
روزانهم 

WWW.KERMANEMROOZ.COMچهارشنبه 22 دی 1395 / 12 ربیع الثانی 1438 / 11 ژانویه 2017/سال بیستم شماره 2472 هشت صفحه -  1000 تومان

حقگویی که
 به حق پیوست!

   لزوم بازخوانی  اندیشه های  آیت اهلل   )صفحه 2(
 »هاشمی«!  ثانیه ها تنگ نفس های تـو اند )صفحه 8(

  عروج ملکوتی  سردار سازندگی ایران )صفحه 8(
  مانند دیگر پهلوانان تاریخ ایران زمین! )صفحه 8(

  این قافله عمر عجب می  گذرد )صفحه 8(
   از آیت اهلل، زندگی بیاموزیم! )صفحه3(

   ابر مرد لحظات غیر ممکن ...! )صفحه 3(
   چالش با  بدخواهان را  بر سکوت

      ترجیح می داد )صفحه 3 (
   سنگ زیر و باالی آسیاب تاب نیاورد! )صفحه 3(

    هاشمی کبیر ! )صفحه 4(
   مشتی بر دهان خناسان! )صفحه 5(

   قهرمانی بهرمانی که دارالفنون زمان را 
     تاسیس کرد )صفحه 5(

  حقگویی که  به حق پیوست! )صفحه 5(
   آیت اهلل و شهداد! )صفحه 5(

  خداحافظ یاور روزهای سخت وبحرانی )صفحه 6(
  سردار سازندگی  از چشم اندازی دیگر! )صفحه 6(

  دریغ از ما  )صفحه 6(
   او خشم  منافقین را بر مي انگیخت! )صفحه 6(
  وداع با آیت اهلل به روایت تصویر  )صفحه 7(

مردان و زنان ایران زمین تاریخ ساز شدند؛

پیکر مطهر حضرت  آیت اهلل هاشمی
 رفسنجانی در جوار امام خمینی )ره( آرام گرفت

صفحه دوم

پیام مشترک امام جمعه و استاندار کرمان: 

آیت اهلل هاشمی رفسنجانی  انقالب گونه
 در کنار رهبر در سنگرهای مختلف خدمت کرد
صفحه چهارم

دکتر بابک آل طه: 
نگاه هوشمندانه آیت اهلل منجر به ایجاد دانشگاه آزاد شد

صفحه  دوم صفحه  دوم در اطالعیه ای اعالم شد:
برگزاری آیین ارتحال یاردیرین امام در رفسنجان و کرمان

تسلیت

کلُّ َمْن َعلیها َفان َو یبَقی َوْجُه َربک ذوالجالِل واالکراِم
یار دیرین امام و رهبری ،مبارز نســتوه دوران ســتم شاهی و سردار کبیر سازندگی حضرت آیت اهلل 

هاشمی رفسنجانی )قدس اهلل روحه العزیز(به لقاء اهلل پیوست.
اینجانب این ســوگ جانگداز و ضایعه اســف بار را به حضرت ولیعصر )عج(،مقام معظم رهبری ،بیت 
مکرم معظم له و همه همکاران و دانشجویان عزیز در خانواده دانشگاه آزاد اسالمی استان کرمان تسلیت 

و تعزیت عرض می نمایم .
از شمار دوچشم یک تن کم                   وز شمار خرد هزاران بیش

 بی تردید خدمات بی شمار وتال شهای کم نظیر ایشان درپیروزی انقالب اسالمی ، تثبیت نظام مقدس جمهوری اسالمی و دوران های دفاع مقدس وسازندگی 
در حافظه تاریخی ملت مسلمان ایران جاودان باقی خواهد ماند. ما اهالی دانشگاه آزاد اسالمی را همین افتخار بس که نام این دانشگاه همواره تداعی کننده یاد 

آن رادمرد خواهد بود.امید که روحش قرین رحمت واسعه الهی باشد .
هر چند از نعیم جهان منقطع شدی             از حق تو راهزار هزار احترام باد

بابک آل طه-  رییس دانشگاه آزاد اسالمی استان کرمان

تسلیت

فراخوان مزایده 067-027/م95/7    فروش 3 خانه سازماني در شهر سیرجان

نوبت دوم

   شهرداري رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره  4/11/221 ش مورخ 1395/9/4 شوراي محترم 
اسالمي،شهر نسبت به فروش 55 دستگاه خودرو  سبک و سنگین، موتور سیکلت ولوازم ماشین آالت 
از طریق برگزاري مزایده )حراج( اقدام نماید. لذا کلیه متقاضیان خرید مي توانند تا روز یکشنبه  مورخ 
95/11/3جهت اطالع از شرایط شرکت در مزایده به واحد امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به 
آدرس رفسنجان خیابان تختي یا به سایت www.rafsanjan.ir مراجعه نمایند.ضمناً شهرداری در رد 

یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات مختار است.
محل برگزاري مزایده :

رفسنجان،بلوارخلیج فارس،خیابان میدان تره بار،جنب شرکت تعاوني پسته.انبارشهرداري
زمان برگزاري مزایده : 1395/11/4  ساعت10صبح

روابط عمومي شهرداري رفسنجان

آگهي مزایده )حراج(
نوبت اول چاپ دوم

نوبت دوم

بدین وسیله به اطالع کلیه اعضا محترم اتحادیه صنف آهنگران اتومبیل شهرستان کرمان می رساند انتخابات هیأت مدیره صنف مذکور برای انتخاب پنج نفر عضو 
اصلی و دو نفر عضو علی البدل و یک نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل صبح روزیکشنبه مورخ 1395/10/26 از ساعت 30: 8 تا 10 در محل سالن 
اجتماعات اتاق اصناف مرکز استان به نشانی میدان قرنی ابتدای خیابان سعدی برگزار می شود. لذا از تمامی اعضا محترم اتحادیه صنف مربوطه 
)صاحب پروانه( درخواست می شود الزاما با همراه داشتن دفترچه عضویت و یا تصویر پروانه کسب معتبر در محل برگزاری انتخابات حضور به هم رسانند. در ضمن 

اسامی داوطلبین به شرح ذیل اعالم می شود: 
اسامی داوطلبین هیات مدیره عبارتند از: 1ـ  عیسی احدپناه 2- حسن احمدی افزادی 3- محمدحسین احمدی افزادی 4- جعفر بخت آزاد 5- جواد 
پورشیری گوک 6- مسعود حیدری زاده 7- محمدرضا رمضانی پور 8- غالمحسین زراعتی 9- محمد شیخ حسینی  10- حسین طاهری پور تیکدری 11- روح اله محمدی 
مقدم 12- امین مقیمی زاده 13- احمد یعقوبی  اسامی داوطلبین بازرس: 1ـ رضا خوارزمی 2- سید حجت مومنی خبیصی )دادن وکالت برای رأی ممنوع است(.                                                                        
هومن سیوندی پور - رئیس هیات اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی شهرستان کرمان 

آگهی فراخوان برگزاری انتخابات اتحادیه 
صنف آهنگران اتومبیل  شهرستان کرمان 

بدین وسیله به اطالع تمامی اعضا می رساند که جلسه مجمع عمومی عادی و فوق العاده انجمن در تاریخ شنبه 
95/11/16 ساعت 18 تا 20 در محل تاالر پذیرایی کسری واقع در ابتدای جاده ماهان )بلوار امام صادق( امام 

صادق 14 برگزار می گردد. از تمامی اعضا برای شرکت در جلسه دعوت به عمل می آید.
الف: دستور کار جلسه مجمع فوق العاده : زمان برگزاری ساعت 18 عصر 

1- تصویب اساسنامه جدید انجمن 
ب: دستور کار جلسه مجمع عمومی عادی: زمان برگزاری ساعت 19 

1- گزارش دبیر انجمن 
2- تصویب تراز مالی 

هیأت مدیره انجمن صنفی پیمانکاران عمرانی استان کرمان 

آگهی تشکیل مجمع عمومی عادی و فوق العاده )نوبت دوم(
 انجمن صنفی پیمانکاران عمرانی استان کرمان )ساتارا(


