
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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                  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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تخصیص بیش از دو میلیارد تومان 
اعتبار از محل ملی رهاورد سفر اخیر 

فرماندار شهرستان کازرون به استان

مهار آتش سوزی سنگین و انفجار 
مرکز عرضه گاز مایع در کازرون

استمداد از نماینده 
ممسنی و رستم

لیگ برتر 
از نگاهی دیگر

مدیر فروشگاه رفاه کازرون:

توزیع سبد کاال ویژه بهزیستی 
و کمیته امداد بدون هیچ مشکلی 

انجام شده است

باران مداوم 3 روزه، 
کازرون را طراوت بخشید

قائمیه بیشترین 
و دریاچه پریشان کمترین 
میزان بارندگی را داشت

گزارش طلوع از 
مرکز ترک اعتیاد ابوالفضلی؛

حدود 4 هزار خانم را 
ترک اعتیاد داده ایم


