
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

26 مرداد، سالروز ورود آزادگان سرافراز به میهن اسالمی را گرامی می داریم 
بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان کازرون

»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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شهردار کازرون:

هیچ گونه مشکلی 
در پرداخت حقوق 

کارگران نداریم

 محمدعلی قلندری مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
استان فارس:

کازرون تحت پوشش آب های 
سطحی که منابع قابل اعتمادتری 

است، قرار می گیرد
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محمدعلی قلندری مدیرعامل شرکت 
آب و فاضالب استان فارس:

کازرون تحت پوشش آب های 
سطحی که منابع قابل اعتمادتری 

است، قرار می گیرد
استان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل  قلندری  محمدعلی 
اظهار داشت: در سال ۹۶  با خبرنگاران  فارس در گفت وگو 
تعداد شهرهای بحرانی فارس در تأمین آب  ۱۹ شهر بود، سال 
گذشته این تعداد به ۹ شهر رسید و امروز و علی رغم گرمای 

شدید هوا، این تعداد به ۴ شهر کاهش یافته است.
بر  تأکید  با  فارس  استان  فاضالب  و  مدیرعامل شرکت آب 
اینکه در سال های آینده همین تعداد شهر نیز از بحران تأمین 
آب خارج خواهند شد افزود: تابستان امسال در بخش هایی از 
نوبت بندی  با  کوهنجان  و  فیروزآباد  کوار،  داراب،  شهرهای 
آب مواجه شدیم، تمهیداتی برای خرج این شهرها از بحران 
تأمین آب اندیشیده شده و با تأکید بر لزوم صرفه جویی امید 
این  در  تأمین آب  بحران  بروز  تابستان  آخرین  امسال  است 

شهرها باشد.
این  در  آب  تأمین  برای  شده  انجام  اقدامات  تشریح  با  وی 
مناطق گفت: برای شهر داراب از محل سد رودبال آب شرب 
به شبکه توزیع آب  این شهر  به زودی  تأمین شده و  موردنیاز 
سد می پیوندد، در شهر کوهنجان با حفر چاه های جدید مشکل 
سد  محل  از  فیروزآباد  شده،  مرتفع  حدودی  تا  آب  تأمین 
بازمهندسی  با  نیز  کوار  در  و  شد  خواهد  آب  تأمین  تنگاب 
حل  مشکل  جدید  چاه های  از  استفاده  و  موجود   چاه های 

می شود.
قلندری در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه بالغ بر 
۸۵ درصد آب موردنیاز مردم در استان فارس از محل آب های 
زیرزمینی تأمین می شود، گفت: وزارت نیرو تالش می کند که 
۳۰ درصد از شهرهای استان فارس را تحت پوشش آب های 
سطحی که منابع قابل اعتمادتری است، قرار دهد که شهرهای 
نی ریز    بعدی کازرون،  مراحل  در  و  فسا، زرین دشت  داراب، 

در دستور کار خواهد بود.
مدیرعامل آبفای استان فارس یکی از موانع مهم در بهینه سازی 
اضافه  و  اعالم  شرب  آب  اندک  قیمت   را  آب  مصرف 
حتی  هنوز  که  است  بزرگی  چالش  آب  پایین  قیمت  کرد: 

به  اشاره  با  مسئول   این  ندارند.  اعتقادی  آن  به  هم  مسئوالن 
اینکه برای ترمیم یک درصد از کل شبکه آب شرب موجود 
نیاز است،  اعتبار  میلیارد تومان  استان فارس  حدود ۳۰۰  در 
گفت: چون آب آشامیدنی در فارس عمدتًا از منابع زیرزمینی 
و  ندارد  آن  بر  تأثیری  بارندگی،  افزایش  می شود    تأمین 
غلطی  تصور  باشد،  را حل کرده  مشکل آب  بارندگی   اینکه 

است. 
برای هر  لیتر  را حدود ۱۶۱  ایران  قلندری سرانه مصرف در 
بیشتر  ایران ۱۱ درصد  اضافه کرد: هم اینک در  اعالم و  نفر 
از شرایط عادی و ۶۰ درصد بیشتر از شرایط خشکسالی آب 

مصرف می کنیم.
به  توجه  با  گفت:  همچنین  فارس  آبفای  مدیرعامل 
برداشت های بی رویه آب از منابع زیرزمینی استان فارس رتبه 
و  داده  اختصاص  خود  به  را  جهان  در  زمین  فرونشست  اول 
بسیاری از آبخوان ها از بین رفته  و موضوع مرگ آبخوان ها 

محقق شده است.
وی بابیان اینکه ۸۲ شهر و ۲۰۰ روستا با جمعیت ۲ میلیون نفر 
تحت پوشش تأمین آب در استان فارس هستند گفت:  ۴۲۸ 
حلقه چاه فعال در استان فارس با  ۲۳۰۰ کیلومتر  خط انتقال 

و ۶۲۰ هزار مترمکعب ظرفیت ذخیره آب موردنیاز مردم را 
تأمین می کند. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب فارس اضافه  
استان  این  در  فاضالب  تصفیه خانه  مترمکعب  هزار   ۴۰ کرد: 
سلمان  سد  از  آبرسانی  خط  دو   افزود:  قلندری  است.  فعال 
نیز از سد کوثر  با ۵۰۰ هزار نفر پوشش و خط دوم  فارسی 
که ۵ شهر و ۵۰ روستا را پوشش می دهد و طوالنی ترین خط 
انتقال  تأمین آب است آب موردنیاز برخی شهرهای فارس 

را تأمین می کند.
پلمپ یک واحد صنفی به دلیل سد 

معبر و اشغال پیاده رو
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی شهرداری 
متخلفین،  با  برخورد شهرداری کازرون  ادامه  در  کازرون 
یک واحد صنفی )میوه فروشی( واقع در بلوار پریشان که 
با سد معبر و اشغال پیاده رو مشکالتی را برای شهروندان به 
وجود آورده بود پس از چندین بار اخطار شفاهی و کتبی 
به دستور دادستان و همکاری اماکن نیروی انتظامی توسط 

مأموران اجرایی شهرداری پلمپ شد. 
پیاده روها  اشغال  با  صنفی  واحدهای  از  برخی  متأسفانه 

نارضایتی  باعث  و  می شوند  شهروندان  آسان  تردد  مانع 
شوارع  در  بی نظمی  و  بصری  آشفتگی  و  عزیزان   این 

می شوند. 
با  لذا به موجب قانون نیروهای اجرایی شهرداری کازرون 
واحدهای  به  را  الزم  اخطارهای  شهر  سطح  در  گشت زنی 
صنفی متخلف می دهند که در صورت تکرار تخلف، نسبت 
درخواست  لذا  کرد،  خواهند  اقدام  واحدها  این  پلمپ  به 
شهرداری از کلیه اصناف، رعایت حریم شوارع و پیاده روها 
نظم  به  از محدوده فروشگاه های خود و کمک  استفاده  و 
قانون   ۵۵ ماده  طبق  است.  شهرداری  قانون  مجریان  و 
شهرداری، ایجاد خیابان ها و کوچه ها و میدان ها و همچنین 
گسترش و توسعه معابر از وظایف شهرداری است و مطابق 
معبر  سد  ایجاد  از  جلوگیری  ماده  همین   ۲ بند   ۱ تبصره 
توسط بازاریان و غیره هم بر عهده شهرداری گذاشته شده 

است. 
شهرداری ها  قانون  اصالحی   ۵۵ ماده   ۲۰ بند  همچنین 
سد  معابر عمومی و اشغال و استفاده غیرمجاز از پیاده روها، 
میدان ها، پارک ها و باغ های عمومی برای کسب و سکونت 

را ممنوع اعالم کرده است.

روستای بورکی آتشی که اتحاد و همدلی 
را دوچندان کرد

سرپرست جدید زندان کازرون 
معرفی شد

فرزاد آراوند سرپرست زندان کازرون

 آغاز طرح پایش
  ادوات کشاورزی فعال 

در شهرستان کازرون

پلمپ یک واحد صنفی به دلیل 
سد معبر و اشغال پیاده رو


