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نظرات اهالی فرهنگ و هنر استان کرمان در مورد انتصاب 
حجت االسالم محمود آبادی 

به سمت مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان:

چهارشنبه 5 آذر 1393 /3 صفر 1436 / 26 نوامبر 2014 / سال نوزدهم شماره 2128

تله کابین ها؛ بر فراز بام کرمان
گزارش کرمان امروز از اجرای طرحی که تا پایان امسال وعده آغاز آن داده شده است: 

 شهردار کرمان:برایاحداثتلهکابینهیچدرختیازجنگلقائمقطعنمیشود
مسیرتلهکابینکرمانبافاصلهی250متریازگنبدجبلیهآغازمیشود

ازمیاندرختانجنگلقائمعبورمیکندودرنهایتبهایستگاهباالیکوهمنتهیخواهدشد
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واگذاری 
یک واحد دامداری با شرایط ویژه واگذاری می شود.

تلفن: 09133427657

بنیاد تعاون زندانیان استان کرمان در نظر دارد، مدیریت مجموعه تفریحی – توریستی باغ پروانه ها واقع در کیلومتر 18 جاده هفت باغ را 
که دارای آالچیق، رستوران، آشپزخانه و امکانات کامل رفاهی است با بخش خصوصی به مشارکت گذارد. لذا متقاضیان می توانند ظرف مدت 
یک هفته از انتشار این آگهی پیشنهادات خود را به نشانی بزرگراه امام خمینی )ره(، جنب اداره کل تعزیرات حکومتی، دفتر مرکزی بنیاد تعاون 
زندانیان استان کرمان تحویل دهند و برای کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن های 33224681 و 33239860 تماس حاصل فرمایند. 

بنیاد تعاون در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار بوده و هزینه ی آگهی بر عهده برنده مزایده است.
بنیاد تعاون زندانیان استان کرمان 

آگهی مزایده 
سرکار خانم عفت حمیدی

 مدیر داخلی محترم روزنامه کرمان امروز
با نهایت تأثر و تألم، درگذشت خاله گرامی تان حاجیه خانم بتول خزاعی که 
بانویی مومنه و پرهیزگار و والده مکرمه شــهید واال مقام  ســردار غالمحسین 

کرمان امروز  خزاعی بودند را تسلیت عرض می نماییم. 

جناب آقای فالح، مدیرکل محترم 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان

با اندوه فراوان، مصیبت وارده را تسلیت عرض کرده، ضمن آرزوی 
علو مرتبت برای عزیز از دست رفته، صبر و شکیبایی حضرت عالی 

و خانواده محترم را از درگاه خداوند سبحان مسألت می نماییم.
خانواده های محترم خزاعی

با اندوه فراوان، ضایعه تأسف بار درگذشت مادر گرامیتان حاجیه 
خانم بتول خزاعی راوری را که در نهایت صبر و فداکاری 
و تقوا، زندگی عارفانه خود را صرف توسعه ی فرهنگ قرآنی و 
ســیره نبوی )ص( نمود، تسلیت عرض کرده، ضمن آرزوی علو 
درجات و رحمت واسعه ی الهی برای آن مرحومه مغفوره، صبر 
و شــکیبایی و بقای عمر بازماندگان محترم و خانواده های وابسته 

را از درگاه خداوند متعال مسألت می نماییم.
فتح نجات - حمیدی 

هوالباقی
در آمیزه ای از تأثر و تألم، درگذشت اسوه ی صبر و شکیبایی و تقوا، حاجیه خانم »بتول خزاعی راوری«، والده ی مکرمه ی 
سردار شهید غالمحسین خزاعی که زندگی فاطمه گونه ی خود را صرف توسعه ی فرهنگ قرآنی، سیره نبوی و خدمت به اهل 
بیت عصمت و طهارت )ع( نمود را به اطالع می رســاند. مجلس ترحیم آن فقیده ســعیده از ساعت 2:30 تا 4:30 بعد از ظهر روز جمعه 
93/9/7 در تکیه محله ی شــهر کرمان، واقع در خیابان شــهید باهنر )ناصریه(، خیابان شهید ایرانمنش برگزار می شود. تشریف فرمایی 

سروران گرامی موجب شادی روح عزیز از دست رفته و تسالی خاطر بازماندگان خواهد شد. 
خانواده های : خزاعی - منوچهری - ابوالقاسمی - شبرو - پرنده غیبی - سیف الدینی - داورانی - فالح - ضیاء الدینی - حمیدی و فامیلهای وابسته 

تسلیت

تسلیت

تسلیت مجلس ترحیم

مدیر مسؤول و کارکنان کرمان امروز

جناب آقای ساالری
رییس حوزه هنری کرمان 

با اندوه فراوان، درگذشــت مادر گرامی تان را تســلیت عــرض می نماییم. ضمن 
آرزوی غفران و رحمت الهی برای آن فقیده ســعیده از درگاه ایزد منان برای جناب 

کرمان امروزعالی و سایر بازماندگان، صبر جمیل و اجر جزیل خواستاریم.

تسلیت

مسیری برای
 پیاده روی ام

 آرزوست!
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