
در جشنواره بین المللی پروژه های دانش آموزی سینا؛

تیم دانش آموزی دبیرستان 
پسرانه سمای کازرون مقام اول 

کشور را کسب کرد
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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در آیینی باشکوه جشنواره بزرگ دانش آموزی با عنوان »کازرون گمپ 
گلن« توسط دبیرستان متوسطه دوم دخترانه نمونه دولتی بانو سالمی در 

کازرون برگزار شد.
خسروی:  طیبه  و  کشکولی  هاشمی  محمدحسین  خبری/  سرویس 
امیرحسین جمشیدی مدیر آموزش وپرورش کازرون در جشنواره بزرگ 
»کازرون  عنوان  با  تربیتی  و  آموزشی  نمونه  دانش آموزان  از  تقدیر 
دانش آموزان  اولیای  فرهنگیان،  از  جمعی  حضور  با  که  گلن«   گمپ 
و  شهرداری  اسالمی،  شورای  باهمت  کازرون  شهر  شورای  اعضای  و 
در  شهید عسکری صورت گرفت  سالن  در  آموزش وپرورش کازرون 
سخنانی اظهار داشت: جای بحث و تردید نیست که بزرگ ترین سرمایه 
توسعه، پیشرفت و تعالی یک کشور، توسعه انسانی است و توسعه معنوی 
را هم اگر در داخل همین توسعه انسانی ببینیم، کشوری که این سرمایه 
را ندارد، امکان ندارد که بتواند به خوبی از سرمایه های دیگرش استفاده 

کند.
وی گفت: شکی نداریم که پرورش نه تنها هم ردیف آموزش است، بلکه 

دارای اولویت و اهمیت خاصی قرار دارد.
مدیر آموزش وپرورش کازرون با اشاره به اهمیت جایگاه مقوله تربیتی 
و پرورشی در بطن خانواده بزرگ آموزش وپرورش تصریح کرد: این 
پرورش است که می تواند نوجوانان ما را برای آموزش و یادگیری بهتر 
مشکالتی  دچار  آموزش  امر  در  که  آن هایی  از  بسیاری  و  کند  آماده 

هستند به مسئله پرورش برمی گردد.
سرمایه گذاری  عنوان  با  پرورش  امر  در  چنانچه  شد:  متذکر  جمشیدی 

اصلی مدنظر ما باشد، خودبه خود آموزش و تعلیم سطح باال هم در کنارش 
خواهد آمد.

علمی  عرصه های  تمام  در  کازرون  دانش آموزان  کرد:  خاطرنشان  وی 
داشته  گفتن  برای  حرفی  بین المللی  حتی  و  کشور  سطح  در  تربیتی  و 
روزبه روز  دلسوز  همکاران  و  معلمان  همکاری  سایه  در  باید  که  است 

استعدادهای بالقوه در این شهرستان به بالفعل تبدیل شود.
معاونان  مدیر،  مضاعف  تالش  از  کازرون  آموزش وپرورش  مدیر 
که  سالمی  بانو  دوم  متوسطه  دولتی  نمونه  دخترانه  دبیرستان  معلمان  و 
توانستند با همکاری همدیگر در تمام عرصه های علمی، اخالقی و تربیتی 

نمونه ای بارز باشند، تقدیر و تشکر کرد.
شعر  و  سنتی  موسیقی  اجرایی  با  جشنواره  این  گزارش  این  اساس  بر 
در  نمونه  دانش آموزان  به  جوایز  اهدای  و  کازرونی  شیرین  لهجه  با 

عرصه های علمی، هنری و تربیتی به پایان رسید.

گالیه خطیب جمعه کازرون از وزارت بهداشت و درمان 
و دفتر مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی:

خدمات سالمت در کازرون 
عادالنه نیست

از زحمات کارکنان بهداشت و درمان
 شهرستان کازرون تشکر می کنم

دفتر مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی به تعهد در قبال 
تجهیز بیمارستان امام علی )ع( توجه نمی کند

در آئینی صورت گرفت؛

جشنواره بزرگ دانش آموزی با عنوان »گمپ گلن« در کازرون

                  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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دست درازی به درختان 
تا کی؟!

خطرات آسانسور و 
راهکارهای پیشگیری از آن

دستگیری دو نفر متجاوز به اراضی 
منابع طبیعی روستای دوسیران

اجرای حکم قلع و قمع 
ساخت و ساز غیرمجاز در کازرون

جشن سیل مهربانی 
در کازرون


