
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

فرماندار کازرون خواستار شد؛

لزوم تسریع در مطالعه و 
اجرای سد مخزنی چروم

با حضور مدیرکل آموزش وپرورش استان فارس؛

مشکالت و کمبودهای 
اداره آموزش وپرورش 

کوهمره نودان بررسی شد کارگاه آموزشی نقش زنان در مدیریت 
مصرف آب در شهر خشت برگزار شد
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دعوت به همکاری
دفتر روزنامه طلوع در کازرون جهت فروش 
نفر  یک  شهر،  سطح  در  روزنامه  توزیع  و 
موتورسوار دارای موتورسیکلت را به همکاری 

دعوت می کند.
تلفن تماس: 42229246

از سایت روزنامه طلوع
 دیدن فرمائید :

www.tolounews.com
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فرمانده انتظامی شهرستان کازرون:
شاخص های امنیتی 
در شهرستان کازرون 
رو به بهبودی است

جعفری رئیس اداره محیط زیست 
کازرون گفت: 

طی دو عملیات موفق به 
دستگیری سه نفر  متخلف شدیم

شهر خوب یافتنی 
نیست، 

ساختنی است

موزه تخت 
جمشید


