
همشهریان عزیز و سبز اندیش کازرونی

شهرخوب یافتنی نیست، ساختنی است

برای اولین بار طرح »شهروند گل«
با همکاری شهرداری کازرون، انجمن دوستداران محیط زیست فارس کازرون، 

هفته نامه طلوع جنوب برگزار می گردد

شهروندان خالق و خوش ذوقی که با ایجاد فضای سبز در محل زندگی یا 
کسب و کار خویش در زیباسازی شهر مشارکت داشته اند، در این طرح

شرکت نموده و کاندیدای دریافت جایزه شوند

از کلیه نهادها  و اداراتی که تمایل دارند در این طرح همکاری و مشارکت داشته باشند 
دعوت به عمل می آید به انجمن دوستداران محیط زیست فارس کازرون 

یا  روزنامه طلوع مراجعه نمایند.
تلفن تماس: 09177213549

»شهروند گل« رقابتی برای زیبا سازی شهر و ایجاد فضای سبز شهری است

و انتخاب ماهیانه یک شهروند برتر و اهدای هدیه

همشهریان عزیز و سبز اندیش کازرونی

شهرخوب یافتنی نیست، ساختنی است

برای اولین بار طرح »شهروند بافرهنگ«
با همکاری شهرداری کازرون، انجمن دوستداران محیط زیست فارس کازرون،

شرکت سبز زیور و هفته نامه طلوع جنوب برگزار می گردد

شهروندان عزیز  می توانند با تفکیک زباله در منزل و شرکت در این طرح
جزو برنده های خوش شانس طرح »شهروند بافرهنگ« باشند

از کلیه نهادها  و اداراتی که تمایل دارند در این طرح همکاری و مشارکت داشته باشند دعوت به عمل 
می آید به انجمن دوستداران محیط زیست فارس کازرون یا  روزنامه طلوع مراجعه نمایند.

تلفن تماس: 09177213549

طرح تفکیک زباله از مبدأ

هر ماه 5 برنده معرفی و کارت هدیه دریافت خواهند کرد

027526

سایه مرگ و نیستی بر سر دریاچه پریشان 

آیا فکری به حال انتقال آب به دریاچه پریشان نمی شود؟

دیوار، دست متخلف 
زیست محیطی را رو کرد

چهره ادبی و فرهنگی 
کازرونی و خالق رمان گرازها 

درگذشت
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2
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                  فیلم ماشیِن فروشی شما                       
                  فیلم منزل شما

                  فیلم جشن تولد خود، فرزندان و نوه هایتان             
               و فیلم انواع آگهی های خود را 

                    به ما بسپارید تا در روزنامه طلوع 
                    کنار متن ارسالی تان 

                    به نمایش بگذاریم.

روش نوین مطبوعاتی ما با فیلم

تلفن تماس دفتر روزنامه طلوع :
         32344772-3-4         42229246 

 روش نوین مطبوعاتی
 ما را به دیگران نیز یادآور شوید.
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تیترها

در گفت وگو با جوان کازرونی:

مشکالت اقتصادی هیچ گاه 
جوانان را ناامید نخواهد کرد

راهیابی 6 نفر از 
شرکت کنندگان در بیست و 

سومین دوره مسابقات قرآن 
و عترت واحد کازرون به 

مرحله کشوری

دعوت به همکاری
شرکت بسته بندی خرما »رنگینک« واقع در کازرون، شهرک صنعتی 

شهید مصلحیان به تعدادی کارگر ساده )خانم( نیازمند است.
با سرویس رفت و برگشت و حقوق مکفی

جهت ثبت نام به آدرس کازرون، خیابان توحید، بعد از مسجد 
سیدابراهیم، دفتر شرکت رنگینک مراجعه فرمایید.

09377430502 -091712328847/1149


