
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

 
آن  می آید  جان  بن  از  آنچه 
از  قلب  صمیم  از  که  است 
کوشش  و  صادقانه  همکاری 
مدیر  سمت  در  شما  خالصانه 
در  هانیه  غیردولتی  آموزشگاه 
و  تقدیر   96-97 تحصیلی  سال 
امید سرافرازی  به  نمایم.  تجلیل 
سال های  در  شما  سربلندی  و 

آتی.                        027967م

ناهید سلطانی– مؤسس دبیرستان غیردولتی هانیه

همکار ارجمند سرکار خانم گیتی مّکی
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در مراسم روز ملی ایمنی و آتش نشانی 
صورت گرفت؛

رونمایی از برنامه بلندمدت 10 
ساله سازمان آتش نشانی 

و خدمات ایمنی 
شهرداری کازرون

رئیس اداره حمایت از مشاغل و بیمه 
بیکاری فارس:

تعداد مقرری بگیران 
بیکاری فارس 5/4 درصد 

رشد داشته

خانوادهمحترمفرشتهحکمت
نویسنده  و  فرهیخته  ادیب  تأثرانگیز  گذشت  در 
را  فرشتهحکمت  محمدعلی مرحوم گران قدر 
تسلیت عرض نموده، علو درجات آن شادروان و 
غفور  خداوند  از  را  محترم  بازماندگان  عمر  دوام 

مسئلت دارد.
هفتهنامهطلوعجنوب

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی
مطرح کرد؛

ریزش شدید قیمت دالر 
با تصویب لوایح 
FATF مرتبط با

سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی 
مجلس شورای اسالمی مطرح کرد؛

احتمال سقوط آزاد 
قیمت ها در بازارهای طال، 

خودرو و مسکن
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خبر تنبیه بدنی دانش آموز در 
کازرون تأیید نشده و در حال 

پیگیری است

 تأثیر سعدی شیرازی
 بر نهضت روشنگری 

در غرب

تجمع مسالمت آمیز 
کامیون داران شهرستان 
کازرون  در سندیکای 

کامیون داران


