
شماره 671
3 آذر 1400 اطالع رسانی 

5

شرکت گهرزمین در راستای مسوولیت های اجتماعی خود 
در شهرستان سیرجان، ۲ مدرسه دبستان ۱۲ کالسه با سرمایه 

گذاری ۴۰ میلیارد ریال احداث خواهد کرد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سنگ آهن 
گهرزمین، امروز صبح عملیات احداث مدرسه ۱۲ کالسه در 
بلوار والیت با مساحت ۱۳۱۰ مترمربع و سرمایه گذاری ۲۰ 

میلیارد  توسط این شرکت آغاز شد. 
مسوولیت پذیری گهرزمین در قبال مردم سیرجان

معاون  و  مدیره  هیات  عضو  پور؛  خضری  محمدرضا  دکتر 
توسعه مدیریت و سرمایه انسانی گهرزمین با تاکید بر انجام 
هیات  گفت:  شرکت  این  سوی  از  اجتماعی  های  مسوولیت 
اعتقاد  اصل  این  به  گهرزمین  شرکت  مدیرعامل  و  مدیره 
دارند که باید نسبت به ایفای مسوولیت های اجتماعی خود 
در سطح شهرستان سیرجان پیگیر باشیم و در این رابطه در 
بحث های درمانی و فرهنگی نیز اقداماتی صورت گرفته است. 
در موضوعات آموزشی نیز برنامه هایی در دستور کار است تا 
این شرکت بتواند مسوولیت های اجتماعی خود را به بهترین 
نحو اجرا کند و در این راستا ساخت ۲ مدرسه ۱۲ کالسه را 

در دستور کار قرار داده است. امروز عملیات اجرایی یکی از 
این مدارس آغاز شده و امید است با مساعدت هیات مدیره 
و مدیرعامل محترم اقدامات دیگری در حوزه آموزشی داشته 

باشیم. 
وی خاطر نشان کرد: شرکت گهرزمین وظیفه خود می داند 
که مسوولیت خود را در برابر مردم فهیم و ارزشمند سیرجان 

ایفا نماید.
شاهد اقدامات بسیار خوبی از سوی گهرزمین هستیم

به  اشاره  با  سیرجان  شهرستان  فرماندار  بهاالدینی،  سهراب 
اقدامات شرکت گهرزمین در این شهرستان گفت: با رویکرد 
فعلی مجموعه گهرزمین، شاهد اقدامات بسیار خوبی از سوی 
این شرکت در سطح شهرستان هستیم. این شرکت در حوزه 
احداث جاده های روستایی و فعالیت های فرهنگی همچون 
تجلیل از مولفین و کتابداران شهرستان نیز ورود پیدا کرده 

است. 
وی افزود: یکی از مشکالت شهرستان سیرجان کمبود فضای  
آموزشی است و طی صحبت هایی که با مدیران این مجموعه 
صورت گرفت، مقرر شد چندین مدرسه در شهرستان سیرجان 

توسط گهرزمین احداث شود. امروز شاهد آغاز عملیات احداث 
یکی از این مدارس در بلوار والیت هستیم. امیدواریم با توجه 
این مجموعه که منشا خدمات بسیاری در سطح  به دیدگاه 
کشور،  استان و بخصوص جنوب استان بوده، بتوانیم در حوزه 
مسوولیت های اجتماعی از ظرفیت های این شرکت در راستای 
رفع مشکالت در شهرستان سیرجان به ویژه در بحث آموزشی 

و فضای آموزشی استفاده کنیم.
باهمراهی گهرزمین، مشکل فضای آموزشی سیرجان رفع   

می شود
 اکبر محیاپور؛ رئیس آموزش و پرورش شهرستان سیرجان 
کرد:   بیان  گهرزمین  شرکت  آموزشی  اقدامات  از  قدردانی  با 
این  توسط  سیرجان  آباده  منطقه  در  مدرسه  یک  تاکنون 
شرکت ساخته شده است که دانش آموزان این منطقه از این 
مدرسه استفاده می کنند. همچنین تاکنون بازسازی یکسری 
مدارس توسط این شرکت را داشتیم و در حال حاضر ساخت 
۲ مدرسه ۱۲ کالسه توسط گهرزمین در دستور کار قرار دارد. 
خوشبختانه با همت و همراهی شرکت گهرزمین مشکل فضای 

آموزشی در سیرجان از جمله بلوار والیت رفع خواهد شد.

در راستای مسوولیت های اجتماعی؛

گهرزمین در توسعه آموزشی سیرجان عزم جدی دارد

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سنگ آهن 
گهرزمین این مراسم صبح روز شنبه ۲۹ آبان ماه در سالن 
امام جمعه شهرستان، فرماندار  دارالقرآن سیرجان با حضور 
ویژه، مدیر کل امور کتابخانه استان، ریاست اداره فرهنگ و 
ارشاد اسالمی سیرجان، رییس دفتر نماینده سیرجان، معاون 
توسعه مدیریت و سرمایه انسانی گهرزمین، معاون بهره برداری 
گهرزمین، جمعی از فرماندهان نظامی و انتظامی و همچنین 

جمع کثیری از مولفان سیرجانی برگزار شد.
در آغاز مراسم دکتر محمدرضا  خضری پور معاون توسعه 
مدیریت و سرمایه انسانی شرکت گهر زمین به عنوان میزبان 
این مراسم ضمن خیر مقدم به مدعوین گفت: نیاز جامعه به 
کتابخوانی در تمامی دوران ها احساس می شود و امروز وظیفه 
ما ترویج فرهنگ کتاب خوانی در سطح جامعه و حمایت از این 

قشر فرهیخته است.
در ادامه این مراسم حجت االسالم والمسلمین سید محمود 
دومین  عنوان  به  شهرستان  معظم  جمعه  امام  حسینی 
قابل  حرکت  شاهد  امروز  نمود:  بیان  مراسم  این  سخنران 
تقدیری از سوی شرکت سنگ آهن گهر  زمین بودیم که برای 
نویسندگان و مولفان شهرمان ارزش قائل شده و آیین تجلیل 

از این عزیزان و همچنین کتابداران محترم را برگزار کردند.
سپس سهراب بهاالدینی فرماندار  ویژه سیرجان در سخنانی 
از اقدام ارزنده شرکت گهر زمین تشکر کرده و رویکرد مدیران 
این شرکت و  توجه به فرهنگ را شایسته تقدیر و تجلیل 
دانست. او در ادامه گفت: زیر بنای همه ادیان الهی بر مبنای 
کتاب بوده است و زیبنده است که هدف ما این باشد که زمینه 

نشر کتاب و فرهنگ کتابخوانی را در جامعه گسترش دهیم.
وی همچنین از شرکت گهرزمین و مدیر کل امور کتابخانه 
اتوبوس  تدارک یک دستگاه  با  کرد؛  استان درخواست  های 
به  را  مهربان  یار  این  ارزشمند،  و  نفیس  کتاب های  حامل 
مناطق عشایری و روستایی شهرستان بفرستند تا این عزیزان 

نیز از این نعمت بی بهره نمانند.
استان سخنران  های  کتابخانه  امور  کل  مدیر  وفایی  احمد 

پایانی این آیین تجلیل بود.
آهن  مدیرعامل شرکت سنگ  فالح  مهندس  از  آغاز  در  او 
گهرزمین به جهت برگزاری این آیین تجلیل و تکریم قدردانی 
کرده و ادامه داد: امروز ما باید عالوه بر نویسندگان و مولفان 
باشیم.  نیز  کتابداران  قدردان  شهرمان  فرهیخته  و  شایسته 
افرادی که در ترویج و نشر آثار فاخر مولفان اهتمام ورزیده و 

از دیرباز تاکنون نقش انکار ناپذیری در این مسیر داشته اند.
از نویسندگان شهر فرهنگ  این مراسم تقدیر  حسن ختام 

و رسانه از جمله؛ سید محمود حسینی)امام جمعه محترم(، 
مرجان  محسنی،  مؤید  مهری  آزادیخواه،  استادمحمدعلی 

عالیشاهی، مجتبی شول افشار زاده، محسن پورمختار، محمد 
علی رکنی، و کتابداران محترم و پرتالش بود

برای اولین بار و به همت شرکت سنگ آهن گهر زمین برگزار شد:

آیین تجلیل از مولفان و کتابداران برتر شهرستان سیرجان

آهن آالت دست دوم و انواع ضایعات
 شما را با باالترین قیمت در محل  خریداریم.
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