
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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کنترل دو و نیم میلیون 
 مترمکعب 

روان آب و سیالب توسط 
بندهای آبخیزداری

هیئت سرمایه گذاری ایتالیایی 
در سفر به فارس )فیروزآباد، 

سروستان و کازرون(، 
 دست خالی از این استان خارج 

و سرمایه خود را روانه 
استان های دیگر کرد
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هیئت ایتالیایی که اخیراً برای ارزیابی راه های سرمایه گذاری به فارس سفرکرده 
دیگر  استان های  روانه  را  خود  سرمایه  و  خارج  استان  این  از  دست خالی  بودند 

کردند.
سه  از  ساسانی  محور  شده  جهانی  ثبت  میراث  ارزیابی  برای  خارجی  گروه  این 

شهرستان فیروزآباد، سروستان و کازرون بازدید کردند.
به گزارش ایرنا هیئت های خارجی که اخیراً برای ارزیابی راه های سرمایه گذاری به 
فارس سفر کردند دست خالی از این استان خارج و سرمایه خود را روانه استان های 

دیگر کردند.
مدیریت  تالش های  با  که  ایران  در  سرمایه گذاری  به  راغب  خارجی  هیئت های 
این  موارد  برخی  وجود  دلیل  به  ادامه  در  می شوند،  فارس  وارد  استان  این  ارشد 

سرمایه گذاران پول های خود را روانه دیگر استان های کشور می کنند.
عنایت اهلل رحیمی، استاندار فارس در کمتر جلسه ای درزمینه اهمیت سرمایه گذاری 
در این استان لب به سخن نگشوده و درخصوص فواید آن برای توسعه اقتصادی و 
برون رفت از مشکالت کنونی سخنی نگفته و برجذب حداکثری سرمایه گذاری و 

رفع موانع پیش روی این قشر تأکید نکرده باشد. 
بانام  فارس  استان  فعلی  ارشد  مدیریت  دوره  در  نیز  سرمایه گذاری  بسته های 

مجوزهای سرمایه گذاری بی نام تهیه شده که آماده واگذاری به متقاضیان است.
بااین وجود هنوز در این استان مشاهده می شود که سرمایه گذاران خارجی باهدف 
نیز  رایزنی هایی  و  می گذارند  استان  این  به  پا  سرمایه گذاری  زمینه های  ارزیابی 
انتخاب  هدف  این  برای  را  استان ها  دیگر  درنهایت  اما  می گیرد  آنها صورت  با 

می کنند.
قالب  در  ایتالیا  تعاونی های  اتحادیه  اعضای  و  مدیران  عنوان  با  خارجی  گروهی 
فرهنگی،  میراث  توسعه  و  سرمایه گذاری  باهدف  ایران  و  ایتالیا  همکاری  پروژه 

گردشگری و صنایع دستی در اواخر هفته گذشته وارد استان فارس شد.
به گفته مدیران میراث فرهنگی فارس این هیئت ایتالیایی باهدف سرمایه گذاری 
انعقاد تفاهم نامه وارد این استان شدند اما درنهایت خوزستان را برای این کار  و 

برگزیدند.
سه  از  ساسانی  محور  شده  جهانی  ثبت  میراث  ارزیابی  برای  خارجی  گروه  این 

شهرستان فیروزآباد، سروستان و کازرون بازدید کردند.
ایتالیایی ها آمدند و رفتند 

در  شنبه  فیروزآباد  صنایع دستی  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  اداره  رئیس 
گفت وگو با خبرنگار ایرنا گفت: هیئت ارزیاب ایتالیایی هفته گذشته از میراث 

جهانی ساسانی واقع در این شهرستان بازدید کردند.
درنا شهبازی افزود: این هیئت باهدف سرمایه گذاری و ارزیابی زمینه های آن وارد 

استان فارس و شهرستان فیروزآباد شدند.
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان کازرون نیز چند 
روز گذشته به حضور هیئت کارشناسان و متخصصان ایتالیایی در مجموعه جهانی 

بیشاپور اشاره کرد. 
و  کارشناسان  از  نفره   ۱۶ تیم  گفت:  خصوص  این  در  جوکاری  جواد  محمد 
متخصصان ایتالیایی باهدف ارزیابی و بازدید از پایگاه میراث جهانی بیشاپور روز 

چهارشنبه ۲۷ آذرماه ۹۸ در این مجموعه جهانی حضور یافتند.
میراث  ترویج  و  حفاظت  رویکرد  با  بیشتر  همکاری های  توسعه  کرد:  اضافه  او 
ایجاد  به  کمک  مرمت،  باستان شناسی،  هنری،  مختلف  حوزه های  در  فرهنگی 
سبک ویژه در معماری، تبادل دانشجو، انعقاد تفاهم نامه و اعزام هیئت های مختلف 
فرهنگی بخشی از اهداف سفر این گروه بود. بر اساس گفته های یک منبع آگاه 
و مطلع از حضور این گروه ایتالیایی، این تیم درنهایت بعد از ارزیابی زمینه های 
سرمایه گذاری در استان فارس و باوجود قرار داشتن نیمی از میراث جهانی کشور 
و حدود ۳ هزار میراث ثبت ملی شده در فارس اما خوزستان را برای سرمایه گذاری 
انتخاب کردند. این موضوع در حالی رخ داده که محور ساسانی که تیرماه ۹۷ در 
فهرست جهانی یونسکو به ثبت رسیده برای معرفی و قرارگیری به عنوان مقصد 

گردشگران داخلی و خارجی نیازمند سرمایه گذاری و ایجاد زیرساخت های الزم و 
تأسیسات موردنیاز صنعت گردشگری است.

پرونده منظر باستان شناسی محور ساسانی در تیرماه ۹۷ به ثبت جهانی رسید و در 
اثر  به ۱۱  بود  اثر   ۴ پیش ازاین  فارس که  ثبت شده جهانی  تاریخی  آثار  پی آن 

افزایش یافت.
محور ساسانی شامل کاخ ساسانی در شهرستان سروستان، شهرگور، بنای موسوم 
به آتشکده و کاخ اردشیر در شهرستان فیروزآباد و مجموعه آثار دوره ساسانی 
برجسته  نقوش  بیشابور،  تاریخی  شهر  شامل  کازرون  شهرستان  در  واقع  بیشاپور 

تنگ چوگان و غار شاپور است.
نشست جمع بندی سفر هشت روزه مدیران و اعضای اتحادیه تعاونی های ایتالیا و 
بررسی نتایج سفر این گروه ایتالیایی که در قالب پروژه همکاری ایتالیا و ایران 
سفرکرده اند،  ایران  به  صنایع دستی  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  توسعه  برای 
دوشنبه ۲۵ آذر ۹۸ در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برگزار 

شد.
مدیران و اعضای اتحادیه تعاونی های ایتالیا در قالب پروژه همکاری ایتالیا و ایران 
برای توسعه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از ۱۸ تا ۲۵ آذر به ایران 
سفرکرده اند و از پنج استان خوزستان، کردستان، فارس، تهران و کرمانشاه بازدید 
و  تاریخی  سایت های  بررسی  به  نزدیک  از  بازدیدها  این  در  گروه  این  کردند. 

ظرفیت های فرهنگی تاریخی در این پنج استان کشور پرداختند.
در این نشست که به میزبانی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
در محل سالن فجر این وزارتخانه برگزار شد، مهم ترین دستاوردهای این سفر و 
نتایج ارزیابی های گروه ایتالیایی موردبررسی و جمع بندی قرار گرفت و درنهایت 
استان خوزستان به عنوان پایلوت اقدامات پژوهشی این گروه مورد تأیید و تصویب 

قرار گرفت.
ژاپنی ها هم بدون سرمایه گذاری رفتند

و  همکاری  مشترک  زمینه های  بررسی  برای  ژاپنی  هیئتی  نیز   ۹۸ آذرماه   ۲۵
از  خود  روزه  دو  سفر  در  و  شدند  شیراز  وارد  پسماند  حوزه  در  سرمایه گذاری 
زیرساخت های این شهر در حوزه پسماند بازدید کردند اما درنهایت مشخص شد 
این هیئت خارجی استان خراسان  پایان رسیده و  به  این سفر بدون دستاورد  که 

رضوی را برای اقدامات خود در نظر گرفته است.
این هیئت سه نفره از سازمان همکاری های بین المللی ژاپن )جایکا( به شیراز سفر 

کرد و از سایت مدیریت پسماند برمشور این شهر بازدید کرد.
هیئت ژاپنی همچنین یکشنبه هفته گذشته با مدیران شهری و استانی و همچنین 
اعضای شورای شهر شیراز جلسه ای ۴ ساعته برگزار کرد و در آن به گفت وگو و 

بررسی زمینه توسعه همکاری ها پرداخت.
دستاوردی که کوچانده شد  

همین  به  نیز  فارس  استان  اهل  و  داخلی  مخترعین  خارجی،  سرمایه گذاران  به جز 
عارضه یعنی کوچ و گریز دچار شده اند.

نژادیان فرد  سینا حسن  که  جدید  اختراع  یک  خبر  که  بود   ۱۳۹۰ سال  ماه  آبان 
واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  جامدات(  )طراحی  مکانیک  مهندسی  دانش آموخته 
مرودشت آن را به انجام رسانده بود در رسانه ها منتشر شد، اختراعی که تولید ماده 
اصالح کننده قیر به صورت رشته ای نام داشت و عمر آسفالت را سه برابر می کرد 

و مخترع برای اختراع خود ضمانت ۱۰ ساله تعیین کرده بود.
این اختراع با حمایت بنیاد نخبگان فارس به مرحله تجاری سازی رسید اما به رغم 
وعده های مسئوالن مربوط به مخترع برای حمایت و فراهم کردن زیرساخت ها، او 

به نتیجه ای نرسید تا جایی که این مخترع از ماندن در فارس ناامید شد.
پس از بی توجهی به این مخترع در استان فارس، این طرح موردحمایت مسئوالن 
استان خراسان شمالی قرار گرفت و ۳۱ تیرماه ۹۸ با حضور معاون علمی و فناوری 
دانش بنیان  محصول  تولید  با  پلیمری  آسفالت  تولید  نخستین خط  رئیس جمهوری 

پلیمر اصالح کننده در این استان به بهره برداری رسید.

 هیئت سرمایه گذاری ایتالیایی در سفر به فارس 
 )فیروزآباد، سروستان و کازرون(، دست خالی از این استان خارج 

و سرمایه خود را روانه استان های دیگر کرد

  کسب هفت مدال طال 
 از هیئت کاراته بانوان 

شهرستان کازرون 

کاندیداها با چه نیتی 
وارد رقابت می شوند

امام جمعه کازرون:
 سدسازی ازجمله ضرورت های 

کازرون است

در واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی صورت گرفت؛

 رقابت هزاران استاد و دانشجو 
 در بیست و پنجمین دوره 

مسابقات قرآن و عترت

 در نشست کارگروه سالمت و امنیت غذایی 
شهرستان انجام شد؛ 

 شست وشوی مرتب دست ها راهی مؤثر 
در پیشگیری از بروز بیماری آنفلوانزا


