
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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رئیس اداره منابع طبیعی کازرون:

فرهنگ سازی کلید خروج از بحران های 
زیست محیطی است
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مبلغ تعیین می کنند 
و فرد در معرض آسیب، 
با دیده منت می پذیرد

»دیکانِک کوهمره نودان«، 
»محّرِم کنارتخته وخشت«

سرپرست دانشگاه آزاد کازرون:

زمان جنگ 
هیچ تفاوتی بین 

فرماندهان و نیروهای 
عادی نبود

فرماندار کازرون در جلسه شورای 
آموزش وپرورش:

برای مقابله با آسیب های اجتماعی 
باید به خانواده ها آگاهی داد

یک کازرونی شهروند افتخاری
 بوشهر شناخته شد

به منظور ترویج فرهنگ درختکاری؛
  3000 نهال در میان مردم کازرون 

توزیع  و کاشته شد


