
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

»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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اقدامات گسترده 
شهرداری کازرون 
 به منظور پیشگیری 

 از شیوع ویروس کرونا 
در سطح شهر

تداوم اقدامات مداخله ای 
 مقابله با کروناویروس 

در شبکه بهداشت و درمان 
کازرون
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هفتـه نـامه

toloudaily@gmail.com

دلیل  به  گفت:  کازرون  شهرستان  حرفه ای  و  فنی  مرکز  رئیس 
دختران  واحد  ماسک،  کمبود  و  در کشور  کرونا  بیماری  شیوع 
این مرکز اقدام به راه اندازی دو کارگاه تولید ماسک و لباس های 

حفاظتی بیمارستانی کردند.
دو  این  در  افزود:  ایرنا  با  گفت وگو  در  خدایاری،  هاشم 
با  و  بهداشت  حوزه  کارشناسان  نظر  زیر  که  کارگاه 
 ۳۰۰ بین  روزانه  است،  فعال  بهداشتی  اصول  تمام  رعایت 

تولید  ماسک  و  بیمارستانی  حفاظتی  لباس  دست   ۵۰۰  تا 
می شود.  

دختران  از  نفر   ۴۰ از  بیش  واحد  دو  این  در  داشت:  بیان  وی 
بدون  و  تمام وقت  به طور  مجرب  مربیان  همکاری  با  عالقه مند 
برای  مردم  مشکالت  از  بخشی  حل  برای  چشمداشتی  هیچ گونه 
مراکز  در  پرستاران  و  پزشکان  همپای  کرونا،  بیماری  با  مقابله 

درمانی، فعالیت دارند.

شهید  بهداشت  مرکز  محیط  بهداشت  واحد  مسئول  کارشناس 
پیرویان کازرون از تعطیلی دو واحد صنفی عرضه کننده قلیان در 

کازرون خبر داد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی شبکه بهداشت 
راستای  در  گفت:  احمدی  محمد  کازرون،  شهرستان  درمان  و 
پیشگیری از شیوع کروناویروس در این شهرستان، دو واحد صنفی 
عرضه کننده قلیان و مواد دخانی از سوی بازرسان بهداشت محیط 

مرکز بهداشت شهید پیرویان و همکاری دایره نظارت بر اماکن 
عمومی نیروی انتظامی، تعطیل شد.

این کارشناس بهداشت محیط بابیان اینکه احتمال انتقال بیماری های 
ویروسی از فردی به فرد دیگر از طریق استفاده از قلیان مشترک 
هرگونه  مشاهده  صورت  در  شهروندان  کرد:  توصیه  است،  زیاد 
تلفنی ۱۹۰  با سامانه  تماس  از طریق  را  بهداشتی، موضوع  تخلف 

رسیدگی به شکایات بهداشتی، گزارش دهند.

دختران فنی و حرفه ای کازرون برای تولید ماسک، کمر همت 
بستند

تعطیلی دو واحد صنفی عرضه کننده قلیان در کازرون

 شهر خوب، یافتنی نیست، 
ساختنی است؛

 گفت وگو با ابراهیم خانی 
مدیر دایره فضای سبز شهرداری 

کازرون

 با دادستان 
همکاری کنید

 مراحل پایانی نصب المان 
 سیمرغ در میدان ورودی خیابان 

سید محمد نوربخش

برگزاری کارگاه آموزشی 
 مبارزه با علف های هرز 
و کالیبراسیون سم پاش ها

دیدار فرماندار ویژه شهرستان 
 کازرون با مدیرکل راه 

و شهرسازی فارس

                  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.


