ایران زمین

اخبار

بازارهای شهرداری اصفهان تا پایان سال
پوستاندازی میکند

انجمن ورزشی کوتاه قامتان استان تاسیس می شود

بهرام آقاخانی مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل در جمع خبرنگاران اظهار کرد :انجمن ورزشی کوتاه قامتان بلند همت با هدف شناسایی افراد کوتاه قامت نخبه و معرفی آنها
به جامعه در استان اردبیل تشکیل میشود .وی افزود :باتوجه به اینکه کوتاه قامتان هم همچون ســایر اعضای جامعه حق زندگی کردن و بهره مندی از حقوق شهروندی را دارند
انجمن ورزشی کوتاه قدها با هدف شناسایی و ایجاد نشاط و شادابی در بین کوتاه قدها تشکیل میشود .مدیر کل ورزش و جوانان استان اردبیل تصریح کرد :نیاز است فعاالن این
حوزه برای تشکیل این مجمع تالش و پای کار بیایند .آقاخانی بیان کرد :کوتاه قدان در سراسر استان با مراجعه به ورزش و جوانان شهرستانها و در مرکز استان با مراجعه به هیات
ورزشهای همگانی با ارایه مدارک نسبت به عضویت در این انجمن اقدام کنند .وی گفت :اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل نسبت به برگزاری مسابقات و جشنواره های ورزشی
برای کوتاه قدان بلند همت برنامه ریزیهای منظمی انجام داده است.

در حاشیه واگذاری شرکت مغان به مالک شیرین عسل؛

محمد مجیری با بیان اینکه شــهرداری اصفهان برای
تامین سالمت شهروندان به دنبال ساماندهی کاالهای عرضه شده
در بازارهای وابسته به این نهاد است ،اظهار کرد :یکی از بازارهایی
که در راستای ساماندهی آن قدم برداشته ایم ،بازار گیاهان دارویی
است؛ برخی واحدهای صنفی مستقر در این بازار که محصوالت
سالم و ارگانیک عرضه میکنند نیاز به نظارتهای بیشتر بر اساس
قوانین صنفی و استانداردهای همه جانبه دارند.
مدیرعامل ســازمان ساماندهی مشاغل شــهری و فرآوردههای
کشاورزی شــهرداری اصفهان با بیان اینکه محصوالت ارگانیک
باید دارای برچسب باشد تا قابلیت عرضه در بازار گیاهان دارویی را
داشته باشد ،افزود :به دنبال تداوم تعالی برند بازار گیاهان دارویی
اصفهان هستیم ،مردم به اعتبار نظارت شهرداری از کاالهایی که
در بازارهای شهرداری عرضه میشــود ،خریداری میکنند و از
همین رو دغدغه ما برای کیفی ســازی محصوالت بسیار جدی
است.
مجیری ادامه داد :ســازمان ساماندهی مشــاغل و فرآوردههای
کشاورزی شهرداری ،ارتقاء کیفیت محصوالت در  ۱۴بازار کوثر،
بازار گیاهان دارویی و بازار گل و گیاه شــهر اصفهان را به صورت
جدی در دستور کار خود قرار داده است.
وی با بیان اینکه تشــدید نظارت بر بازارها باعث اطمینان خاطر
شــهروندان از کیفیت محصوالت خواهد شــد ،گفت :با کمک
دانشگاه علوم پزشکی و سازمان غذا و دارو استاندارد محصوالت
این مراکز را ایده آل خواهیم کرد.
مدیرعامل ســازمان ساماندهی مشاغل شــهری و فرآوردههای
کشاورزی شــهرداری اصفهان ادامه داد :بازار بزرگ گل و گیاه،
ماهیان و پرندگان زینتی اصفهان ســال آینــده در ابتدای بلوار
رضوان راه اندازی میشــود تا واحدهای صنفی مرتبط در سطح
شهر اصفهان در مجموعهای منسجم در این مکان مستقر شوند.
وی با بیان اینکه ساماندهی پرنده فروشیهای سطح شهر اصفهان
از مطالبات مردم بوده است ،اظهار کرد :یکی از ظرفیتهای قانونی
در این راستا بند  ۲۰ماده  ۵۵قانون شهرداریها است که بر اساس
آن واحدهای صنفی که حضور آنها در شهر موجب تهدید سالمت
شهروندان و ایجاد مزاحمت برای آنها میشود را مکلف به استقرار
منسجم در بازارها میکند ،اما سیاست ما تشویق صاحبان اصناف
برای تحقق این امر است.
وی ادامه داد :در حال حاضر  ۱۳۰واحد صنفی پرنده فروشی در
شهر اصفهان فعالیت دارد که  ۳۰واحد ذبحی و مابقی زینتی است
و واحدهای زینتی می توانند در بازار بزرگ رضوان مستقر شوند.
مدیرعامل ســازمان ساماندهی مشاغل شــهری و فرآورده های
کشاورزی شهرداری اصفهان افزود :واحدهای صنفی بازار بزرگ
رضوان که وسعت آن  ۱۴.۵هکتار است ،به صورت استیجاری و از
طریق مزایده به مدت  ۱۰ماه در اختیار متقاضیان قرار میگیرد
که تا  ۳۰ماه قابل تمدید است.
وی از پوســت اندازی بازارهای شــهرداری مانند کوثر ،گیاهان
دارویی و گل و گیاه تــا پیش از نوروز  ۹۸خبــر داد و گفت :این
تغییرات هــم در ظاهر بازارها مانند تنظیم سیســتم گرمایش و
سرمایش ،نور و زیبایی اعمال خواهد شــد و هم ارائه خدمت به
مردم را متحول خواهد کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اردبیل:

جشنواره تئاتر فجر استانی اردبیل همزمان با
سی و هفتمین جشنواره تئاتر بینالمللی فجر در
اردبیل برگزار می شود
سید ناصر اسحاقی در نشست خبری بخش استانی سی
و هفتمین جشنواره تئاتر فجر در جمع اصحاب رسانه اظهار کرد:
با توجه به اهمیت رویدادهای فرهنگی -هنری و برگزاری جشن
باشکوه چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ،جشنواره تئاتر
فجر اســتانی اردبیل همزمان با ســی و هفتمین جشنواره تئاتر
بینالمللی فجر در اردبیل نیز برگزار خواهد شد.
و افزود :این جشــنواره  ١٥تا  ٢٠دیماه  ٩٧در سالنهای شمس
عطار اردبیلی مجتمع فدک ،تاالر بیضای اردبیلی و پالتوی استاد
نجفلوی فدک برگزار میشود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اردبیل تصریح کرد :بخش
استانی یکی از با اهمیتترین بخشهای جشنواره تئاتر فجر بوده و
تنها در  ٧استان برگزار میشود که اردبیل یکی از میزبانها است.
وی ادامه داد :سی و هفتمین جشنواره تئاتر فجر در بخش استانی
با حضور  ٦گروه تئاتر که  ٤گروه آن با معرفی دبیرخانه جشنواره
فجر از استانهای گلستان ،مازندران و تهران خواهند بود؛ گروهی
از جمهوری آذربایجان و یک گروه از استانهای همجوار با هدف
تعامل بین تئاتر استانها شکل میگیرد.
اسحاقی همچین اضافه کرد :همزمان با اجرای تئاترهای جشنواره
فجر ،برنامههای مختلف از جمله نمایشــگاه عکس و پوســتر و
چهرههای تأثیرگــذار در تئاتر بعد از انقالب اســتان و همچنین
کارگاههای نمایشــنامهخوانی و پخش فیلم نیز در محل مجتمع
فرهنگی و هنری فدک و سینما تک این مجتمع پیشبینی شده
است.
وی در خصوص شیوه اطالعرسانی جشــنواره بیان کرد :برنامه
اجراها از طریق سایت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی اردبیل،
ســایت تیکآرت و خبرگزاریها به اطالع عموم خواهد رسید/.
محمدرضالو  -اردبیل

نشستسهجانبهاستانداربامالکشیرین
عسل و مدیران و پرسنل کشت و صنعت
مغان

در نشســت ســه جانبــه میــان
اســتاندار،مدیر عامل و اعضــای هیئت مدیره
و مدیران بخش های مختلف شــرکت مغان و
مالک شیرین عسل چه گذدشت؟
با حضور خریداران شــرکت مغان در کشت و
صنعت مغان،فرمانداری شهرستان پارس آباد
میزبــان رویدادها و اتفاقات مهم و سرنوشــت
ســازی بود که نشست ســه جانبه فوق الذکر
یکی از ایــن رویدادهای مهــم تاریخی در این
شهرستان می باشد.
در این نشست که عمدتا به دلیل حواشی بوجود
آمده مابین نمایندگان شیرین عسل و کارکنان
شــرکت مغان در اداره مرکزی تشکیل یافته
بود،دو طرف در حضور استاندار و دیگر مدیران
استانی و شهرستانی از جمله فرماندار شهرستان
پارس آباد،معــاون اســتاندار،فرمانده نیروی
انتظامی اســتان اردبیل،مدیــر کل اطالعات
استان،مدیر امور اراضی اســتان و بخشداران
تابعه پــارس آباد برگزار شــد  ،طرفین به بیان
دیدگاههای خود پرداخته و تبادل نظر کردند.
در این نشســت بهنام جو از عدم توانایی دولت
در مدیریت بنگاههای اقتصادی ســخن گفت
و گفت :اکنون دنیا به سمت اقتصاد خصوصی
حرکت میکند و با واگذاری بنگاهها و زیرساخت
ها به افراد توانمند و خالق درصدد تامین نیازها
و ریشــه کن کردن بیکاری ســرمایه گذاری
میکنند.
استاندار اردبیل تصریح کرد :واگذاری منابع و
زیرساخت های دولتی به بخش خصوصی جزو
اهداف و سیاست های دولت و نظام است که در
قالب اصل  44قانون اساســی تببین و تعمیم
شده است.
رئیس شــورای اداری اســتان اردبیل با بیان
اینکه واگذاری شــرکت مغان بر اساس فرایند
قانونی واگذار شده است اظهار داشت :به دلیل
عدم تایید اهلیت خریــداران اول و دوم دولت
از واگذاری شــرکت به آنان خودداری کرد اما
کارنامه و سوابق شیرین عسل برای همه شفاف و
مبرهن است و آوازه آن از در کشورهای اروپایی
نیز پیچیده است و یک امتیاز بزرگ برای استان

محسوب می شود.
بهنام جو اظهار داشت :ما مدافع حقوق کارکنان
و پرسنل شرکت مغان هستیم و حققو مزایای
هیچ یک از پرسنل شــرکت چه رسمی و چه
پیمانی و مدت معین کاهش نخواهد یافت،بلکه
با افزایش بهره وری و راندمان شرکت افزایش
هم خواهد یافت.
وی بابیان اینکه بهره بــردرای از ظرفیت ها و
پتانســیل های افراد حقیقی و حقوقی باید به
نحو احسن در دســتور کار قرار بگیرد،تصریح
کرد :ظرفیتی بوجود آمده است که یک فرصت
اســتثنایی هم برای دولت و هــم ببرای مردم
اســت و باید با همکاری و اتحاد از این فرصت
استفاده کنیم تا مشــکالت اقتصادی منطقه را
کاهش دهیم.
استاندار گفت :با تغییر و تحوالتی که در شرکت
مغان در حال رخ داد است افق روشنی را برای
آینده ایــن منطقه متصور هســتیم و ظرفیت
اشتغال در این شرکت را تا مرز ده هزار نفر پیش
بینی می کنیم.
بهنام جو فرمایشات رهبر کبیر انقالب را چراغ
راهی برای رســیدن به افق های دور دســت
دانست و افز.د :کسانی در داخل و خارج هستند
که منتظر اضمحالل و فروپاشی نظام و انقالب
هستند و مشکالت اقتصادی کشور را دستاویزی
برای اهداف و سیاست های نامشروع خود قرار
داده اند و چشم دیدن توســعه استان و کشور
را ندارند،لذا باید دســت به دست هم دهیم تا
شــکوفایی و رونق اقتصادی منطقــه را فراهم
نماییم.
وی در پایان خاطر نشان ساخت :کشت و صنعت
قابل مقایسه با هفت تپه نیست و خریدار کشت
و صنعت نیز قابل مقایســه با خریدار هفت تپه
نیست و بر روی جزئیات و مفاد قرارداد به طور
دقیق کار شــده و هیچ نگرانــی از بابت فروش
اراضی شرکت یا نقل و انتقال اموال منقول و غیر
منقول وجود ندارد و این مســائل در قرارداد به
صراحت بیان شده است و خریدار  12سال تعهد
به اجرای مفاد قرارداد داده اســت و در صورت
عدم اجرای مفاد آن مزایده ملغی خواهد شد.

بیان دیدگاهها و نظرات مدیر عامل و پرســنل
شرکت مغان
پس از پایان سخنان استاندار،مدیر عامل و عضو
هیئت مدیره و تعــدادی از مدیران بخش های
مختلف شــرکت مغان نیز به تبیین دیدگاهها
و نظرات خود پرداختند که متن آن به شــرح
زیر است:
عبادالهی مدیر زراعت شــرکت مغان از تالش
و زحمات پرسنل شــرکت مغان در طول چهل
سال اخیر سخن گفت و گفت :شرکت مغان از
بدو تاسیس تا کنون به دست کارگران و پرسنل
بومی زحمتکش و دلسوز اداره شده و کارکنان
این شرکت با چنگ و دندان این شرکت را حفظ
کرده و به این مرحله رســانده اند و بر خاک و
ســرمایه و تجهیزات و زیر ساخت این شرکت
ارق و تعصب خاصی دارند و با گوشت و پوست و
خون این مردم آمیخته است.
وی واگذاری این شرکت به یک سرمایه گذار و
اقتصاد شــناس کاربلد و زبده را که در راستای
اجرای اصــل  44قانون اساســی صورت می
گیرد،مایه مباهات و خوشحالی پرسنل خدوم
این شــرکت دانســت و گفت :دغدغه پرسنل
شــرکت و همکاران بنده از باب فــروش این
مجموعه عریض و طویل نیســت بلکه آگاهی و
اطالع از آینده و سرنوشت خو درد این شرکت
اســت که بعد از واگذاری به چه صورت خواهد
شد.
طلوعی مدیر اداری این شــرکت نیز به پیش
بینی قانون و تعیین تکلیف پرسنل در شرایط
مشابه
اشــاره کرد و گفت :قانون  4گزینــه و راه حل
را برای چنیــن مواقعی در نظر گرفته اســت
که دغدغه پرســنل عدم نعیین تکلیف قبل از
واگذاری از ســوی دولت و شرایط بازنشستگی
و حقوق مزایا است.
شریفی مدیر کارخانه قند مغان نیز از سابقه 26
ساله خود در این مجتمع خبر داد و افزود :اگر
چه ما از بابت فروش شرکت مغان و واگذاری آن
به بخش خصوصی و یک فرد توانمند خوشحال
هســتیم و ابراز رضایت داریم اما بــا این حال

پیشگیری از بیماریها از اصول اساسی سالمت
دکتر طباطبایی با اشاره به اینکه پیشگیری
از بیماریها از اصول اساسی سالمت است ،خاطر نشان
کرد :زمانی در کنترل بیمــاری  HIVموفق خواهیم
بود که مباحث مرتبط با این بیماری به راحتی مطرح
ونگرانیهای مردم کاهش پیدا کند .
وی ادامه داد :به منظور ارائه مشــاوره و آموزش مؤثر
در زمینه هــای مرتبط با ایدزو پیشــگیری و آگاهی
درخصوص این بیماری کلینیک سیار ایدز در سطح
محالت دو شهر زاهدان و خاش مستقر شده است که
در صورت تمایل مردم به انجام تست تشخیص سریع

خواسته یا نا خواسته سرنوشت ما با این شرکت
گره خورده است و می بایست به وضعیت پرسنل
شرکت رسیدگی و تعین تکلیف شود.
مسئول حراست شــرکت مغان دغدغه پرسنل
شــرکت مغان را انکار ناپذیــر خواند و تصریح
کرد :اگر این موضوع قبــل از واگذاری تعیین
تکلیف نشــود قطع به یقین این حادثه آخرین
آن نخواهد بود و تا زمان رفع نگرانی پرســنل،
ضمانتی برای عــدم تکرار آن وجــود نخواهد
داشت.
نگاهی نایب رئیس هیئت مدیره بر تسهیل روند
خصوصی ســازی و اجرای اصل  44قانون بنابر
وظایف ذاتی هیئت مدیره اشــاره کرد و گفت:
تا این لحظه به تمامی وظایف خود در خصوص
هموارکردن زمینه برای نظارت دقیق بر اسناد
شرکت توســط ضابطین قوه قضائیه و بازرسی
و نهادهای نظارتی عمل کــرده ایم و در اختیار
ناظران قرار داده ایم.
نایب رئیس هیئت مدیره شرکت مغان به نگرانی
پرســنل در خصوص عدم تکــرار خاطره تلخ
نیشکر هفت تپه اشــاره کرد و گفت :هر چند
ضمانت ها و تمهیــدات الزم در این فرایند در
نظر گرفته است،اما مستحضر باشید که تمامی
این فرایند در خصوص هفت تپه نیز اندیشیده
شده بود اما باز خصوصی سازی در این شرکت
به یک نوستالوژی تلخ مبدل شد.
وی گفت :اتفاق امروز صبح بــه خاطر دغدغه
پرسنل از آینده شــغلی خود حادث شد و اگر
موضوعات شفاف سازی و تفهیم شود موضوع
حل می شود.
حق و حقوق کارگر مبنای کار ماست
پس از قرائت سخنان پرسنل و مدیران شرکت
مغان ،یونس ژاله مالک شرکت کشت و صنعت
مغان و مدیر عامل شــیرین عسل دیدگاههای
خود را در خصوص مطالب حاضرین ابراز داشت.
مالک جدید شرکت مغان ظهور و بروز شایعاتی
مبنی بر اخــراج یا تعدیل و حتــی درگیری با
پرسنل اداری توسط هیئت شــیرین عسل را
فاقد وجاحت قانونی دانست و افزود :من متاسفم
که این بحث ها اشاعه پیدا میکند ما نه چنین
قصد و غرضی داریم و نه به چنین مسائلی دامن
می زنیم! و نه اجازه این کار را به همکاران خود
می دهیم.
ژاله تصریح کرد :من متعجبم این ســخنان از
کجا نشات میگیرد و چرا اینها فکر میکنند من
حقوق پرســنل را کاهش میدهم در حالی که
بنده  15هزار پرسنل دارم و بر وضعیت گرانی
بازار واقف هســتم و حقوق همه آنها از حقوق
فعلی پرســنل کشــت و صنعت مغان بیشتر و
باالتر است.
مدیر عامل شیرین عســل ابراز داشت :ما باید
دست به دســت هم دهیم تا این مجموعه را از
فالکت و رکود و ورشکســتگی نجات دهیم و
به اتفاق همدیگر این شــرکت را در دنیا زبانزد
نماییم و ســود و بهره وری آن را چندین برابر
کنیم تا اشتغال بیشــتر ایجاد کرده و صادرات
محور باشیم.
او بــا بیان اینکــه برخی ها در صــدد تحمیل
ذهنیت مسموم بر افکار عمومی هستند،خاطر
نشان ساخت :باید با ســالم سازی فضا و تفاهم
و همکاری به دیدگاه مشــترک دســت یابیم
و نظــرات خــود را باهمدیگر وفــق دهیم و از
ایجاد تنش،شکاف  ،دو دستگی و اختالف نظر
بپرهیزیم تا مجموعه ای موفق و پویا داشــته
باشیم.
الزم بــه توضیــح اســت کــه در پایــان این
نشست،طرفین ضمن تاکید بر تفاهم و همکاری
نزدیک،بر توســعه و ارتقاء سطح کمی و کیفی
شرکت مغان اظهار کردند این نشست در حالی
پایان پذیرفت که مقرر گردید روند نقل و انتقال
شــرکت با همکاری پرسنل شــرکت مغان و
خریدار جدید از یوم بعدی تســهیل و به اجرا
گذاشته شود .گزارش  :رضا امیرپور

 HIVدر فضای محرمانه ،آموزشهای الزم در زمینه
پیشگیری ،انتقال ومراقبت درمان با روش وبیان ساده
وبصورت رایگان به آنان ارائه می گردد .
دکتر طباطبایی،با اشاره به این مطلب که :کارشناسان
بیماریها ،داوطلبان سالمت در کلینیک سیار جهت
ارائه خدمات ســامت به مردم حضور دارند ،تصریح
کرد :یکی از نکات قابل توجــه در این برنامه مراجعه
داوطلبانه همه اقشار شامل جمعیت عمومی ،بیماران
تحت پوشش مراکز گذری و کمپ های ترک اعتیاد،
کودکان کار و خیابانی ،ورزشــکاران ،دانشــجویان،
دانش آموزان متوسطه ،روحانیون و طالب و ...جهت
فراگیری آموزشــهای الزم و انجام تست های HIV
می باشد
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ششمین جلسه کمیسیون فرهنگی
و اجتماعی شورای اسالمی شهر
قیامدشت برگزار شد

ششمین جلسه کمیسیون فرهنگی و
اجتماعی شورای اسالمی شهر قیامدشت به ریاست
حسین فتحی و با حضور حسین سبحانی و سید
تقی موسوی ،اعضای این کمیسیون برگزار شد.
در این جلسه که به بررسی فعالیت های صورت
گرفته و برنامه های آتی فرهنگی حوزه مدیریت
شهری قیامدشــت اختصاص داشــت ،روح اله
حسین زاده،سرپرست حوزه اجتماعی و فرهنگی
شهرداری قیامدشت به تشــریح این اقدامات و
برنامه ها پرداخت.
وی از برنامه ریزی ورزش صبحگاهی در بوستان
آزادی ،برپایــی پیــاده روی خانوادگی،برگزاری
کالس های آموزشــی ویــژه مشــاغل خانگی
و ســاماندهی فعالیت هــای درحــال انجام در
فرهنگســرای مهر و ماه خبر داد و گفت :با برنامه
ریزی های صورت گرفته توسط شهرداری و شورای
اسالمی شــهر ،برنامه های متنوعی درخصوص
گرامیداشت چهلمین ســالگرد پیروزی انقالب
اسالمی در شهر قیامدشت پیش بینی شده است.
سرپرســت حوزه اجتماعی و فرهنگی شهرداری
قیامدشت همچنین از برپایی محفل شبی با قرآن
با حضور قاریان ممتاز کشوری در شهر قیامدشت
خبر داد و گفت :بــا هماهنگی صورت گرفته،این
برنامه از شبکه قرآن سیمای جمهوری اسالمی
ایران پخش خواهد شد.
در این جلسه پس از تشریح دیدگاههای اعضای
کمیسیون اجتماعی و فرهنگی شورای اسالمی
شهر قیامدشت ،مقرر گردید شهرداری قیامدشت
نسبت به ارائه طرح تعیین مکانهای پیشنهادی
جهت احداث مراکــز فرهنگــی و اجتماعی در
ضلع شرقی شهر قیامدشت و همچنین برگزاری
تورهای گردشــگری نیم روزه در ســطح بخش
خاوران و بازدید از مکانهای تاریخی بخش اقدام
نماید.
مشخص نمودن تاریخچه قیامدشت و جانمایی
و هماهنگی بــا نهاد کتابخانه هــای عمومی در
خصوص احداث کتابخانه عمومی در ضلع شرقی
شهر نیز از دیگر مصوبات این جلسه بود.

به همت تالشگران ذوب آهن اصفهان

رکورد حمل ریلی به میزان 2400
تن شمش صادراتی شکسته شد
در راســتای اهــداف مدیریت عالی
شــرکت و افزایش توان بارگیــری و حمل ریلی
محصوالت  ،رکورد حمل ریلی به میزان  2400تن
شمش صادراتی شکسته شد.
مهندس علیرضا عباســیان مدیر پشــتیبانی
فروش و خدمات مشــتریان با اعــام این خبر
گفت  :با تالش فراوان همکاران خدوم و زحمت
کش در واحدهــای مرتبط کارخانــه به ویژه
مدیریت های راه آهن و ترابری ،فوالدســازی،
حراســت ،راهبری ماشــین آالت و راهبری و
خودروهــای ســنگین،حمایت معاونین بهره
برداری و بازرگانی  ،بیســت و پنجــم آذرماه
میزان  2400تن شــمش صادراتی  ،به مقصد
بندرعباس بارگیــری و حمل گردید .وی افزود
 :حداکثر بــاری که به صــورت روزانه تا کنون
تحویل راه آهن جمهوری اسالمی گردیده بود ،
 1200تن می باشد.
مدیر پشتیبانی فروش و خدمات مشتریان با اشاره
به اینکه برای بارگیری و حمل روزانه  2800تن
هدف قرار داده شده است تصریح کرد  :از آنجا که
گسترش حمل ریلی از برنامه های اصلی مدیریت
عالی سازمان بوده و صرفه اقتصادی قابل توجهی
نیز برای شــرکت به دنبال دارد  ،لذا هموار کردن
مســیر و حذف موانع این مهم جزء اولویت های
شرکت می باشد.
وی اضافــه کرد  :در این راســتا جهــت افزایش
بارگیری واگن ها در محوطه انبار شمش جدید،
با همت تالشگران مدیریت نت ساختمان محل
بارگیــری در کوتاه ترین زمان ممکن توســعه و
امکان واگذاری همزمان تعداد بیشــتری واگن
فراهم گردید که نتیجه آن افزایش تناژ بارگیری به
صورت روزانه می باشد.

