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گفتگو با دکتر محمدرضا خضری پور
معاون اداری و پشتیبانی شرکت سنگآهن گهرزمین

بزرگتر ین دارایی ما
نیروی انسانی است

 گمان میکنم مسرتبخشترین خبر این روزها برای کارگران ،اراد ه قطعی در اجرای طرحی در منطقه گلگهر
با محتوای همسانسازی و یکسانسازی حقوقها است که تاکنون پیرامون آن جلسات مشترکی با حضو ِر مسئوالن گلگهر،
گهرزمین و سایر شرکتهای تابعه و پیمانکاران ،برگزار کردهایم.
بیژن ادبی
یکــی از مهمتریــن کارکردهــای شــرکت هــای معدنــی
کــه میتوانــد در راندمــان کار و افزایــش تولیــد
مؤثــر باشــد حمایــت از کارگــران و پاســخگویی بــه
مطالبــات آنــان در همــه بخشهــا اعــم از مســائل
رفاهــی ،حقــوق و مزایــای مناســب ،همسانســازی
پرداختهــا ،ایجــاد شــرایط الزم و تأمیــن تجهیــزات
ایمنــی و ســایر نیازهــای مربــوط بــه آنهاســت.
شــرکت ســنگ آهــن گهرزمیــن بــه عنــوان بزرگتریــن
تولیدکننــده ســنگ آهــن کشــور در ســیرجان یکــی
از همیــن مراکــز معدنــی و کارگــری اســت کــه بــا
تأمیــن مــواد اولیــه و فــرآوری شــده بــرای فــوالد
 آقای دکتر در ایّام بزرگداشت
هفته کار و کارگر بهسر میبریم.
سیرجان یکی از شهرهای معدنی
و به تبع آن ،گهرزمین یکی از
مهمترین مراکز کارگری منطقه
است .با توجه به شرایط سخت کار
در اینگونه مراکز بفرمایید برای
تأمین مطالبات کارگری چه اقدامات
یا آیتمهایی پیش رو داشته و دارید

کشــور ،نقــش بزرگــی در ایجــاد و توســعه اشــتغال و
بکارگیــری نیروهــای کارگــری در منطقــه گل گهــر دارد.
همزمــان بــا هفتــه کار و کارگــر کــه نقطــه عطــف آن
امــروز یازدهــم اردیبهشــت «روز جهانــی کارگــر» اســت
بــا دکتــر محمدرضــا خضریپــور عضــو هیــأت مدیــره و
معــاون اداری و پشــتیبانی گهرزمیــن پیرامــون شــرایط
کارگــران شــرکت گفتگــو کردیــم .در ایــن مصاحبــه که به
بخشهــای دیگــر شــرکت ســنگ آهــن گهرزمیــن اعــم
از طرحهــای توســعه ،فعالیــت اجتماعــی ،معــدنکاری
و فــرآوری نیــز پرداختــه شــد وی بــا حوصلــه بــه
پرسـشهای نگارســتان پاســخ گفــت .دکتــر خضریپــور
از آبــان  99و همزمــان بــا تغییرات مدیریتــی در گهرزمین
بــه ایــن ســمت مشــغول شــده اســت.

و در خصوص مواردی همچون
برنامهریزی برای پرداخت به موقع
حقوق و مزایا ،تأمین شرایط ایمنی
کار ،بیمه کارکنان و کارگران و
یا سایر مسائل مربوط به رفاه و
سالمسازی محیط کار چه گامهایی
برداشتهاید؟
با سالم و عرض تبریک والدت باسعادت
السالم) به
امام حسن مجتبی (علیه ّ

همهی همشهریان عزیز .در مجموعه
گهرزمین به عنوان یکی از بزرگترین
واحدهای صنعتی کشور ،طبیعتاً افراد
بسیاری مشغول کار هستند و بیشک،
کارگران با همه وجود زحمت میکشند.
ما نیز بر همین منوال ،بزرگترین
داراییمان را نیروی انسانی میدانیم.
بر همین اساس ،ما هم در گهرزمین
به دنبال توسعه نیروی انسانی هستیم.

همانگونه که میدانید ما نیروهای بسیار
متبحری داریم .اصلیترین
متخصص و
ّ
عامل موفقیت شرکت نیز همین کارگران
و نیروی انسانی هستند .در راستای
تکریم کارگران ،دستوراتی در هیأت
مدیره ،صادر شده و پیگیر آن هستیم که
وضعیت معیشتی و رفاهی آنان را به طور
اساسی ،بهبود ببخشیم .به همین دلیل،
برای ارتقای سطح ایمنی و سالمت
کارکنان ،مرکز طب کار را مستقر کردیم
و تالش داریم که مرکز بهداشتی و
ایمنی خوبی را هم در آن ایجاد کنیم.
اگر بخواهید ،یک وعده

خوشحال کننده و یا خبر خوب و
نویدبخش برای کارگران شرکت
بگویید ،به چه موضوع مهمی اشاره
میکنید؟
گمان میکنم مسرتبخشترین خبر این
روزها ،اراد ه قطعی برای ارائه طرحی در
منطقه گلگهر با محتوای همسانسازی
و یکسانسازی حقوقها است که تا
کنون پیرامون آن ،سه جلسه مشترک
با حضو ِر مسئوالن گلگهر ،گهرزمین و
سایر شرکتهای تابعه و پیمانکاران،
در مورد یکسانسازی پرداختها برگزار
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کرده و هماندیشی کردهایم .حتی به این
موضوع فکر شده که شیوهنامه پرداخت
یکسان تدوین کنیم .این اقدام ،بیشک
باعث بهبود وضعیت و شرایط کارکنان
و کارگران خواهد شد و انشاءا ...باعث
ایجاد موج مثبت انگیزشی نیز خواهد
گردید.
 یکی از مهمترین پروژههایی که
اخیرا ً در گهرزمین کلید خورد و به
بهرهبرداری نشست ،کارخانه تولید
گندله است .بفرمایید این کارخانه
چه تعداد اشتغال ایجاد کرده ،میزان
تولید آن در سال چقدر است و چه
نقش و تأثیری در چرخه تولید فوالد
در منطقه و کشور دارد؟
بله سال قبل ،افتتاح خط شماره یک
گندلهسازی با ظرفیت  ۵میلیون تن در

سال با تالش مدیران و مهندسان به ثمر
رسید و جا دارد که صمیمانه از مسئوالن
شهری و استانی ،تقدیر و تشکر کنم.
از جمله نماینده شهرستان ،فرماندار
و بهطور خاص مجموعه گلگهر که با
توجه به تجاربشان و تعامل خوبی که
با ما داشتند ،به بهترین شکل ،کارها به
پیش رفت .با توجه به مشکالت تحریم،
پیمانکار خارجی ،کار را رها کرده بود
و رفته بود و این پروژه به تأخیر افتاده
بود .با تالش بچههای همین مرز و بوم
و نیروی خالق کشورمان توانستند
الحمدا ...در دهه فجر پروژه را به
بهرهبرداری برسانند .در این کارخانه
که در زمینه اشتغال نیز تأثیرات خاص
خود را داشت باید بگویم ۳۵۰ ،نفر به
صورت مستقیم و  ۱۵۰۰نفر غیرمستقیم

مشغول کار شدند .در زمینه تولید آهن
اسفنجی ،کمبودی در زمینه خوراک
آنها احساس میکردیم که با احداث
خط کنسانتره و تولید  ۵میلیون تن
گندله بخشی از نیاز فوالدسازیهای
کشور مرتفع شود.
گهرزمین چه طرحهای توسعهای
جدید روی میز دارد و با وجود
تحریمها و محدودیتها و مشکالت،
چقدر امیدوار به پیادهسازی آن
هستید؟
معاونت مهندسی ،بهطور ویژه مأمور
این امر یعنی طرحهای توسعهای شده
است و حتی در شرکت ،کمیتهای به
نام توسعه داریم و در حال کار است .در
حال بررسی طرحهای تولیدی و مالی
هر پروژهای هستیم که بتوانیم آن را

احداث کنیم .هم در بحث گندلهسازی
شماره  ۲و هم آهن اسنجی ،وقتی به
شرایط نهایی رسیدیم ،اعالم خواهیم
کرد .اما پروژه آهن اسفنجی و گندله 2
در حال برنامهریزی است که به زودی
استارت پروژه زده خواهد شد .در مورد
تحریمها باید بگویم که پروژههای آهن
اسفنجی و گندله را که با همت نیروهای
داخلی توانستیم راه بیاندازیم نشان
دادیم وابستگی کمی به خارج داریم
و کارخانههای بعدی را نیز انشاءا...
با دانش بومی راهاندازی خواهیم کرد.
بخشی هم در توسعه مهندسی به
نام بومیسازی داریم .واقعاً هرچه را
که تهدید محسوب میشد ،بچهها به
فرصت تبدیل کردند .فکر میکنم برای
راهاندازی خط گندله  ۹۰، ۲درصدش را

آگهی تجدید مناقصه نوبت اول

میتوانیم از دانش داخل استفاده کنیم.
در زمینه معدنی هم تیمی برای اکتشاف
تشکیل دادیم که به دنبال شناسایی
پهنهها است .یکی از مشکالتی که
مجموعههای فوالدی را تهدید میکند،
کمبود سنگآهن است و اکتشافات،
نیاز و ضرورتِ امروز کارخانههاست و
امیدواریم که بتوانیم با کشف پهنههای
جدید معدنی این کمبود را برطرف کنیم
و در سال جاری که با درایت مقام معظم
رهبری (مد ظله العالی) به نام تولید،
پشتیبانیها ،مانعزداییها نامیده شده،
به تولید بیشتر کمک کنیم .همچنین
قرار است تا دو ،سه ماه دیگر خط ۳
کنسانتره را به بهرهبرداری برسانیم.
 خاطرم هست اخیرا ً در جریان
افتتاح پروژهها ،مدیرعامل گلگهر
درخواستی را جهت رفع و رجوع
مسائل حقوقی درخصوص پهنهای
جدید از رییسجمهور مطرح کرد
و از وی خواست تا در این زمینه
گرهگشایی کند؟ در مورد آن هم
توضیح میدهید؟
بله این پهنه در کنار معدن  ۳است که
پیگیر آن هستیم مسائل حقوقیاش
مرتفع شود و مجوزهای بهرهبرداری را
از وزارتخانه دریافت کنیم.
همواره یکی از انتقادات و
انتظارات موجود ،بحث انجام
فعالیتهای اجتماعی است که در
حدت
شدت و ّ
شرکتهای مختلف ّ
آن متفاوت است .توضیحی در این
رابطه میدهید که گهرزمین به چه
میزان به آن پرداخته و یا در نظر
دارد بپردازد؟
در راستای فعالیتهای اجتماعی با
تصویب هیأتمدیره شرکت و تالشهای
مدیرعامل ،قدمهای خوبی برداشته
و در همین چند ماه اخیر که تیم
مدیریتی جدید ،زمام امور را در دست
گرفته است ،کمکهای خوبی به مردم
شهرستان سیرجان شده ،بهویژه در
حوزه درمان و در خصوص مقابله با
همهگیری و خرید تجهیزات پزشکی،
یاریرسانی شده است .عالوه بر آن،
بسیاری از مردم بهسبب مشکالت
اقتصادی ناشی از ویروس کرونا دچار

جناب آقای خواجویی

با تقدیر از زحمات جناب آقای فالح ،انتخاب شما را به
عنوان عضو جدید هیات مدیره گل گهر تبریک

دهیاری حسن آباد شیخ ها در نظر دارد اجرای پروژه ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار

بحران معیشتی و فقر شدهاند و تالش
این مجموعه نیز بر آن بوده است که
در مبحث کمکهای مؤمنانه به اقشار
آسیبپذیر کمک شود .عالوه بر آن،
جدای از مدرسهای که این شرکت
قب ً
ال ساخته و تحویل آموزش و پرورش
داده ،ساخت یک مدرسه دیگر در نقاط
متقبل شده که
محروم شهرستان را
ّ
کلنگزنی آن صورت گرفته و در حال
طراحی است که انشاءا ...بهسرعت رون ِد
ساخت آن نیز ،پیگیری میشود .یک
طرح مشارکتی با شهرداری داریم که
تحت عنوان باغ ایرانی در حال پیگیری
است .در بحث معین اقتصادی منطقه
محروم منوجان ،گهرزمین وظیفهش را
به بهترین نحو ممکن انجام داده است.
 یکی از پروژههایی که خبر آن
در همین نشریه و رسانههای دیگر
منتشر شد تفاهمنامه گهرزمین با
حوزه دانشگاه در بحثهای علمی
است ،در این مورد توضیح میدهید؟
بله ،نکته دیگری که در مبحث ادای
مسئولیتهای اجتماعی برای ما
اولویت محسوب میشود ،استفاده از
ظرفیتهای شهرستان برای انجام
ایندست فعالیتهاست .تفاهمنامههای
متناسبی با حوزه دانشگاهی سیرجان
بهخصوص دانشگاه آزاد در زمینه
کارهای پژوهشی و ف ّنی مرتبط به
امضا و مرحله عمل رساندیم .اگر در
گذشته هم این مسی ِر ارتباط با نخبگان
دانشگاهی پیگیری نشده بود ،امروز ما
ُمصِ ر به بهرهگیری از پتانسیل علمی
ارزشمند شهرستان هستیم و آن را
مسئولیت اجتماعی میدانیم .پارسال
جشنواره فیلم فجر که به صورت پایلوت
با میزبانی کرمان انجام شد ،ما اسپانسر
حامی این جشنواره فرهنگی بودیم .ما
و
ِ
این ها را وظیفه میدانیم و در توسعه
این دست فعالیتها بیشتر تالش
خواهیم کرد.
 طرح طبقهبندی مشاغل با
آنکه در این شرکت اجرا شد اما
هنوز برخی کارکنان از عدم تطبیق
حقوق خود صحبت میکنند .توضیح
بیشتری میدهید؟
طرح طبقهبندی مشاغل در شرکت

گهرزمین انجام شده و اجرایی شده و
همانطور که گفتم در جلسات مختلف
پیگیر آن شدهایم ،منتظر هستیم که
دیگر شرکتهای پیمانکار منطقه نیز
یک طرح کالن در کل منطقه گلگهر
با عنوان یکسانسازی و همسانسازی
به تصویب برسانیم که واقعاً یک انقالب
در بحث پرداختها برای نیروی انسانی
اتفاق میافتد .در هر شرکت که یک
مهندس با یک مدرک مشخص ،وظیفه و
سابقه کار مشخصی را به انجام میرساند،
باید مزایا و دریافتی یکسان داشته باشد.
فرق هم نمیکند که در کدام شرکت
مشغول به کار است .همچنین شیوهنامه
رفاهی یکسانی را توسط تیم مشترکی
از شرکتهای حاضر در منطقه اعم از
گلگهر ،گهرزمین ،توسعه آهن و حتی

جناب آقای دکتر شکوهی

خون استان تبریک عرض نموده ،موفقیت شما را از
خداوند متعال خواستاریم.

نشریه نگارستان

نشریه نگارستان

لذا از کلیه شرکت های دارای صالحیت دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه به
بخشداری مرکزی سیرجان مراجعه نمایند.

بمناسبت اولین سالگرد

دهیاری در رد و قبول پیشنهادات مختار است سایر اطالعات و جزئیات مربوط به قرارداد در

جناب سروان
مصطفی کمالیان

اسناد مربوطه می باشد.
عنوان پروژه
ساخت ساختمان دهیاری
حسن آباد شیخ ها

مبلغ برآورد براساس
فهرست بها ابنیه سال ۱۴۰۰

مبلغ تضمینی(ریال)
شرکت در مناقصه

شماره حساب واریز مبلغ
شرکت در مناقصه

روزهای دلتنگی مــان را به یاد خوبی ها و مهربانی
هایش سپری می کنیم و سالگرد درگذشتش را روز
چهارشنبه  1400/۲/15با نثار فاتحه ای به روح پاکش
گرامی می داریم.
همسر و فرزندان

پست بانک
 ۴/۱۱8/۳5۱/56۹ریال  ۲05/۹۱7/578ریال 5678۱6۱۴۳۱۲۲0۲/۱۹
بنام دهیاری حسن آباد

محل دریافت اسناد مناقصه  :بخشداری مرکزی سیرجان

مدت پروژه  ۹ :ماهه  -مهلت دریافت اسناد  ، ۱۴00/۲/۲8 :ساعت ۱۴

محمدرضا خواجویی

انتخاب به جا و شایســته جنابعالی رابه عنوان عضو جدید هیئت مدیره
شــرکت معدنی و صنعتی گل گهرکه بیانگر تعهــد ،کارآمدی ،لیاقت و
شایستگی های بر جسته شــما در صحنه های خدمت صادقانه به نظام
و وطن اسالمی است تبریک عرض نموده ؛ موفقیت و سربلندی شما را از درگاه خداوند منان مسئلت دارم.

سنگ شکن نادری نسب

انتخاب بجا وشایسته جنابعالی
را به عنــوان عضو جدید هیئت مدیره شــرکت معدنی
و صنعتــی گل گهر را صمیمانه تبریک عرض می نماییم.

جناب آقای
محمدرضا خواجویی

موفقیت روز افزون شما را از خداوند منان آرزومندیم.

شرکت بتن پل -ساردوئی

جناب آقای مهندس

مهلت تحویل پیشنهادات ۱۴00/۲/۲۹ :زمان بازگشایی پاکات ۱۴00/۳/۲ :

محل باز گشایی  :بخشداری مر کزی

جناب آقای

ریاست محترم اداره صنعت  ،معدن و تجارت

محمدرضا خواجویی

دهیاری حسن آباد شیخ ها

شهرستان سیرجان

ریاست محترم اداره صنعت  ،معدن و تجارت

انتخـاب بجـا و شـایسته جنـابعالی به عنـوان عضـو جـدید هیئت مدیـره شـرکت

شهرستان سیرجان

معدنی و صنعتی گل گهر که نشان از درایت ،لیاقت و توانمندی شما دارد را صمیمانه

انتخاب بجا وشایســته جنابعالی را به عنوان عضو
جدید هیئت مدیره شــرکت معدنی و صنعتی گل گهر را صمیمانه تبریک عرض می نماییم.
موفقیت روز افزون شما آرزوی قلبی ماست.
.

پیمانکارها مانند نظمآوران و آرمانگهر
و سایر شرکتهای پیمانکاری در دست
تدوین داریم که همگی در حال اجماع
بر روی یک نقطهنظر مشترک هستند
و بیشک با اجرای آن ،اجحافات و
نابرابریها و بیعدالتیها به حداقل
ممکن خواهد رسید .همه به دنبال
دستیابی به یک الگوی مشترک هستیم
که مورد توافق همگان باشد.
 برای مدتی تغییرات مکرر در
هیأت مدیره و مدیریت گهرزمین،
این شرکت را به کانون خبرها و
حاشیهها تبدیل کرده بود .االن
آخرین وضعیت چگونه است و آیا به
ثُبات نسبی رسیده است؟
با لطف خداوند متعال و هدایت خوب
هیأت مدیره و مدیرعامل محترم،

شرکت اکنون به یک آرامش کامل
رسیده است و عامل آن هم وحدت و
یکدلی است که همگان برای خدمت
به کشور دارند .کلیه کارکنان با تالش
شبانهروزی توانستند اهداف شرکت را
محقق کنند .قطعاً امروزه این آرامش
وجود دارد که گندله به بهرهبرداری
رسید و خط کنسانتره به بهرهبرداری
میرسد ،رکوردهای تولید ثبت شد و
با تداوم مسی ِر ثبات و آرامش ،مجمع
شرکت چند روز پیش در پایان فروردین
به خوبی برگزار شد .در مجمع مشخص
شد که شرکت با سودآوری خوبی
مواجه شده و مورد تصویب بازرسان و
سهامداران قرار گرفت .همه از عملکرد و
خروجی شرکت ،راضی بودند که جا دارد
از همه مدیرانی که قبل از ما فعالیت
داشتند ،تشکر کنم .امروزه ما در شرکت
فقط به ایجاد اشتغال ،افزایش تولید و
طرحهای توسعهای میاندیشیم.
 با توجه به گسترش سایه کرونا
بر زندگی مردم و ُکند کردن فعالیت
شرکتها و مراکز تولیدی ،این
عارضه چقدر در کار گهرزمین تأثیر
داشت و چه درصدی از کارکنان
و کارگران شرکت را درگیر خود
کرد با همهگیری این ویروس چه
اقدامات پیشگیرانهای برای حفاظت
جان پرسنل در این شرکت صورت
گرفته و میگیرد؟.
همانگونه میدانید این همهگیری،
جدی به اقتصاد جهان
آسیبهای
ّ
وارد و اقتصاد کشور ما را نیز درگیر
خود کرده است .به صنعت هم همین
لطمه وارد شد .و به تبع آن گهرزمین
هم درگی ِر این تنگناها و مشکالت
شد .البته با برنامهریزی که کردیم،
برای قطع زنجیره ابتال و جلوگیری از
پیامدهای آن ،تنها ۵۰درصد نیروها
را بهکار گرفتیم و چیدمان نیروها را
بهصورتی برنامهریزی کردیم که آسیبی
به همکارانمان وارد نشود .در این میان
توانستیم با تالش همکاران و با افزایش
ظرفیت ماشینآالت به اهدافمان دست
پیدا کنیم .در این زمینه ،تجهیزات
بهداشتی و درمانی را در سایت معدنی
مستقر کردیم ،خرید مواد ضدعفونی،

ماسک و سایر تجهیزات پزشکی را
برای جلوگیری از ابتالی همکاران
فراهم کردیم و در اختیارشان گذاشتیم.
ضدعفونیکردن خودروها و کاهش
ظرفیت اتوبوسها را در دستور کار قرار
دادیم .مث ً
ال اگر ظرفیت  ۴۰نفر بود به
 ۱۵نفر کاهش دادیم و مجبور شدیم بر
تعداد ناوگانمان در برخی مواقع اضافه
کنیم .تستهای مکرر کرونا نیز گرفته
میشود و در هر هفته ،اکثر همکاران
تست کرونا میدهند ،خصوصاً آنها
که به سبب نوع کارشان در مجاورت
همدیگر ،کار میکنند .با این اقدامات
خوشبختانه توانستیم تا حد زیادی از
شیوع آن جلوگیری کنیم .البته موارد
ابتالء داشتهایم ،اما به لطف خدای
کریم و رعایت پرسنل مشکل خاصی
اتفاق نیفتاد .نیروها بهطور مرتب پایش
میشوند و مرتب هم تست میگیریم
و هرنفر بهطور معمول ،ماهیانه یکبار
تست کرونا میدهد.
 از شما به عنوان یکی از
مدیران با سابقه در حوزه صنعت
و معدن و فعالیتهای اجرایی و
بانکی یاد میشود .اگر ممکن است
یک بیوگرافی از خودتان برای
خوانندگان ما بگویید.
بیش از ۳۰سال است که در مشاغل
مختلف صنعتی و مدیریتی کار میکنم.
دانشآموخته رشته حسابرسی در مقطع
دکتری هستم .سالها عضو هیأت
علمی دانشگاه بودم .از طرفی در صنایع
مختلف به عنوان عضو هیأت مدیره و
مشاوره مالی کار کردهام .مدیریت بانک
سپه استان را در اختیار داشتم و این
بانک را در زمان مدیریتم ،در طبقهبندی
کشوری ،به رتبه نخست رساندم .مدیر
بانک سپه استان هرمزگان نیز بودهام.
در زمینه صنعت ،عضو هیأت مدیره
گلگهر بودم و گاهی میشنوم که
میگویند فالنی بازنشسته است ،خیر
من بازنشسته نیستم .از سوی شرکت
سرمایهگذاری امید وابسته به بانک سپه،
به عنوان نماینده آن شرکت ،مأمور به
خدمت هستم و امیدوارم تا زمانی که
حضور دارم بتوانم وظیفهام را نسبت به
مردم شهرم و کشورم انجام دهم.

جناب آقای مهندس
محمدرضا خواجویی

انتصاب جنابعالی را به عنوان ریاست سازمان انتقال

می گوییم ،موفق و پیروز باشید

واجد شرایط دارای رتبه بندی از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی کشور واگذار نماید.

  در راستای فعالیتهای اجتماعی با تصویب هیأتمدیره
شرکت و تالشهای مدیرعامل ،قدمهای خوبی برداشته شده
و در همین چند ماه اخیر کمکهای خوبی به مردم شهرستان
سیرجان شده ،بهویژه در حوزه درمان و در خصوص مقابله با
همهگیری و خرید تجهیزات پزشکی ،یاریرسانی شده و میشود.
عالوه بر آن ساخت یک مدرسه در نقاط محروم شهرستان را
ّ
متقبل شدهایم که در حال طراحی است و انشاءا...
روند ساخت آن نیز ،پیگیری میشود.
بهسرعت ِ
یک طرح مشارکتی با شهرداری داریم که تحت عنوان باغ ایرانی در
حال پیگیری است .در بحث معین اقتصادی منطقه محروم منوجان،
گهرزمین وظیفهش را به بهترین نحوممکن انجام داده است.
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تبریک و تهنیت عرض نموده و رجای واثق داریم تعهد و کارآمدی های برجسته شما

نوید بخش دستیابی هر چه بیشتر به قله های رفیع پیشرفت و توسعه خواهد بود.
.

عباس مطهری نژاد

شرکت زرین گهر سیرجان

مدیر عامل شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه

