
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
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مدیرکل محیط زیست فارس خبر داد:

تخریب سازه های غیرمجاز در 
مناطق ارژن و پریشان

فرماندار شهرستان کازرون:

خسارات سیل در چنارشاهیجان 
کازرون 14 میلیارد تومان 

برآورد شد

یک کشته در جاده کازرون

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، مسعود پزشکیان در چهاردهمین 
دوره سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی ضمن تأکید بر ضرورت وجود 
نگاه عمیق و جهان بینی برای بهتر شدن روند روابط عمومی و گستره این 
فضا به یکی از آیات قرآن کریم درخصوص ضرورت جهان بینی اشاره 
اگر  که  است  شده  تأکید  کریم  قرآن  آیات  از  یکی  در  کرد:  اظهار  و 
می خواهید روابط خوبی با انسان ها داشته باشید، باید نگاه وسیع و گسترده 

داشته باشید.
وی تصریح کرد: آیا امروز روابط عمومی ها با این نگاه رفتار می کنند یا 

فقط می خواهند ذهنیت، جنس و بنگاه خود را قالب کنند.
روابط عمومی و رسانه ها نباید اجازه دهند پول و ثروت حقیقت را تحت 

تأثیر قرار دهد
اگر  کرد:  بیان  خاشقچی  جمال  فجیع  قتل  ماجرای  به  اشاره  با  پزشکیان 
قدرت های  و  نمی شد  عمل  وارد  موضوع  این  در  رسانه  و  عمومی  روابط 
پاکسازی  جنایت  کاماًل صحنه  نمی کشید،  چالش  به  این چنین  را  بزرگ 
می شد و هیچ اثری از این قتل و جنایت فجیع وجود نداشت، اما در این 
با پول و  بدهند که قدرت ها  اجازه  نباید  مسیر روابط عمومی و رسانه ها 

ثروت حقیقت را تحت تأثیر قرار دهند.
وی ادامه داد: امیدواریم روابط عمومی ها آنچه حق است را دنبال کنند و در 

این مسیر نیز از ابزار و تکنولوژی های روز نیز باید استفاده کرد تا صدای 
حق به گوش تمام ملل برسد.

نایب رئیس مجلس شورای اسالمی تأکید کرد: رساندن صدای حق به دنیا 
وظیفه روابط عمومی و رسانه ها است و این مهارت شما است که می تواند 

به رشد و تعالی انسان ها در این مسیر کمک کند.
اظهار  اسالمی  شورای  مجلس  در  اسکو  و  آذرشهر  تبریز،  مردم  نماینده 
کرد: همه انسان ها از یک ریشه هستند و در طول تاریخ جناح ها فقط سعی 
کرده اند که خود را حق جا بزنند، درحالی که حق مستقل از من و شما و 

این جناح و آن جناح است و باید در برابر حق سر خم کرد.

به  خساراتی  سیل  کرد:  اعالم  ایرنا  با  گفت وگو  در  دهقان  داریوش 
محصوالت کشاورزی، واحدهای مسکونی و تأسیسات زیربنایی وارد کرد.
از دو ساعت در  در مدت کمتر  باران  میلی متر  بارش 56  داد:  ادامه  وی 
به مزارع، تأسیسات  باغ ها، راه های دسترسی  به میوه  بخش چنارشاهیجان 

کشاورزی و چاه های منطقه خسارت زد. 
دهقان گفت: این سیل به 120 مسکن شهری و 35 مسکن روستایی بین 5 
تا 50 در صد خسارت وارد کرد و آب بردگی چند خودرو و سقوط آن ها 

در رودخانه گزارش شد.

تصادف در جاده کازرون- قائمیه یک کشته بر جا گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، رئیس پلیس راه شمال 
فارس گفت: براثر برخورد یک دستگاه پراید با خودرو برلیانس در محور 

قائمیه به کازرون، راننده پراید در دم جان باخت.
سرهنگ عبدالهاشم دهقانی افزود: این حادثه به دلیل تجاوز به چپ خودرو 

برلیانس رخ داد.

پزشکیان در چهاردهمین دوره سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی:

 رسانه ها نباید اجازه دهند پول و ثروت حقیقت را تحت تأثیر قرار دهد

فرماندار شهرستان کازرون:

خسارات سیل در چنارشاهیجان کازرون 14 میلیارد تومان برآورد شد

یک کشته در جاده کازرون

پزشکیان در چهاردهمین 
دوره سمپوزیوم بین المللی 

روابط عمومی:

 رسانه ها نباید اجازه 
دهند پول و ثروت 

حقیقت را تحت تأثیر 
قرار دهد

2

1

2

 
سال دوم          شماره  50        بها 500 تومانسه  شنبه 1 آبان ماه 1397           13 صفر 1440  23toloudaily@gmail.com اکتبر 2018

83

خودتان را به خواب نزنید شهر خوب یافتنی نیست، 
ساختنی است

داریوش دهقان فرماندار شهرستان کازرون:

تونل محرم به عنوان یکی از مهم ترین مطالبات مردم شهرستان کازرون 
2در نظر گرفته شده است

                  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.


