
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 معمار ساز کازرون 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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 شهردار کازرون در مصاحبه اختصاصی 
با هفته نامه طلوع جنوب عنوان کرد؛

 بهره برداری 
 از پارک بانوان 

و چند پروژه ی دیگر 
در سال جاری

حدود 2 میلیارد تومان قرارداد با پیمانکار در 
بحث آسفالت معابر بستیم که به طور عادالنه 

در تمام نقاط شهر توزیع شود
هزینه افزون بر یک میلیارد و 200 میلیون تومان 
وسایل جهت وسایل ورزشی، بازی و زیباسازی 

مبلمان شهری در سال جاری
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پرواز ابدی آقا ماشاءاهلل  کازرون، 
 شهر سبز دیروز 

و شهر خشک امروز

 ردیابی و شناسایی 
 مگس میوه مدیترانه ای 

و مگس میوه انبه

فرماندار شهرستان کازرون:

به ازای هر هکتار مبلغ 200 میلیون 
ریال اعتبار به کشاورزان حاشیه 

رودخانه بیشاپور جهت حق نکاشت 
پرداخت می شود

صندوق حمایت از توسعه بخش 
کشاورزی شهرستان کازرون تشکیل 

می شود

استاد ماشاءاهلل حسینی فرد، قهرمان نامدار دو صد متر و 
پرش طول ایران در سال 1335، در اثر بیماری به لقاءاهلل 

پیوست...


