
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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شب هنگام، طبقه اول 
 حوزه علمیه کازرون 
و سه خودرو آن را 

آتش زدند و خساراتی 
به این حوزه وارد 

کردند

1
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علمیه  حوزه  اول  طبقه  شب هنگام، 
به  زدند و خساراتی  را آتش  کازرون 

این حوزه وارد کردند.
به  کازرون  مردم  اعتراضات  پی  در 
شب هنگام،  بنزین،  قیمت  افزایش 
عده ای با هویت نامعلوم به مدرسه علمیه 
کازرون  )ع(  الصادق  مکتب  صالحیه 
به  را  حوزه  اول  طبقه  و  شده  حمله ور 
خودرو  سه  همچنین  کشیدند.  آتش 

متعلق به مدرسه را هم آتش زدند.
استان  علمیه  حوزه  مسئوالن  از  یکی 
فارس در گفتگو با خبرگزاری »حوزه« 
علمیه  مدرسه  به  حمله  خبر  تأیید  با 
شهرستان  )ع(  الصادق  مکتب  صالحیه 
کازرون، افزود: فرصت طلبان همچنین 

شیراز  در  فرهنگی  مجتمع  یک  به 
مدرسه  به  را  خساراتی  و  کرده  حمله 
خاتم االنبیاء )ص( شیراز وارد کرده اند.

مدیریت حوزه علمیه استان 
فارس:

مسئوالن سیاسی با تصمیمات 
عاقالنه به جای مضاعف کردن 

مشکالت مردم باری را از دوش 
محرومان جامعه بردارند

متن بیانیه مدیریت حوزه استان فارس 
بدین شرح است:

انا هلل و انا الیه راجعون
خبر حمله عده ای عناصر تحریک شده 
مدارس  از  بعضی  به  فرصت طلب  و 
طالب  شتم  و  ضرب  و  استان  علمیه 

به دین خدا  دلدادگی  مظلومی که جز 
دیگری  جرم  معنویت  و  علم  طلب  و 
ندارند سبب اعجاب و افسوس گردید.

اعجاب از اینکه چرا عده ای بی تدبیری 
مسئوالنی که هیچ ارتباطی با حوزه های 
علمیه  حوزه های  با  را  ندارند  علمیه 
و  می کنند  تسویه  آن  طالب  و 
حوادث  این  در  چرا  اینکه  از  افسوس 
شکسته  باید  مقدس  اماکن   حرمت 

شود؟!
فارس  استان  علمیه  حوزه  مدیریت 
مدارس  از  برخی  به  حرمت  هتک 
علمی  اردوگاه های  -که  استان  علمیه 
ارواحنا  ولی عصر  حضرت  فرهنگی  و 
فداه هستند- و طالب آن را به محضر 
و  گفته  تسلیت  زمان  امام  مبارک 
با  که  می خواهد  سیاسی  مسئوالن  از 
مضاعف  به جای  عاقالنه  تصمیمات 
کردن مشکالت مردم باری را از دوش 
محرومان جامعه بردارند و از مسئوالن 
که  می خواهد  نیز  انتظامی  و  امنیتی 
به  حرمت شکنان  و  فرصت طلبان  با 
داشته  جدی تری  برخورد  مقدسات 

باشند.
و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون

مدیریت حوزه استان فارس

 شب هنگام، طبقه اول حوزه علمیه کازرون و سه خودرو 
آن را آتش زدند و خساراتی به این حوزه وارد کردند

درخواست از نمایندگان 
ممسنی و فیروزآباد

به دلیل قطع اینترنت، شرایط نامساعد جوی و 
ناآرامی های کازرون، امکانات الزم برای چاپ 8 صفحه هفته نامه 
میسر نگردید و این شماره ناچارًا در 4 صفحه تنظیم و منتشر شد.

 حجت االسالم صباحی در خطبه نماز 
جمعه کازرون:

آبروی مردم را در فضای مجازی 
حفظ کنیم

با حکم ولی فقیه به کازرون آمدم

برگزاری نخستین نمایشگاه 
 صنایع دستی و بازارچه سنتی 

 اداره میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی شهرستان کازرون

 تکواندوکاران کازرون 
خوش درخشیدند

زدند  آتش  را  کازرون  علمیه  حوزه  اول  طبقه  شب هنگام، 
و خساراتی به این حوزه وارد کردند. در پی اعتراضات مردم 
کازرون به افزایش قیمت بنزین، شب هنگام، عده ای با هویت 
الصادق )ع( کازرون  علمیه صالحیه مکتب  مدرسه  به  نامعلوم 
حمله ور شده و طبقه اول حوزه را به آتش کشیدند. همچنین سه 

خودرو متعلق به مدرسه را هم آتش زدند...


