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                  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.

روشنوینمطبوعاتیمابافیلم

تلفنتماسدفترروزنامهطلوع:

32344772-3-442229246

روش نوین مطبوعاتی ما 
را به دیگران نیز یادآور 

شوید.

از سایت روزنامه طلوع
 دیدن فرمائید :

www.tolounews.com
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به کانال تلگرام 
روزنامه طلوع 

بپـیوندید:
@tolounews

اختصاص۵میلیاردتومانبهسدنرگسیکازرون
ازاعتبار۵0میلیاردتومانموردنیاز

باوجودآسیبهای
فراواناجتماعیدر

جامعه،نیازمندهمکاری
بیشترمردمهستیم

فرماندهانتظامیشهرستان
کازرونجهتپیشگیری
ازسرقتمنزلوخودرو

هشدارداد

توسط مدیریت 
آموزش وپرورش کازرون؛

سومیندورهالمپیادرایانه
دانشآموزیبرگزارشد

لربیشازحد ـُ ک
گزینهاصلیعلت

بویبدآبآشامیدنی
شهرنوداناست

با حکم شهردار کازرون؛

سازمانحملونقلو
ترافیکشهرداریرسمًا

شروعبهکارکرد

در دومین دیدار فرماندهی انتظامی
شهرستان کازرون با مردم مطرح شد:
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سرمقاله

نمایندهمجلس
درامتحانیسرنوشتساز

موفقیت هر پروژه عمرانی به میزان اعتبار و بودجه تخصیص یافته 
به آن بستگی دارد. گرچه عوامل دیگری نیز در شکل گیری این 
اعتبارات  با  اساسی  و  محوری  نقش  ولی  هستند؛  دخیل  موفقیت 
است. در شهرستان کازرون چندین پروژه مهم و حیاتی همانند 
مرمت  پریشان،  دریاچه  احیای  محرم،  تونل  نرگسی،  سد  پروژه 
آب،  تأمین  جوانان،  اشتغال  بیشاپور،  باستانی  آثار  کاوش  و 
توانمندسازی شهرک صنعتی، رسیدگی به پروژه های کشاورزی و 
دامی، گسترش کیفی مراکز علمی، پژوهشی و دانشگاهی، احداث 
و تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی، رونق فرهنگی و حمایت از 
مراکز فرهنگی و ادبی، شهرسازی و عمران و آبادانی و... همگی 
محتاج پول و بودجه است؛ ولی متأسفانه وضعیت بد اقتصادی و 
مالی  توان  دیگر،  اماکن  و  مراکز  به  بودجه  تخصیص  چگونگی 
دولت را به شدت کاهش داده و سهمیه ای برای شهرستان ها باقی 

نمی گذارد.
اما با همه آگاهی که مردم از ردیف های بودجه سال 97 که توسط 
دولت روی سایت گذاشته شد، دارند و مردم برای اولین بار در 
چهار دهه گذشته به صورت شفاف متوجه شدند که دولت کمتر از 
نیمی از بودجه را در اختیار دارد، لذا از نمایندگان مجلس مصرانه 
توقع و انتظار دارند که بخش هزینه ای بودجه را غربال کرده و با 
حذف بودجه های تخصیص  یافته ی غیرضروری و اختصاص دادن 

آن ها به مردم، گوشه ای از مشکالت شهرستان ها را حل کنند.
شوند  ظاهر  ترس ولرز  با  امتحان  این  در  مجلس  نمایندگان  اگر 
ظلم  مردم  به  گیرند  قرار  قدرت  و  نفوذ  مراکز  تأثیر  تحت  و 
خواهد شد و مردم، آن ها را تحت هیچ عنوان و بهانه ای نخواهند 
بخشید. نمایندگان مجلس، نمایندگان مردم هستند؛ نه نمایندگان 
جاهای دیگر، مردم  آنها را به مجلس فرستاده اند که شجاعانه از 
حقوقشان دفاع کنند. هرگونه مسامحه و اغماض که حقوق مردم 
یتیم،  حقوق  از  بیت المال  است.  حق الناس  تضییع  کند،  ضایع  را 
بیوه، بی سرپرست، فقیر و تک تک مردم نشأت گرفته و همه در 
آن صاحب حقوق هستند. پس نمایندگان مجلس باید کاری کنند 
که بار سنگین گناه تضییع حق الناس تا ابد بر گردن آن ها سنگینی 
نکند. ازجمله مهم ترین پروژه های شهرستان کازرون، سد نرگسی 
است که آن طور که محاسبه کرده اند به بیش از 50 میلیارد تومان 
اعتبار نیاز دارد که متأسفانه برای سال آینده فقط 5 میلیارد تومان 
طول  سال   10 باید  یک ساله  کار  یعنی  داده اند،  تخصیص  آن  به 
بکشد تا به سرانجام برسد. تقاضای مصرانه مردم شهرستان کازرون 
دادن«  رایزنی« و » رأی  این است که در »  نماینده خویش  از 

نکات فوق را مدنظر داشته باشند.
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