طبق تفاهم نامه شهرداری سیرجان و شرکت سنگ آهن گهر زمین؛

بزرگترین باغ ایرانی استان کرمان در سیرجان احداث می شود
صبح روز چهارشنبه  ۱۳مرداد ماه به دعوت
شهرداری از مسوولین شهرستان و همچنین شرکت
معدنی صنعتی گهر زمین ،برای امضا تفاهم نامه فی
ما بین شهرداری و شرکت گهر زمین برای احداث
بزرگترین باغ ایرانی در دفتر شهردار گردهم آمدند.
شهردار سیرجان ضمن خوش آمدگویی به حضار
در خصوص این پروژه بیان داشت :این پروژه از
جمله مهم ترین پروژه های فرهنگی و هنری شهر
سیرجان محسوب میشود و ما با یک حساب ساده
متوجه شدیم چیزی که سیرجان کم دارد مکانی
تفریحی و فرهنگی است برای مردم و گردشگران.
سروش نیا ادامه داد :باغ ایرانی یکی از پروژه هایی
است که در شورای پنجم در دستور کار بود و پس
از جلسات متعدد و با رایزنی هایی که با شرکت
گهر زمین انجام شد توانستیم امروز امضای یک
تفاهم نامه به کار خود رسمیت بیشتری ببخشیم
و به زودی شاهد رقم خوردن اتفاقی بهتر برای شهر
خود باشیم.
وی در خصوص ارقام و اطالعات مالی گفت :شکر
خدا امروزه شهرداری هم از وضعیت خوبی به لحاظ
مالی دارد اما این پروژه چیزی حدود  ۳۰میلیارد
تومان برآورد هزینه شده است و شرکت گهر زمین
در راستای مسوولیت های اجتماعی اش این کار را
برعهده گرفته و چشم انداز خوبی برای این پروژه در
نظر گرفته شده است.
سهراب بهاالدینی ،فرماندار ویژه ی سیرجان در این
مراسم گفت :جای تقدیر و تشکر از اعضای شورای
پنجم است که بدون حاشیه و بحث تا کنون به
وظیفه ی خدمت رسانی خود به شهر و همشهریان

عمل نمودند و و نتیجه اش این شد که شرکت گهر
زمین نیز در راستای مسوولیت های اجتماعی اش پا
در عرصه ی فرهنگی گذاشته تا با احداث باغ ایرانی
گامی مثبت در راستای سطح کیفی فرهنگ و رفاه
همشهریان برداشته شود.
فرماندار ویژه سیرجان افزود :جا دارد تا از مسوولین
نهاد ها و شرکت های مختلف بخواهیم کارهای
صورت گرفته را اطالع رسانی کنند تا آگاهی جامعه
نیز از این اقدامات باال برود.
به عنوان مثال پروژه ی روشنایی شهر از جمله
کارهایی بود که بر عهده یشهرداری و شورا شهر نبود
و از همین رو شرکت گل گهر بانی انجام آن شد.
وی در ادامه بیان داشت :امیدواریم با روی کار آمدن
شورای ششم هم شاهد پیشرفت ،ترقی و ارتقا سطح
عمرانی در سیرجان باشیم و این امر با به کار گیری
نیروهای توانمند و متخصص قطعا امری ممکن
است.
حمایت و کمک های بخش معدن و صنعت نیز
با وجود مدیران بومی تحول شایسته ای پذیرفته
است و بسیاری از کار های انجام گرفته در شهر
از جمله کمک  ۱/۵میلیاردی در زمینه ی مقابله
با کرونا ،خرید ام آر آی ،انتخابات و مدرسه سازی
و دیگر حمایت ها به ویژه در زمینه ی بهداشت و
درمان که از سوی شرکت گهر زمین در راستای
مسوولیت های اجتماعی اش بوده و جای قدردانی
دارد .محمدرضا خضری پور نیز در این جلسه بیان
داشت :شرکت های معدنی در شهرستان فعالیت
می کند در راستای انجام مسئولیت های اجتماعی
بسیاری از پروژه ها را متقبل شدند که آنجا بدهند

و هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت گهرزمین همه
تفکر دارند وقتی در این شهر فعالیت مهمی انجام
می دهیم باعث شدیم که خیلی مشکالت شهری
مثل بیماری و مهاجرت برای این شهر ایجاد شده
است ،وظیفه خود می دانیم که در پروژه ها که می
تواند برای رفاه شهروندان است ورود کرده و در این
راستا گام برداریم و تا کنون هر نوع کمکی که ستاد
مقابله با کرونا و دانشکده در بحث درمان و پروژه
های دیگر خواستند ،توسط شرکت های معدنی
صنعتی گهرزمین انجام شده است .عضو هیأت
مدیره شرکت معدنی صنعتی گهرزمین با اشاره به
کارهایی که توسط این شرکت تاکنون انجام شده
پرداخت و گفت :تفاهم نامه های با مراکز آموزشی و
دانشگاه های سیرجان امضاء شده است که بتوانیم

اهميت فضاسازی مناسب شهری با توجه به فرا رسيدن ماه محرم
مدیر روابط عمومی شهرداری سیرجان با اشاره به اهميت فضاسازی
مناسب شهری با توجه به فرا رسيدن ماه محرم اظهار كرد انجام تبليغات
محیطی باعث میشود تا همگان فضای ماتم و عزا را درک كنند.
به گزارش واحد خبر و امور رسانه مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان،
ایشان با اشاره به اهميت فضاسازی مناسب شهری با توجه به فرارسيدن
ماه محرم گفت :انجام تبليغات محيطی ،نصب پرچمهای عزاداری و سياه
پوش كردن شهر باعث میشود تا همگان فضای ماتم و عزا را درك كنند
و آمدن ماه محرم را احساس كنند.
وی افزود :ما بايد در پاسداشت خون اباعبداهلل الحسين(ع) و شهدای
كربال سهيم باشيم .قلیج خانی همكاری شهرداری سیرجان با هيئتهای
عزاداری را از برنامههای اين مجموعه عنوان كرد و ابراز كرد :شهرداری

سیرجان امسال نيز بيش از پيش در راستای تبيين فرهنگ عاشورا و
پاسداشت ايام سوگواری اباعبداهلل الحسين(ع) برنامههايی را جهت زنده
نگهداشتن شور حسينی به انجام میرساند .وی هويتبخشی سيمای
بصری و فضاسازی تبليغی سطح شهر با استفاده از ظرفيتهای موجود
مانند بيلبوردها ،نصب بنر ،پالكارد ،استند با موضوع گراميداشت ايام ماه
محرم و با محوريت پيامهای اباعبداهلل الحسين(ع) ،امام خمينی(ره) و
مقام معظم رهبری(مدظله العالی) ،هماهنگی با مساجد ،هيأت مذهبی و
دستههای عزاداری جهت گرامیداشت محرم با بهرهگيری از ظرفيتهای
مديريت شهری ،پخش تصاوير عزاداری از تلويزيون شهری ،پخش
مداحی از سيستم صوتی در ميدان اصلی شهر ،سياهپوش كردن شهر و
 ...را پارهای از اين اقدامات برشمرد.

از انرژی و پتانسیل و دانش دانشگاه ها در زمینه
های مختلف استفاده کنیم و این کمک ها ادامه
پیدا خواهد کرد .او در خصوص تفاهنامه باغ ایرانی
اضافه کرد :پروژه باغ ایرانی یکی از مواردی است که
به درخواست شورا و شهردار سیرجان مطرح شد
و هیات مدیره شرکت گهرزمین قبول کردند که
در غالب تفاهمنامه تا سقف  30میلیارد تومان در
این پروژه برای رفاه حال شهروندان سرمایه گذاری
را انجام بدهند .در پایان این جلسه ،فرماندار ویژه
شهرستان سیرجان ومحمدرضا خضری پور ،معاون
اداری و پشتیبانی شرکت گهر زمین خداقوت به
پاسخ خدمات ارزنده ی شهردار سیرجان گفتند و
این تفاهم نامه در حضور دو عضو اسبق و منتخب
فعلی شوراشهر امضا و به یکدیگر تقدیم شد.
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