
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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رئیس منابع طبیعی کازرون خبر داد؛

خسارت سه برابری آتش سوزی به منابع طبیعی کازرون
خسارت بیش از ۶۷1 میلیاردی آتش سوزی به مراتع

 12 گزینه پیشنهادی 
برای امامت جمعه 

 کازرون معرفی 
شده اند

2
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هفتـه نـامه

toloudaily@gmail.com

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان فارس 
گفت: تاکنون ۱۲ گزینه پیشنهادی از سوی مردم 
جمعه  امامت  برای  کازرون  مردمی  تشکل های  و 
این شهر معرفی شده اند اما هنوز فرد خاصی از بین 

آنان انتخاب نشده است.
حجت االسالم حسین ملک مکان، در گفت وگو با 
خبرنگار ایرنا افزود: روند گزینش و انتخاب ائمه 
جمعه توسط شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور 
صورت می گیرد که انتخاب یک فرد به عنوان امام 

جمعه روند خاصی دارد.
 ۱۲ گزینش  روند  حاضر  حال  در  داد:  ادامه  وی 
در  کازرون  جمعه  امامت  برای  پیشنهادی  گزینه 
حال  در  کشور  جمعه  ائمه  سیاستگذاری  شورای 
و  امتحان  پیشنهادی  گزینه های  از  و  است  انجام 
مصاحبه صورت می گیرد تا به جمع بندی و گزینه 

نهایی دست یابند.
رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان فارس 
جمعه  امام  انتصاب  شدن  بر  زمان  دلیل  گفت: 
منتظر  باید  که  است  موضوع  همین  نیز  کازرون 
جمع بندی و ابالغ شورای سیاستگذاری ائمه جمعه 

کشور بود.
آموزش  مرکز  و  دانشگاه  شش  دانشجویی  بسیج 
و  رئیس  به  نامه ای  در  کازرون  شهرستان  عالی 
اعضای شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور با 
اشاره به ضرورت بیش از پیش وحدت و یکدلی 
نمازهای  و  جمعه  امام  نقش  و  شهرستان  این  در 
جمعه در این خصوص و خالء به وجود آمده ناشی 
از بیش از پنج ماه عدم معرفی امام جمعه کازرون 
از  ناشی  پیامدهای  اعالم کرد:  از سوی آن شورا، 
عدم معرفی امام جمعه کازرون در درجه اول متوجه 

شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور است.
فقید  جمعه  امام  خرسند  محمد  االسالم  حجت 
چهارشنبه  بامداد   ۳:۳۰ ساعت  حوالی  کازرون، 
همسر  اتفاق  به  که  حالی  در   )۹۸ خرداد  )هشتم 
خود از آیین احیای شب بیست و سوم ماه مبارک 
رمضان )شب قدر( بازگشته بود، با سالح سرد مورد 

سوء قصد قرار گرفت و چشم از جهان فروبست.
قاتل امام جمعه فقید کازرون ظهر هشتم خردادماه 
در  صادره  رأی  طبق  او  قصاص  حکم  و  دستگیر 
شعبه  اول دادگاه کیفری یک استان فارس هشتم 
شهریورماه ۱۳۹۸ در شهرستان کازرون و در مالء 

عام اجرا شد.
شورای  عضو  که  خرسند  محمد  االسالم  حجت 
شهریورماه  از  بود  اسالمی  موتلفه  حزب  مرکزی 
۱۳۸۶ امامت جمعه شهر کازرون را برعهده داشت.

انتخاب  بانوان توانمند، در اولویت  جوانان و 
در  جدید  شهرستان های  فرمانداری  برای 

فارس هستند.
استانداری  منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون 
فارس با اشاره به مصوبه دهم مهرماه گذشته 
هیئت دولت مبنی بر تشکیل هفت شهرستان 
جدید فارس گفت: به زودی با انتصاب هفت 

سرپرست برای فرمانداری شهرستان های تازه 
تأسیس مصوبه دولت اجرایی می شود

عبدالرضا قاسم پور افزود: رویکرد استانداری 
بخشداران  و  فرمانداران  انتصاب  در  فارس 
ظرفیت  از  استفاده  جدید،  شهرستان های  در 
جوانان و بانوان، برخورداری افراد از سالمت 
آنان  بودن  همراه  و  افراد  توانمندی  کاری، 
باسیاست ها و برنامه های دولت تدبیر و امید 

است.
فرمانداری  هفت  سرپرستان  گفت:  وی 
زرقان،  سرچهان،  اوز،  بیضا،  شهرستان های 
انتصاب  از  پس  چنار  کوه  و  بختگان  خفر، 
استقرار  پیگیر  تا  بود  خواهند  موظف 
در  اجرایی  دستگاه های  و  بخشداری ها 
مردم  مشکالت  و  مسائل  حل  و  شهرستان 

باشند.
معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار فارس 

در  جدید  شهرستان های  تشکیل  در  گفت: 
استان فارس به گونه ای برنامه ریزی  شده است 
استفاده  موجود  انسانی  نیروی  ظرفیت  از  تا 

شود.
تشکیل  با  امسال  مهر  دهم  دولت  هیئت 
فرمانداری  ارتقای  و  جدید  شهرستان  هفت 
به  کازرون  و  مرودشت  شهرستان های 
فرمانداری ویژه موافقت کرد که این مصوبه 
اول  معاون  سوی  از   ۹۸ مهر   ۱۵ دوشنبه 
وزارت کشور  به  اجرا  برای  رئیس جمهوری 

ابالغ شد.
بخش های  دولت،  هیئت  تصمیم  اساس  بر 
زرقان، بیضا، اوز، سرچهان، خفر، آباده طشک 

و قائمیه به شهرستان ارتقا یافتند.
نام پنج شهرستان جدید همنام بخش قبلی است 
و در این میان، نام آباده طشک به بختگان و 

چنارشاهیجان به کوه چنار تغییر کرد.

معاون امور باغبانی جهاد کشاورزی فارس گفت: 
پنج هزار و ۸۰۰ هکتار از باغ های فارس به کشت 
نارنگی اختصاص دارد و پیش بینی می شود ۱۱۹ 

هزار تن محصول از این باغ ها برداشت شود.

پاکاری افزود: فارس با داشتن ۱۳ درصد سطح زیر 
کشت و تولید ۲۷ درصد نارنگی کشور، مقام دوم 

کشور در تولید این میوه را دارد.
با دو هزار و ۴۰۰ هکتار و  وی گفت: کازرون 

زیر  سطح  بیشترین  هکتار   ۹۰۰ و  هزار  با  جهرم 
این محصول را در فارس دارند و داراب،  کشت 
تولیدکننده  شهرستان  از  هم  فسا  و  قیروکارزین 

عمده نارنگی هستند.

12 گزینه پیشنهادی برای امامت جمعه کازرون معرفی شده اند

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری فارس:
معرفی فرمانداران هفت شهرستان جدید فارس

فارس رتبه دوم تولید نارنگی کشور
کازرون دارای بیشترین سطح زیر کشت نارنگی در فارس

نبود صنایع فراوری، مشکل 
باغداران انار گاوکشک

افزایش تولید 1۵ درصدی انار گاوکشک

 فارس رتبه دوم
 تولید نارنگی کشور

 کازرون دارای بیشترین سطح زیر کشت 
نارنگی در فارس 

تصویربرداری قسمتی از مستند 
یخچال های سنتی ایران در روستای 

عبدویی کازرون

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری فارس:

 معرفی فرمانداران 
 هفت شهرستان 

جدید فارس

»کارگروه معماری سنتی شهر 
کازرون« تشکیل می شود

گزینه   ۱۲ تاکنون  گفت:  فارس  استان  جمعه  ائمه  سیاستگذاری  شورای  رئیس 
پیشنهادی از سوی مردم و تشکل های مردمی کازرون برای امامت جمعه این شهر 

معرفی شده اند اما هنوز فرد خاصی از بین آنان انتخاب نشده است...


