرساختهای حملونقل این مواد که حمل
آنها از طریق شرکتهای متعدد حملونقل مدیریت میشوند حائز اهمیت
لونقل ترکیبی
ویژهای میباشد .یکی از مهمترین این شرکتها شرکت حم 
مواد معدنی گهرترابر سیرجان میباشدکه توسط شرکت گلگهر در همین
راستا تأسیس و امروزه عم ً
ال بخش وسیعی از فعالیتهای حوزه حملونقل
منطقه گلگهر را تحت پوشش مدیریتی خود دارد.
برای آشنایی بیشتر با فعالیتها و عملکرد این شرکت در نشستی صمیمی
که در محل این ش�رکت برگزار ش�د س�اعتی مهمان مهندس انجمشعاع
مدیرعامل شرکت گهرترابر بودیم .مردی موی سپید کرده از یادگاران دفاع
مق�دس که خوش ُخلقی و لهجه ش�یرین و غلیظ کرمانیاش جذابیتهای
مصاحبه و گفتگو با او را دو چندان میکرد.
◄آق�ای مهن�دس گفتگ�و را با س�ؤالی در
خصوص پیشینه شرکت گهرترابر و اینکه در
چه سالی و با چه اهدافی تأسیس شده است
آغاز میکنم .اگر ممکن است توضیح بدهید
قب��ل از هر چیز بر میگردیم به ش��رکت گلگهر
و حج��م باالی کاالهای تولی��دی در این منطقه.
شاید برای بهتر نشان دادن وسعت کار بهتر باشد
مقایس��های بین میزان مواد تولیدی شرکت مس
و گلگهر داش��ته باشید .در حال حاضر شاید کل
حجم تولیدی ساالنه در شرکت مس به  ۳۰۰هزار
تن نرسد اما با توجه به آمار ،حدودا ً تا سال،138۰
تولید گلگهر حدود  ۲میلیون تن بوده ،از سال۸۰
ت��ا  ۸۴به حدود  ۵/۴میلی��ون تن افزایش یافته و
از ۸۴تا  ۹۲که پایان مدیریت آقای جالل ماب بود
فکر میکنم به  ۵/۱۳میلیون تن رس��ید و بعد از
آقای جالل ماب هم تا سال گذشته به  ۲۷میلیون
تن رسیده است .لذا با توجه به اینکه حجم تولیدات
کل منطق��ه گلگه��ر در ش��رکتهای مختلف
آن اعم از ش��رکت گلگه��ر ،گهرزمین ،مجموعه
ایرانیان ،توسعه آهن و فوالد و جهان فوالد میزان
چشمگیری اس��ت لذا میطلبد این شرکتها در
برنامههای حملونقل محصوالت تولیدی خود یک
چهارچوب و سیاستگذاری هماهنگ و منسجمی
داشته باشند چرا که طبیعتاً حملونقل در بخش
صنع��ت و مجموعههای تولیدی اثر مس��تقیم بر
قیم��ت نهایی آنها خواهد داش��ت و از همین رو
ضرورت دارد که در برنامههای توسعهای خود یک
نگاه اساسی و ویژه به این بحث داشته باشند.
◄گهرترابر عم ً
ال چه سالی پایهریزی شد و با
چه تعداد کامیون؟

اگر اش��تباه نکنم ش��رکت گلگهر در سال ۹۰به
این نتیجه میرس��دکه یک شرکت حملونقل را
تحت مدیریت خود تأسیس کند که در ابتدای امر
کار با خرید تعداد  100دس��تگاه کامیون اسکانیا
در بخش جادهای و ارس��ال محصوالت صادراتی
از س��یرجان به بندرعباس آغاز ش��د .س��پس در
س��ال  1393با هدف توس��عه ناوگان حملونقل
محصوالت شرکت گلگهر و استفاده حداکثری از
ظرفیتهای موجود بخش ریلی هم با بهرهگیری
از ۲۰۰واگ��ن اس��تیجاری که از طریق ش��رکت
سرمایهگذاری و توسعه گلگهر بهعنوان سهامدار
عمده شرکت گهرترابر در اختیار این شرکت قرار
میگیرد راهاندازی میش��ود و این ش��رکت فقط
در همی��ن دو بخش فعالیت داش��ت تا زمانی که
در س��ال  1395با توجه به س��وابقی که بنده در
این حوزه داش��تم مدیریت این ش��رکت برعهده
من قرار گرفت .زمانی که مس��ئولیت قبول کردم
یکی از مهمترین دغدغههای شرکت گلگهر بحث
ص��ادرات از بندرعب��اس و خوراکدهی به برخی
کارخانج��ات در بندرعباس بود ک��ه در تعهدات
ش��رکت قرار داشت ،با توجه به اینکه در آن زمان
گهرترابر یک شرکت نوپا بود و در مجموع سازمان
مناس��بی برای انجام کارهای بزرگ نداشت اولین
کاری که انجام دادم بحث سازماندهی و ساماندهی
تشکیالتی این شرکت بود که بخشهای مختلفی
را شامل حمل جادهای ،حمل ریلی ،حمل داخلی
(درون منطقه گلگهر) ،حملونقل س��بک و امور
پیمانکاران که چیزی حدود ۲۰میلیون تن در سال
در منطقه بارگیری توسط آنها انجام میشود را
در کنار واحدهای مختلف دیگر از جمله آموزش،

روابط عمومی ،امور فرهنگی ورزش��ی ،حقوقی و
بودجهنویس��ی ،امور اداری و منابع انس��انی ایجاد
کردم.
◄ به نظر میرس�د با این میزان گستردگی
کار ش�رکت گهرترابر ،تعداد پرسنل باالیی
هم تحت پوشش این شرکت باشند.
بله! ما بهطور مس��تقیم ح��دود  ۳۰۰نفر نیروی
ش��اغل حقوق بگیر در ش��رکت داری م و بیش از
ِ
 ۴۰۰دس��تگاه خودروی س��بک هم که رانندگان
و خودروه��ای آنها از طریق پیمانکار با ش��رکت
همکاری دارند که به شرکتهای مختلف منطقه
اعم از گلگهر ،توسعه آهن ،جهان فوالد ،گهرروش،
نظم آوران و حتی فوالد ایرانیان که از شرکتهای
زیر مجموعه گلگهر نیست خدمات دهی میکنند
و میتوان گفت در حال حاضر بیشتر شرکتهای
منطق��ه گلگهر بهدلی��ل عملکرد مناس��بی که
شرکت گهرترابر داشته و نظم و سازمان و ضوابط
صحیح و نظاممندی که پیاده شده به همکاری با
این شرکت تمایل پیدا کردهاند .در بحث نیروهای
شاغل باید عرض کنم گهرترابر برای منابع انسانی
تحت پوش��ش خود اهمیت خاصی قائل میباشد
از م��واردی چ��ون حقوق و مزای��ا و امور رفاهی و
تس��هیالت گرفته تا مس��ائل بیمهای که ما توجه
وی��ژهای به آن داری��م ،ناگفته نماند بعد از حضور
اینجانب در شرکت گهرترابر یکی از اقدامات خوبی
که در راستای حمایت بیشتر از پرسنل و کارآمدی
سیستم انجام شده اجرایی شدن طرح طبقهبندی
مشاغل بود همچنین از بحث آموزش غافل نشدیم
و آم��وزش و نیز تکرار آم��وزش را هم برای همه
نیروها در س��طوح مختلف از طریق واحد آموزش
بطور مداوم دنبال میکنیم.
◄ یکی از مواردی که در شهر زیاد به چشم
میآید خودروهای کدگذاری ش�ده شرکت
گهرترابر است در این رابطه توضیح بیشتری
میدهید؟
بله! یکی از اقداماتی که صورت گرفته ساماندهی
ماشینآالتی اس��ت که تحت پوشش ما هستند.
همه این ماشینها دارای کد و آرم مشخص شده
هستند و به راحتی قابل شناساییاند و با کدهایی
که دارند مشخص میشود که این خودرو با کدام
ش��رکت و کارگاه همکاری دارد .بد نیست همین
ج��ا این توضی��ح را بدهم که ما س��عی کردیم با
سازماندهی الزم ،واحدهای مورد نیاز را در شرکت
تعریف و راهان��دازی کنیم  .مهمترین آنها واحد
بهداش��ت و ایمنی اس��ت چرا که اعتقادم بر این
است که نیروی انس��انی اصلیترین سرمایه برای
یک شرکت است .نیرویی که سالها تحصیل کرده
و برای استفاده کشور از دانش او هزینه شده باید
تحت ایمنی مناسبی قرار داشته باشد و از همین
منظ��ر مقررات وی��ژهای ب��رای خودروها مصوب

کردی��م و در زم��ان مدیریت آقای تق��یزاده هم
تعدادی خودروی  RAV4در همین راس��تا برای
جابهجایی مدیران شرکت خریداری شد.
◄در خص�وص اقدام�ات فنّ�ی بهخصوص
در بخ�ش ریل�ی در ش�رکت گهرتراب�ر چه
فعالیتهایی انجام شده است؟
بهخاط��ر دار م در بخش ریل��ی در زمانی که من
آمدم همه بهدنبال این بودند که در ماه  ۲۰۰هزار
تن کاال حمل ش��ود که در ح��ال حاضر این رقم
بهمیزان ۳۶۰هزارتن در ماه هم میرسد .در بخش
ریلی االن دیگر با اقداماتی که صورت گرفته واگن
استیجاری نداریم ضمن اینکه  ۵۱۴دستگاه واگن
متعلق به یک ش��رکت را خریداری کردیم۲۰۰ .
دس��تگاه واگن متعلق به ش��رکت سرمایهگذاری
گلگهر را هم خریداری کردیم .در بحث توس��عه
ناوگان ریل��ی خرید  ۱۰۰۰دس��تگاه واگن دیگر
را هم در دس��تور کار داریم که  ۱۰۰دس��تگاه آن
تشریفات قانونیاش انجام شده و در شُ ُرف انعقاد
قرارداد است و مابقی هم بهصورت مرحلهای۱۰۰
دستگاه در اختیارمان قرار خواهد گرفت .همچنین
در بخش جادهای به جز ۱۰۰دستگاه کامیون که
قبل از ورود من وجود داش��ت  ۲۰۰دستگاه دیگر
هم خریداری نمودیم و بهصورت اجاره بهش��رط
تملی��ک به رانندگان واگذار نمودیم که در چرخه
حملونقل منطقه فعالی��ت دارند .همینطور ۵۰
دس��تگاه کامیون از شرکت توس��عه آهن و فوالد
خریداری کردی��م و بخش جادهای داخل منطقه
را راهان��دازی نمودیم که بی��ن  ۳۰تا ۵۰هزار تن
م��واد اولی��ه روزان��ه جابهجا میش��ود .در بخش
جادهای در حال حاض��ر روزانه بین  ۸تا  ۱۰هزار
تن مواد معدنی جابهجا میشود که قبل از حضور
بنده درگهرترابر فقط محصوالت صادراتی گلگهر
حمل میشده اما االن این بخش را توسعه دادیم و
محصوالت گلگهر به شرکتهای مختلف صنعتی
در مشهد ،اصفهان ،شیراز ،یزد و بندرعباس ارسال
میش��ود .در بخش خودروهای س��بک هم ابتدا
با ۸۰دس��تگاه شروع کردیم و االن با  ۴۰۰خودرو
ترانسپورت شرکتهای منطقه را انجام میدهیم و
امی��دوارم بتوانیم در آینده به بحث حمل از محل
پیت معدن هم ورود کنیم.
◄با توج�ه به توس�عه ناوگان ریل�ی ،فکر
میکنید به سهم حملونقل جاده ای آسیبی
وارد نخواهد شد؟
ببینی��د در خص��وص فعالیتهای ریل��ی یکی از
سیاستهای توس��عهای کشور توسعه این بخش
در سراسر کشور اس��ت چرا که جز بحث کاهش
آالیندگی ،مصرف سوخت ،کاهش سوانح جادهای
را نیز بههمراه دارد و در حال حاضر س��هم ناوگان
ریلی در حمل کاال تنها  ۵درصد اس��ت که طبق
سیاستهای کلی نظام باید به  ۳۰درصد افزایش
یابد .اما واقعیت این است که حجم تولیدات معادن
استان بهویژه در منطقه گلگهر اینقدر باالست که
فراتر از ظرفیتهای بخش جادهای است .بهتنهایی
در همین استان کرمان ما ساالنه  ۱۰میلیون تن
تولید فوالد را خواهیم داشت که بیش از  ۵میلیون
تن آن در س��یرجان تولید میشود ضمن اینکه
برخ��ی مصرفکنندگان عم ً
ال امکان دسترس��ی
ب��ه بخش ریل��ی را ندارند و بای��د از ظرفیتهای
لونقل جادهای استفاده شود و در این صورت
حم 
یقین��اً بخش جادهای به قوت خ��ود باقی خواهد
ماند و ما نیز در راستای مسئولیتهای اجتماعی
شرکت گهرترابر  ۲۰۰دستگاه کامیون خریداری
کردیم که این به معنای اشتغال مستقیم ۴۰۰نفر
میباش��د و این مهم ،جدای از میزان اشتغال غیر
مستقیمی است که ایجاد شده است.
◄ ب�ا این تعابیر ش�رکت گهرتراب�ر باید از
جایگاه ویژهای در صنعت حملونقل کش�ور
برخوردار باشد.
حتماً همینطور است .جای آن است که با افتخار
اعالم کنم ش��رکت گهرترابر با ت�لاش همکاران
عزیزمان امروز به یکی از بزرگترین ش��رکتهای
حملونقل در جنوب شرق کشور تبدیل شده است
و پیشرفتها و موفقیتهای به دست آمده موجب
شده تا هم در مجموعه راهآهن کشور و هم وزارت
راه به شایس��تگی بدرخش��د و امسال هم شرکت
گهرترابر بهعنوان شرکت برتر در حملونقل ریلی
بر پایهی رشد تن کیلومتر در رتبه بندی ساالنهی
سازمان مدیریت صنعتی (رتبه بندی)IMI -100
معرف��ی و مورد تقدیر قرار گرفت و افتخار بزرگتر
اینکه همین چند روز پیش توفیق یافتیم بههمراه
مدیر عامل محترم و س��اعی شرکت گلگهرآقای
مهندس مالرحمان در جمع مدیران شرکتهای
برتر ب��ه محضر مقام معظم رهبری برس��یم و از
نزدی��ک از بیانات راهگش��ای ایش��ان در مباحث
مربوط��ه اس��تفاده کنیم .ناگفت��ه نماند حتی در

 با افتخار اعالم میکنم گهرترابر امروز به یکی از بزرگترین و موثرترین
شرکتهای حمل نقل نه در سیرجان که در جنوبشرق تبدیل شده است
پیشرفتها و موفقیتهای بهدست آمده موجب شده این شرکت هم در مجموعه
راهآهن کشور و هم وزارت راه به شایستگی بدرخشد .امسال گهرترابر بهعنوان
شرکت برتر در حملونقل ریلی معرفی شد و مورد تقدیر قرار گرفت و افتخار
بزرگتر اینکه همین چند روز پیش توفیق یافتیم به همراه مدیر عامل محترم
شرکت گل گهر در جمع مدیران شرکتهای برتر محضر
مقام معظم رهبری برسیم و از نزدیک از بیانات راهگشای ایشان
در مباحث مربوطه استفاده کنیم

م��واردی که منجر به ایجاد اختالالتی در ش��بکه
حملونقل کش��ور شد با توجه به پتانسیل باالیی
که شرکت گهرترابر دارد و تدابیر خاصی که اتخاذ
ش��د تمام تالش خود را بهکار بستیم تا واحدهای
تولیدی که به محصوالت گلگهر نیاز داش��تند از
این حیث آسیب نبینند و تولیدشان متوقف نشود.
◄ در حال حاضر شبکه ریلی منطقه گلگهر
چند کیلومتر هس�ت؟ ضمن اینکه توضیح
بفرمایید احداث راه آهن سیرجان به کرمان
که در زمان مدیریت مدیر عامل سابق کلنگ
آن زده ش�د و گلگهر بهعنوان سرمایهگذار
اصلی پروژه معرفی شد با چه اهدافی احداث
خواهد شد و چه عوایدی برای گلگهر دارد؟
در پاسخ به قسمت اول سؤال باید بگویم در حال
حاضر زیر س��اختهای احداث ۷۰کیلومتر خط
ریلی در منطقه گلگهر ایجاد ش��ده که در حال
احداث میباش��د و تمام منطقه را تحت پوش��ش
خواهد داش��ت و بعدا ً به ش��بکه سراسری متصل
خواهد ش��د .ام��ا در مورد س��ؤال دوم قبل از هر
چیز باید بگویم این یک پروژه ملّی اس��ت و خب
بر حس��ب ظاهر ممکن اس��ت برخی بگویند این
خط ریلی به چه درد گلگهر میخورد اما با کمی
آیندهنگ��ری میتوان گفت باالخ��ره روزی ذخایر
معادن گلگهر به اتمام خواهد رسید و نیاز است
شرکت گلگهر سنگ آهن و محصوالت دیگر را از
سایر معادن استان به منطقه گلگهر انتقال دهد
و این یک س��رمایهگذاری برای آینده با بازگشت
سرمایه خواهد بود چرا که آن زمان دیگر گلگهر
حق دسترسی نمیپردازد و شرکتهایی که از خط
اس��تفاده میکنند باید به گلگهر حق دسترسی
بپردازند .در حال حاضر هم راهاندازیاش بیشتر به
کمک زغالسنگ زرند میآید چرا که مسیر حمل
محصوالتشان به بندرعباس ۲۵۰کیلومتر کاهش
خواهد یافت.
◄آیا واگذاری مجدد کامیون هم در دستور
کار شرکت گهرترابر قرار دارد یا خیر؟
تصمیم داش��تیم ۳۰۰دس��تگاه ماش��ین جدید
خریداری کنیم که بهدلیل نوسانات قیمت ارز به
مش��کل برخوردیم اما در حال رایزنی هستیم که
 ۱۰۰دستگاه کمپرس��ی ۱۰چرخ تحت مالکیت
شرکت برای حمل داخلی منطقه خریداری شود
تا حجم حمل داخلی خود را افزایش دهیم.
◄چندی پیش خبری منتشر شد مبنی
بر ادغام شرکت گهرترابر با شرکت نماد
ریلگستر .این ادغام با چه هدفی انجام
شد؟
شرکت نماد ریل گستر که دارای  ۱۵دستگاه
لوکوموتیو اس��ت  ۹۸درصد سهامش متعلق
به شرکت گهرترابر اس��ت .روزی که بنده در
این ش��رکت مشغول به خدمت شدم ،سرمایه
گهرتراب��ر  ۳۰۰میلیون تومان ب��ود اما امروز
س��رمایه این ش��رکت بی��ش از ۱۸۰میلیارد

تومان اس��ت .ادغام این دو ش��رکت با هدف
مدیری��ت واحد و به��رهوری بیش��تر صورت
گرفت که اس��تارت آن از ابتدای سال  ۹۸زده
شده و مراحل قانونی آن در حال انجام است.
میتوان��م اینجا این خبر را ه��م اعالم کنم با
برنامههای��ی که داریم امی��دوارم گهرترابر در
ب��ورس هم حض��ور پیدا کند ک��ه در همین
رابطه اخیرا ً قرارداد مهندس مشاور آن منعقد
ش��ده است .بد نیس��ت توضیح دهم هر چند
سرمایه این شرکت  ۱۸۰میلیارد تومان است
اما ارزشگذاری شرکت گهرترابر بیش از۷۰۰
میلیارد تومان برآورد شده است.
◄ب�ا توجه ب�ه حمل تع�داد ب�االی نیروی
انسانی از سیرجان به گلگهر برنامهای جهت
ایجاد ریل مسافربری تعریف نشده است؟
قب ً
ال در برنامهه��ای گلگهر این موضوع مطرح و
پیشبینی شده بود اما تا جاییکه بنده اطالع دارم
جدی در این خصوص ش��روع
هنوز کار مطالعاتی ّ
نشده است.
◄در بحث مسئولیت های اجتماعی شرکت
گهرترابر چه اقداماتی تاکنون انجام دادهاید؟
ب��ه صورت متفرقه کارهای خوبی انجام ش��ده و
ما سعی کردهایم بهعنوان یک اصل توجه خوبی
به این بخش داش��ته باشیم .در این خصوص در
حوزه اش��تغال ،در بخش م��دارس ،فعالیتهای
خیریه و همینطور امور ورزش��ی که بیش��تر از
طریق باش��گاه ورزش��ی که در مجموعه تعریف
شده دنبال میش��ود اقداماتی داشتهایم و اخیرا ً
هم به عنوان یکی از فعالیتهای ارزشمند شرکت
با همکاری اداره ورزش و جوانان شهرستان طی
مراسمی از عکاسان و ورزشینویسان شهرستان
سیرجان تجلیل نمودیم.
◄ اگ�ر در پای�ان نکتهای باق�ی مانده که
مطرح نشده بفرمایید.
روزی که گهرتراب��ر را تحویل گرفتم بیش از
یک ش��رکت حملونقل س��اده نبود اما امروز
پس از چند س��ال کار شبانهروزی با همکاری
مدی��ران و همکارانم ،نام ش��رکت گهرترابر با
نظم تشکیالتی ،سیس��تم مدیریتی منسجم
و عظم��ت و بزرگ��ی پیون��د خورده اس��ت و
فک��ر میکن م یکی از مهمتری��ن کارهایی که
در بخش مدیریت داخلی این ش��رکت انجام
دادهام اعتم��اد به مدیران ج��وان و بها دادن
به نیروهای مس��تعد و با انگیزهای اس��ت که
امروز ه��ر کدام از آنه��ا در قامت یک مدیر
توانمند و کارآمد ظاهر شدهاند .به هر صورت
گهرترابر امروز به یکی از مهمترین و مؤثرترین
شرکتهای مجموعه بزرگ گلگهر بدل شده
اس��ت که این را حاصل ی��ک مدیریت و خرد
جمع��ی میدانم و در پای��ان امیدوارم با کار و
تالش بیشتر و لطف خداوند شاهد پیشرفت و
توسعه همه جانبه شهرستان سیرجان باشیم.

 بنا به ضرورت امر و با توجه به نیاز به ایجاد و تقویت
زیرساختهای این شرکت ،در این مجموعه اولین کاری که انجام دادیم موضوع
سازماندهی و ساماندهی تشکیالتی این شرکت بود که بخشهای مختلفی را
شامل حمل جادهای ،حمل ریلی ،حمل داخلی (دورن منطقه گل گهر) ،حمل سبک
و امور پیمانکاران که چیزی حدود  ۲۰میلیون تن در سال در منطقه بارگیری
توسط آنها انجام میشود را در کنار واحدهای مختلف دیگر از جمله آموزش،
روابط عمومی ،امور فرهنگی ،ورزشی ،حقوقی ،بودجه نویسی ،سیستم اداری و
منابع انسانی را ایجاد کردیم تا از هر نظرهیچ کمبود و نقصانی
در مجموعه احساس نشود.

