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ضمیمه

صفحه 1

ویژه

مطالبات
 برجا مانده ی

 اهل قبور!

کارکردن برای 
مردم را 

افتخار خودم 
می دانم

در پهندشت 
ایران فعالیت 

می کنیم
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جامعه 2

صفحه  11

صفحه آخر

صفحه  12

هفته  نامه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی جنوب شرق کشور

برای توسعه  
منطقه سیستم 

حمل ونقل 
کارآمد الزم است 

استاندار در جمع خبرنگاران مطرح کرد

باید به سمت 
پتروشیمی برویم

صفحه  10

صفحه 2

صفحه 4

صفحه 11

صفحه 5
صفحه 9

گزارش استقامت از یک سفر ناتمام به شهداد؛

دنیای شگفت انگیز آب انبارهای شهداد
ضمیمه بهار تعاون منتشر شد

باید به سمت تعاونی های دانش بنیان برویم

صفریان؛ مشاور جوان استاندار کرمان در گفت وگو با استقامت:

سیستمدولتیجوانانراپسمیزند!

با  نشست  در  کرمان  استاندار  ـ  جامعه  گروه 
خبرنگاران ضمن تشریح رویکردهای دولت در استان؛ 
تیم  و  خود  ساله ی  چهار  کارنامه ی  بر  کوتاهی  مرور 

همراهش داشت. به گزارش خبرنگار استقامت، علیرضا 
سه  نشست  یک  در  گذشته  دوشنبه ی  رزم حسینی 

ساعته با خبرنگاران شرکت کرد ...

چهاراتفاقتازه

وسیعچونكوير؛سربلندچونكوه

مروری بر چند جریان هنری در سال 96

 مروري بر کارنامه فعالیت هاي مس سرچشمه در سال 1396

آگهی مزایده عمومی فروش امالک مازاد
اداره امور شعب بانک ملی استان کرمان

آگهی مزایده عمومی فروش امالک مازاد
اداره امور شعب بانک ملی استان کرمان

تقدیر وتشکر

تبریک

تقدیر وتشکر

تبریک

تقدیر وتشکر

تبریک

تقدیر وتشکر

تبریک

جناب آقای مهندس احمد مرادعلیزاده
مشاور محرتم وزارت صنعت ، معدن و تجارت

با تقدیر از خدمات ارزنده و کوشش های خستگی 
ناپذیر آن مقام در احیای اقتدار و عظمت شرکت 
ملی صنایع مس ایران ، انتصاب شایسته آن مقام 
را به سمت مشاور وزیر صنعت ، معدن و تجارت 
راه  در  را  جنابعالی  توفیق  نموده  عرض  تبریک 
خدمت به میهن اسالمی از خداوند متعال مسئلت 

دارد 
علی ارجمندی - شرکت سرمایه گذارس مس سرچشمه

جناب آقای مهندس احمد مرادعلیزاده
مشاور محرتم وزارت صنعت ، معدن و تجارت

دوران  طول  در  جنابعال  ارزشمند  خدمات 
فراموش  ایران  مس  صنعت  در  مدیریت 
ناشدنی است .با تبریک سمت جدید برای آن 
بزرگوار در  این مسئولیت نیز  آرزوی موفقیت 

روزافزون دارد 

شرکت حمل و نقل راهوارمس

جناب آقای مهندس

 احمد مرادعلیزاده
مشاور محرتم وزارت صنعت ، معدن و تجارت

دوران  در  را  جنابعالی  گرانقدر  خدمات 
ایران  مس  صنایع  مدیریت  آمیز  موفقیت 
گرامی داشته توفیق آن مقام را در مسئولیت 

جدید آرزومندیم

کانون بازنشستگان صنایع مس ایران

جناب آقای مهندس احمد مرادعلیزاده
مشاور محرتم وزارت صنعت ، معدن و تجارت

توفیق  آرزوی  و  جدید   مسئولیت  تبریک  با 
حق  و  تقدیر  مراتب  بدینوسیله  روزافزون 
نقل  و  حمل  پیشکسوتان  مجموعه  شناسی 
مس سرچشمه را از همه حمایت ها و خدمات 

آن مقام تقدیم میدارد 

مدیر عامل شرکت  تعاونی حمل و نقل راهیان مس ) برازنده (

جناب آقای مهندس
 محمدرضا بنی اسدی راد

مدیر عامل شرکت ملی صنایع مس ایران

انتخاب شایسته جناب عالی را به سمت مدیریت 
تبریک  ایران  مس  صنایع  ملی  شرکت  عامل 
وتهنیت عرض نموده توفیق آن مقام را در پیشبرد 
اهداف عالیه خود در توسعه و عظمت این صنعت 

پر افتخار از خداوند منان مسئلت دارد

علی ارجمندی - شرکت سرمایه گذارس مس سرچشمه

جناب آقای مهندس
 محمدرضا بنی اسدی راد

مدیر عامل شرکت ملی صنایع مس ایران

مدیریت  در سمت  را  محوله  مسئولیت خطیر 
تبریک  ایران  مس  صنایع  ملی  شرکن  عامل 
از  را  جنابعالی  توفیق  نموده  عرض  تهنیت  و 

خداوند متعال مسئلت دارد

شرکت حمل و نقل راهوارمس

جناب آقای مهندس
 محمدرضا بنی اسدی راد

مدیر عامل شرکت ملی صنایع مس ایران

مدیریت  سمت  به  را  مقام  آن  شایسته  انتخاب 
و  تبریک  ایران  مس  صنایع  ملی  شرکت  عامل 
تهنیت عرض می نماید .موفقیت جنابعالی را درراه 
خدمت به عظمت هر چه بیشتر این صنعت و عزت 
خانواده بزرگ مس خاصه پیشگامان حماسه ساز 

آن از خداوند منان مسئلت دارد
کانون بازنشستگان صنایع مس ایران

جناب آقای مهندس
 محمدرضا بنی اسدی راد

مدیر عامل شرکت ملی صنایع مس ایران

تبریکات صمیمانه پیشکسوتان حمل و نقل 
مجتمع مس سرچشمه را بپذیرید . توفیق 
احدیت  درگاه  از  را  مقام  آن  افزون  روز 

مسئلت دارد 

مدیر عامل شرکت  تعاونی حمل و نقل راهیان مس ) برازنده (

صفحه 2

صفحه 2

برای بهاری که در راه است

رونمایی شال امیری کرمان

یادداشت مهدی محبی کرمانی

اولین کارگاه تولید شال سنتی رسما آغاز به کار کرد؛

رسم است و رسم زیبایی هم بوده است که شاعران قدیم از بسیار 
سال های دور و در آستانه ی سال نو بهارانه می سرودند؛ برای َملکی 

یا اهل مملکتی. شاید به قصد تقریب دل های مردمان شان...

گروه جامعهـ  صنعِت سنتِی شال کرمان از میان خاکستر خود 
برخاست و کارگاهی که به این منظور در کرمان ایجاد شده، پس 
از دو سال کار آزمایشی از پنجشنبه ی گذشته فعالیت خود را 

به طور رسمی آغاز کرد...

کنسرت ایرج خواجه امیری در کرمان برگزار شد

صدایی
به رنگ طرب


