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 8صفحه  8 +صفحه نیازمندی
 +ضمیمه طـنـز « تووقیف»
 1000تومان

ابهام در مستقل بودن نماینده شهر

نان حسنپور به نرخ سیاست روز
ِ
نقدی به چرخشهای معنادار گاه و بیگاه

S O K H A N
T A A Z E H

صفحه2

چهار هزار دانشآموز
فدای صد نفر!
صفحه5

تعرض به مسافران ایرانی
در فرودگاه تفلیس
صفحه8

وضعیتاسفباربرخیمهمانپذیرها
که خوابگاه معتادان شدهاند؛

مهمان نمیپذیریم!
صفحه4

غبار فراموشی روی قالی سهک ّله
پای دار آخرین نسل بافندهی فرش سنتی سیرجان؛
طــنــز

در یکی از روستاهای پاریز اتفاق افتاد

جناب آقای ابوذر زینلــــی

ضایعه درگذشت پدر گرامیتان را خدمت شما و خانواده
محترم تسلیت عرض نموده ،برای آن عزیز از دست
رفته علو درجات الهی را مسئلت می داریم.

حسن آب آذری – حمید شهبا

جناب آقای ابوذر زینلــــی

جناب آقای ابوذر زینلــــی

غم از دست دادن پدر بزرگوارتان را خدمت شما و
خانواده محترم تسلیت عرض نموده ،ما را در غم خود
شریک بدانید.

عباس معتمدی پور – محسن احمدی

جناب آقای ابوذر زینلــــی

با نهایت تأسف و تأثر درگذشت پدر گرامیتان را به شما
تسلیت عرض نموده ،از درگاه خداوند متعال برای آنمرحوم
علودرجات و برای بازماندگان صبر مسئلت می نمایم.

با نهایت تأسف درگذشت پدر بزرگوارتان را تسلیت
عرض نموده و از ایزد منان برای آنمرحوم رحمت و
غفران و برای شما طول عمر مسئلت دارم.

یاسر محیاپــور

حسن پور ولی

فرهنگسرای شورای شهر سیرجـان
(ترم بهار )96

روخوانی قرآن(کودک) -تفسیر موضوعی نهج البالغه -نقاشی کودک-تئاتر خالق(کودک)-موسیقی
بلز(کودک) -شاهنامه خوانی(کودک)-آموزش اصول مداحی-سفالگری-گلیم بافی-شطرنج-
زیبانویسی و خط تحریری(ویژه دانش آموزان و معلمان هنر)-خوشنویسی-آشنایی کودکان با
مفاهیم ادبی و فنون شعر-عکاسی -عروسک بافی-پته دوزی -ترمه دوزی -فیلم برداری-تئاتر
بزرگساالن(بازیگری ،کارگردانی)-فن بیان و سخنوری -چرم دوزی-نقاشی روی چرم -تقویت
محاسبات ذهنی(چرتکه) -موسیقی های (دف -تنبک-سنتور-نی-کمانچه-عود-گیتار-ویلن-
آواز-کیبورد)-کارگاه مهارتهای همسرداری-مهارتهای فرزند پروری-مهارتهای تربیت جنسی
فرزندان-مهارتهای کسب و کار(رایگان)-کارگاه بررسی و مقابله با آسیب های اجتماعی –آسیب
های فضای مجازی-آسیب های مواد مخدر(رایگان)  -آموزش کمک های اولیه در حوادث غیر
مترقبه (رایگان)-کارگاه آموزشی مهارتهای زندگی،مهارتهای زناشویی و مشاوره ازدواج (رایگان)

زمان ثبت نام  3 :الی  10اردیبهشت ماه مکان ثبت نام :بلوار هجرت – فرهنگسرای شورای شهر
شماره همراه 0933 897 1590 :

روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی شهر سیرجان

اطالعیــه فرهنگسرای شــورای شهر سیرجان

آغاز ثبت نـــام کالسهای آموزشـــی

شماره تماس42336201-4 :

در نشست خبری حسنپور چه خبر بود؟!
شورای شهر و التها!
نکتههای کوچولوی کوچولو

صفحه7

صفحه6

صفحه3

این هفته در ویـژه نامه طنـز تووقیف بخوانید:

کشفجسدچوپان

قهرمانی که دیده نشد!

عکس :سید محمد فروزنده

از خاطر دلها رنود یاد تو رهگز

ای آنکه هب نیکی همه جا ورد زبانی

ضمن تقدیــــــر و تشکـر از
سروران بزرگـــــــــواری که در
مراسم تشییــع و ترحیم؛

مرحوم حسین احمدی دهسراجی

شرکت نموده اند به اطالع می رساند مراسم خاکبندان
آنمرحوم روز جمعه  96 / 2 / 1از ساعت  16الی 18
برگزار می گردد.

ساعت حرکت  16 : 30 :عصر

آدرس :خرم آباد ،کوچه پشت حسینیه ،منزل آن مرحوم

قابل توجه ارگانها و شرکتها

یک باب مغازه در خیابان خواجه نظام الملک
به متراژ  95متر کاشی ،سرامیک و کلیه
امکانات رهن و اجاره داده می شود.
 – 09131457025دهشیری

خدمات کشاورزی آتالنتیک
فروش انواع نهال اصالح شده:
(گوجه ،بادمجان و دیگر صیفی جات)

سفارشی -تحویل  10روزه

مشاوره ودر صورت نیاز بازدید و فروش انواع
سموم بهداشتی خانگی
جهت مبارزه با انواع حشرات موذی
(مورچه ،سوسک کابینت و موش)
خیابان قدس ،روبروی قنادی نانک (کوششی)
42200684

