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پدر رد سوگ تو دلاهی ما پیوسته میگرید
هم شم
سرااپ چو عی بیفروغ آهسته میگرید

دومین سالگرد درگذشت
در
مطبوعاتی
در اولین گفتگوی
فرهنگی فرهیخته مرحوم
و
مدیر
پس از انتخاب به این سمت مطرح شد:

محمدحسن ستوده
حاجهای کاری
اولویت

مدیرعامل جدید گلگهر

دوش�نبه م�ورخ ( 98/3/6عص�ر  21ماه مب�ارک رمضان) از
س�اعت  5تا  7بعدازظهر بر س�ر مزار پاکش در شاهچراغ در
جوار حرم حضرت س�یدمیرمحمد گرد ه�م میآییم و یاد و
صفحه 2
خاطره ایشان را گرامی میداریم.

خانوادههای ستوده -احمدی

با معرفی کتاب مهری مؤیدمحسنی
در همایش کرمانشناسی مطرح شد:

هفته انمه

کتاب جامع
در فرهنگنامه
فولکلور ایران

جناب آقای

صفحه 5

دوباره تجمع ،دوباره اعتراض
محمد
مهندس
خصوصی ندهید
های
ما را به شرکت

هفتصد ایرانژاد
نیروی بالتکلیف
مهندس محمد ایرانژاد
روی دست شهرداری
جناب آقای

انتصاب بجا و شایس�ته جنابعالی را به ریاست عملیات
معدن مس سرچشمه ،بزرگترین معدن مس خاورمیانه
تبریک ع�رض نموده ،توفیق�ات روز افزون ش�ما را از
خداوند متعال خواستاریم.

انتصاب بجا و شایسته جنابعالی را به ریاست عملیات معدن
سیرجان
فرمانداری
تبریک
خاورمیانه
سرپرستم�س
م�س سرچش�مه ،بزرگترین معدن
سربلندی کرد:
شورای واداری بیان
داریم.
جلسهموفقیت
عرض نموده ،برای ش�مادرآرزوی
توفیقات روز افزون از خداوند متعال برای شما خواستاریم.

دوستان

در
مدیران نباید
سرچشمه
همکاران مس
ساعت اداری معامله
ملکی داشته باشند!

پای نیروهای شرکتی چگونه به شهرداری باز شد؟
صفحه 6

نص ُر َمن یَ َ
َص ِر َّ ِ
یم
بِن ْ
الل یَ ُ
شآ ُء َو ُه َو ال ْ َع ِزی ُز ال َّرحِ ُ

صفحه 2

نقدی بر اتفاقات اخیر در شرکت معدنی گلگهر
مدیر توانمند

از جنگ قدرت
تا ج
روکم کنی!
های
پروژه
آاقی
ناب

ی عتی
ق
مهندس ا مان ی
صفحه 3

تا بیستم خرداد فرصت باقی است

گفتگو با مدیر عامل شرکت مولد گستر سیرجان

استخدام در نیروی دریایی
و قرارگاه خاتم

چالشها بر سر راه
نیروگاههای خورشیدی

صفحه 2

صفحه 4

پیاده سازی سیستم مانيتورينگ و کنترل نرم افزار

رزمندگان دفاع
مقدّ س پشیمان نیستند
اما دلگیرند

ماجرای جالب در یک سانحه رانندگی

پروژههای جدید
شرکت برق جنوب استان

تصادف خودروی حامل
مواد با آمبوالنس

صفحه 4

صفحه 7

عضو محترم هیئت مدیره شرکت معدنی و صنعتی گلگهر

صفحه 5

انتصاب جنابعالی به عنوان مدیری شایس�ته و الیق که از چهرههای برجس�ته و موفق

پدر رد سوگ تو دلاهی ما پیوسته میگرید
هم شم
سرااپ چو عی بیفروغ آهسته میگرید

آدرس:
درب اول :نرسیده به فلکه سنایی ،جنب دفتر امام جمعه
درب دوم :خیابان ولیعصر ،نرسیده به چهارراه فراهی ،روبروی
فروشگاه آندره  -تلفن42205227 :
مدیر و مؤسس شعبه :امیرمحمد شیخ ذکریا

نویسنده و مؤلف
کتابهای دفاع مقدس:

در دومین سالگرد درگذشت
مدیر و فرهنگی فرهیخته مرحوم

حاج محمدحسن ستوده

دوش�نبه م�ورخ ( 98/3/6عص�ر  21ماه مب�ارک رمضان) از
س�اعت  5تا  7بعدازظهر بر س�ر مزار پاکش در شاهچراغ در
جوار حرم حضرت س�یدمیرمحمد گرد ه�م میآییم و یاد و
خاطره ایشان را گرامی میداریم.

خانوادههای ستوده -احمدی

شهر و دیارمان هستید ،به عنوان عضو هیئت مدیره ،معاون مدیرعامل و مدیر مجتمع
جناب آقای

معدنی و صنعتی گلگهر سبب مسرت و شادی تمام عالقهمندان به توسعه و پیشرفت

مهندس محمد

مجموعه گلگهر شد .ضمن تبریک این موفقیت به شما و تمامی مدیران و شرکتهای

زیر مجموعه گلگهر ،امیدواریم در سایه مدیریت و نگاه توسعه محور جنابعالی شاهد

ایرانژاد

رشد و ترقی روز افزون شرکت معدنی و صنعتی گلگهر باشیم.
انتصاب بجا و شایس�ته جنابعالی را به ریاست عملیات
معدن مس سرچشمه ،بزرگترین معدن مس خاورمیانه
تبریک ع�رض نموده ،توفیق�ات روز افزون ش�ما را از
خداوند متعال خواستاریم.

دوستان

جناب
آقایبین
پیش
محمد هادی

مهندس محمد ایرانژاد

انتصاب بجا و شایسته جنابعالی را به ریاست عملیات معدن
م�س سرچش�مه ،بزرگترین معدن م�س خاورمیانه تبریک
عرض نموده ،برای ش�ما آرزوی موفقیت و سربلندی داریم.
توفیقات روز افزون از خداوند متعال برای شما خواستاریم.

همکاران مس سرچشمه

نص ُر َمن یَ َ
َص ِر َّ ِ
یم
بِن ْ
الل یَ ُ
شآ ُء َو ُه َو ال ْ َع ِزی ُز ال َّرحِ ُ
مدیر توانمند

جناب آاقی
ی عتی
ق
مهندس ا مان ی

عضو محترم هیئت مدیره شرکت معدنی و صنعتی گلگهر

انتصاب جنابعالی به عنوان مدیری شایس�ته و الیق که از چهرههای برجس�ته و موفق

شهر و دیارمان هستید ،به عنوان عضو هیئت مدیره ،معاون مدیرعامل و مدیر مجتمع

معدنی و صنعتی گلگهر سبب مسرت و شادی تمام عالقهمندان به توسعه و پیشرفت
مجموعه گلگهر شد .ضمن تبریک این موفقیت به شما و تمامی مدیران و شرکتهای

آدرس:
درب اول :نرسیده به فلکه سنایی ،جنب دفتر امام جمعه
درب دوم :خیابان ولیعصر ،نرسیده به چهارراه فراهی ،روبروی
فروشگاه آندره  -تلفن42205227 :
مدیر و مؤسس شعبه :امیرمحمد شیخ ذکریا

زیر مجموعه گلگهر ،امیدواریم در سایه مدیریت و نگاه توسعه محور جنابعالی شاهد

رشد و ترقی روز افزون شرکت معدنی و صنعتی گلگهر باشیم.

محمد هادی پیشبین

