
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

به  اشاره  با  فارس  صنعتی  شهرک های  شرکت  مدیرعامل 
منطقه  از 3 شهرک صنعتی و یک  بهره مندی شهرستان کازرون 
ویژه اقتصادی گفت: زیرساخت های مناسبی در قالب شهرک ها و 
نواحی صنعتی و نیز منطقه ویژه اقتصادی برای جذب سرمایه گذار، 

توسعه صنعتی و اشتغال پایدار در این شهرستان فراهم شده است.
شرکت  عمومی  روابط  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
ناحیه  از  بازدید  از  پس  فتوحی  احد  فارس،  صنعتی  شهرک های 
کازرون  شهرستان  فرماندار  با  جلسه  در  مصلحیان  شهید  صنعتی 
صنعتی  نواحی  در  زمین  واگذاری  کار  حاضر  حال  در  گفت: 
صنعتی  ناحیه  نیز  و  باالده  و  جره  صنعتی  ناحیه  مصلحیان،  شهید 
اقتصادی  ویژه  منطقه  در  زمین  واگذاری  و  انجام  چنارشاهیجان 
این  اصالحیه  مصوبه  نهایی  اخذ  از  به زودی و پس  نیز  کازرون 
منطقه از شورای عالی مناطق آزاد و اقتصادی کشور انجام می شود.
وی افزود: کل اراضی در حوزه شهرک های صنعتی در شهرستان 
درمجموع  اراضی  این  که  است   هکتار   200 از  بیش  کازرون 
ظرفیت استقرار 280 واحد صنعتی با پیش بینی اشتغال برای 2400 

نفر فراهم شده است.
اصلی  رکن  به عنوان  سرمایه گذاران  از  حمایت  کرد:  بیان  وی 
تولید کاالی ایرانی در دستور کار قرار دارد و به سرمایه گذاران 
تعلق  سرمایه گذاری  مشوق های  کازرون،  در شهرک های صنعتی 

می گیرد.
فتوحی با اشاره به اختصاص مشوق تا سقف 90 درصد در نواحی 
سرمایه گذاران  استقبال  از  چنارشاهیجان  و  باالده  و  جره  صنعتی 
از این مشوق ها خبر داد و گفت: اراضی چنارشاهیجان به صورت 
کامل و در قالب انعقاد قرارداد با سرمایه گذاران واگذار و اراضی 

ناحیه صنعتی جره و باالده نیز در حال واگذاری است.
وی بر توسعه و تکمیل زیرساخت ها در این دو ناحیه صنعتی نیز 
تأکید کرد و گفت: اجرای برخی طرح های تکمیل زیرساخت ها 
در دستور کار قرارگرفته و در مرحله برگزاری مناقصه و انتخاب 

پیمانکار است.
ویژه  منطقه  جامع  طرح  در  بازنگری  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
اقتصادی کازرون  برای استقرار همه گروه های صنعتی با اولویت 
صنعتی گفت: منتظر ابالغ این مصوبه از شورای عالی مناطق ویژه 

انجام اصالحاتی که  در طرح جامع  با  تا  اقتصادی کشور هستیم 
استقرار صنایع  افزایش گستره  این منطقه صورت می گیرد شاهد 

مختلف در این منطقه و شتاب در جذب سرمایه گذاران باشیم.
در این جلسه فرماندار کازرون نیز بر آمادگی  دستگاه های اجرایی 
سرمایه گذار  جذب  و  صنعت  بخش  توسعه  از  حمایت  به منظور 

تأکید کرد.
جلسه  در  همچنین  فارس  صنعتی  شهرک های  مدیرعامل شرکت 
نیز  مصلحیان  شهید  صنعتی  ناحیه  خدماتی  شرکت  هیئت مدیره 
گفت: ناحیه صنعتی شهید مصلحیان کازرون در فضایی به وسعت 
83 هکتار احداث شده که 48 هکتار آن زمین صنعتی است و از 

این میزان تاکنون 32 هکتار آن به متقاضیان واگذار شده است.
مصلحیان  شهید  صنعتی  ناحیه  ظرفیت های  اشاره  با  ادامه  در  وی 
بیان کرد: در این ناحیه صنعتی 22 واحد با اشتغال زایی 761 نفر 
فعال است و همچنین از ظرفیت استقرار 240 واحد صنعتی دیگر با 

اشتغال زایی یک هزار و 300 نفر نیز برخوردار است.
تأمین  طرح  اجرای  برای  شرکت  این  آمادگی  اعالم  از  فتوحی 
پایدار آب ویژه واحدهای صنعتی آب بر خبر داد و گفت: در این 
زمینه امیدواریم با حمایت های فرمانداری و سازمان آب منطقه ای 
بتوانیم مجوز حفر یک حلقه چاه آب جدید را اخذ نموده و آب 
واحدهای متقاضی آب زیاد را از شبکه تأمین آب شهرک که از 

طریق  آبفای شهری تأمین می شود تفکیک کنیم.
وی همچنین بر فسخ قراردادهای راکد و واگذاری به سرمایه گذاران 

و متقاضیان جدید تأکید کرد.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی فارس خبر داد:

فراهم شدن زیرساخت ها برای سرمایه گذاری 
در شهرک های صنعتی کازرون
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نقش ادارات در 
زیباسازی شهرمان

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی فارس خبر داد:

فراهم شدن زیرساخت ها برای 
سرمایه گذاری در شهرک های صنعتی کازرون

الوانی خبر داد: 
ایجاد زیرساخت های الزم برای جذب 

دانشجویان پزشکی خارج از کشور

 ورود یک فرد مسلح ناشناس 
به بازار کازرون

رئیس کمیته امداد کازرون عنوان کرد؛
پرداخت 2 میلیارد و 782 میلیون 

ریال بابت رفع سوءتغذیه 
کودکان و مادران

مدیر باغبانی سازمان 
جهاد کشاورزی استان خبر داد:

تولید بیش از 300 میلیون 
شاخه گل نرگس در فارس

روزنـامـه طلـوع آگهـی و مشــترک می پـذیـرد

42229246 - 32344772


