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علی  کشکولی،  هاشمی  محمدحسین  خبری/  سرویس 
بهره برداری  از  کازرون  شهردار  گلچین:  علیرضا  گلچین، 

پارک بانوان )خانواده( در سال جاری خبر داد.
مهندس علی باقری در گفتگوی اختصاصی با هفته نامه طلوع 
جنوب با اشاره به برخی فعالیت های انجام شده در مجموعه 
شهرداری  کرد:  اظهار  گذشته  سال  در  کازرون  شهرداری 
با  کشور  دیگر  شهرداری های  مانند  متأسفانه  کازرون 
منابع  شدید  رکود  دچار  کشور  اقتصادی  وضعیت  به  توجه 
درآمدی شده است اما این مشکالت نتوانست وقفه ای در امر 

خدمات رسانی به شهروندان به وجود آورد.
وی به پروژه ها عمرانی در حوزه های مختلف شهری ازجمله 
و  محله ای  پارک های  تکمیل  عبورومرور،  جدول گذاری، 
پارک های نیمه فعال، احداث پارک جدید، زیرسازی آسفالت 
شهروندان  ضروری  نیازهای  ازجمله  که  معابر  آسفالت  و 
یک  حق  اصلی ترین  افزود:  و  کرد  اشاره  است  کازرون 
شهروند این است که معبری که جلوی خانه اش قرارگرفته، 
نداشته  بهبود شهری مشکلی  و  ازنظر زیرساخت و آسفالت 
باشد که در این راستا اقدامات خوبی در دستور کار قرار دارد.

انعقاد قرارداد دو میلیارد تومانی آسفالت با پیمانکار
در  پیمانکار  با  قرارداد  تومان  میلیارد  دو  حدود  گفت:  وی 
نقاط  تمام  به طور عادالنه در  بستیم که  معابر  بحث آسفالت 
شهر توزیع شود و در فاز نخست، حدود 50 هزار مترمربع 

انجام می شود.

شهردار کازرون بابیان اینکه حدود 250 هکتار بافت فرسوده 
بهبود  به  ضروری  نیاز  که  دارد  وجود  کازرون  در  شهری 
شهری و برخی امکانات و زیرساخت دارند ادامه داد: امسال 
شده که  لحاظ  بودجه خوبی  آسفالت  و  زیرسازی  بحث  در 
برخی بخش های فرسوده شهری ازجمله قدمگاه و اطراف آن، 
بافت کوزه گری و سنگ فرش امسال حدود 40 هزار مترمربع 

در برنامه زیرسازی و آسفالت قرار دارد.
و  تأسیسات  برخی  استانداردسازی  بحث  به  اشاره  با  باقری 
اقدامات  خدمات در حوزه اجرای مقررات استاندارد، گفت: 
خوبی در این حوزه صورت گرفته که به طور مثال می توان به 
استانداردسازی جایگاه شماره یک سیان جی بااعتباری افزون 

بر 280 میلیون تومان اشاره کرد.
دغدغه های  از  یکی  به  خود  سخنان  دیگر  بخش  در  وی 
و  دامپزشکی  مثل  ذی ربط  وادارات  بهداشتی  مسئوالن  مهم 
شهروندان در رابطه با کشتارگاه صنعتی کازرون اشاره کرد 
و متذکر شد: شهرداری کازرون با توجه به بیماری هایی که 
رواج دارد برای سالم سازی گوشت اقدام به احداث اتاق بی 
سردکن کشتارگاه نموده که در این زمینه حدود 320 میلیون 

تومان هزینه شده است.
 سایت زباله کازرون در مراحل نهایی

شهروندان،  به حق  و  مهم  دغدغه های  از  را  زباله  سایت  وی 
زباله  دانست و تصریح کرد: بحث سایت  مردم و مسئوالن 
در  که  زمین مانده  واگذاری  فقط  و  رسیده  نهایی  مرحله  به 
مشکل  محترم  فرماندار  مساعد  قول  با  امیدواریم  راستا  این 
واگذاری زمین نیز به زودی حل شود و کازرون دارای یک 

سایت زباله مربوط به خودش باشد.
او ابراز امیدواری کرد با استقرار سایت زباله، زمین حضور 
صنایع  و  کمپوست  کارخانه  ایجاد  بحث  در  سرمایه گذاران 
به  دغدغه  بدون  بتواند  آنها  و  شده  فراهم  دیگر  تبدیلی 

سرمایه گذاری و ایجاد اشتعال بپردازد.

یا  بانوان  پارک  بهره برداری  از  ادامه  در  کازرون  شهردار 
به  توجه  با  امسال  افزود:  و  داد  خانواده در سال جاری خبر 
بودجه خوبی جهت حدود 10  تأکید شورای شهر کازرون، 
نظر  در  نواقص  دچار  و  نیمه تمام  پارک های  و  محله  پارک 

گرفته شده است.
مبلمان  و  ورزشی  تجهیزات  ریال  میلیارد   12 خریداری 

شهری
تومان  میلیون   200 و  میلیارد  یک  بر  افزون  خرید  از  وی 
سال  در  مبلمان شهری  زیباسازی  و  بازی  و  وسایل ورزشی 
جاری خبر داد و گفت: با خریداری این وسایل، بخش اعظمی 

از آن در حال نصب و اقدام هست.
باقری خاطرنشان کرد: شهرداری کازرون جزو سه شهرداری 
کشور بود که در سال گذشته توانست با ارائه طرح خود از 
تسهیالت سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور برخوردار 

شود.
در  آسفالت  تولید  کارخانه  راه اندازی  برای  برنامه ریزی   

کازرون
برای  ثابت  درآمد  ایجاد  به منظور  گفت:  کازرون  شهردار 
شهرداری اقدام به راه اندازی کارخانه سنگ شکن کرده ایم و 
هم چنین در نظر داریم کارخانه آسفالت را در شهر کازرون 
برای  پایدار  درآمدزایی  اینکه  بر  عالوه  که  کنیم  راه اندازی 
شهرهای  و  خود  موردنیاز  آسفالت  می تواند  شهرداری، 

هم جوار را هم تأمین کند.
هندسی  اصالح  همچنین  امسال  کازرون،  شهردار  گفته  به 
برخی میادین، چهارراه ها و معابر شهر کازرون که مشکالتی 
شورای  و  مسئوالن  برای  دغدغه هایی  و  شهروندان  برای 
ترافیک ایجاد کرده بود، برنامه ریزی شده که در این زمینه، 
کار اجرایی میدان بعثت، چهاراه پزشکیان، میدان امین الدین 
تومان  میلیون   200 بالغ بر  بودجه ای  با  دیگر  معابر  برخی  و 
آغاز شده و امید می رود با اصالح آن ها از تصادفات در این 

نقاط جلوگیری شود.
مقصد  به  )عج(  ولی عصر  بیمارستان  حاشیه ای  پارک 

گردشگری تبدیل می شود
باقری از طراحی یک المان شهری توسط هنرمندان کازرونی 
خبر داد و گفت: در آینده نزدیک این المان دریکی از نقاط 

شهر کازرون نصب خواهد شد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: پارک حاشیه ای کنار بیمارستان 
را قصد داریم تبدیل به مقصد گردشگری کنیم که این پروژه 
در حال حاضر 70 درصد پیشرفت دارد و امسال شاهد افتتاح 

آن خواهیم بود.
 اتصال بلوار کارگر شمالی به نطنج

بلوار  اینکه  بابیان  کازرون  شهرستان  اداری  شورای  عضو 
لطف  با  افزود:  شد،  خواهد  متصل  نطنج  به  شمالی  کارگر 
قرار  این طرح  در  ساختمان هایی که  مردم  و همکاری  خدا 
داشتند تملک شد و این پروژه پس از افتتاح، یکی از بهترین 
و ماندگارترین پروژه های شهری خواهد بود که در کاهش 
بسزایی  نقش  اشتغال  ایجاد  و  شهری  زیباسازی  ترافیک، 
خواهد داشت و در صورت استمرار همکاری تا پایان امسال 

به اتمام خواهد رسید.
این  به کمبود فضای پارکینگ سلمان،  با توجه  وی گفت: 
شهرداری اقدام به خرید سه الی چهار ملک شخصی جنب این 
امالک، حدود  این  اضافه شدن زمین  با  پارکینگ کرد که 
حال  در  و  شده  اضافه  سلمان  پارکینگ  به  مترمربع   1200

حاضر در انتظار سرمایه گذار هستیم.
استان  به عنوان دومین شهرداری  راه اندازی سامانه شفافیت 

فارس
شهردار کازرون در بخش دیگر سخنان خود، احداث کانال 
سیل بند در جنوب شهر کازرون، اصالح پیاده روها در مرکز 
سامانه  راه اندازی  و  معابر  لکه گیری  و  جدول گذاری  شهر، 
شفافیت را ازجمله دیگر فعالیت های این شهرداری برشمرد 

استان  شهر  دومین  کازرون  شیراز،  از  بعد  داشت:  اذعان  و 
است که سامانه شفاف سازی راه راه اندازی کرده و ازاین پس 
مشخصات  و  شهرداری  معامالت  مناقصات،  قراردادها،  تمام 
سامانه  این  روی  بر  عموم،  بهره برداری  جهت  آنها  اداری 
شفافیت  سامانه  لینک  اینکه  بابیان  قرار خواهد گرفت. وی 
kazeroon.( کازرون  شهرداری  سایت  اصلی  صفحه  در 
سامانه  در  می توانند  شهروندان  کرد:  اضافه  قرارگرفته،   )ir
شفافیت به کم و کیف برخی مسائل دسترسی داشته باشند و 
رفع ابهام کنند. باقری در بحث سد معبر، کازرون را یکی از 
شهرهای نمونه کشور توصیف و ابراز کرد: در این راستا باید 
شهروندان طوری رفتار کنند که دیگر نیازی به حضور مأمور 
نداشته باشند. او ادامه داد: به همکاران خود در واحد سد معبر 
توصیه دارم که در مرحله نخست تذکر بدهند و در صورت 

عدم رعایت مقررات، برخورد قانونی داشته باشند.
زمینه  این  در  گفت:  نیز  روز  بازار  انتقال  درخصوص  وی 
هدفمان متمرکز کردن این بازار در یک نقطه خاص است، 
البته قصد داریم این بازار را به چهار نقطه انتقال دهیم تا در 

چهار روز از ایام هفته جهت رفاه حال شهروندان دایر شود.
عضو شورای اداری شهرستان کازرون در پایان از کوتاهی 
برخی مسئوالن در ایجاد مشاغل در برخی از نقاط شهر بدون 
گالیه  بهداشت  شبکه  و  محیط زیست  شهرداری،  از  استعالم 
کرد و افزود: متأسفانه شرایط به گونه ای است که هرکسی در 

هرجایی می تواند مغازه ای راه اندازی کند.

شهردار کازرون در مصاحبه اختصاصی با هفته نامه طلوع جنوب عنوان کرد؛
بهره برداری از پارک بانوان و چند پروژه ی دیگر در سال جاری

از مخاطبان عزیز و خوب روزنامه  به پیشنهاد یکی 
طلوع اینبار تیم شهروند گل برای تهیه گزارش راهی 

خیابان حافظ و بیمارستان سابق شد.
لطفًا خودتان را برای مخاطبان هفته نامه طلوع معرفی 

کنید؟
غالم حسین کریمی متولد ۱۳۱۸ و معروف به داش غالم 

هستم.
شما اصالتًا اهل کجا هستید؟

من اصالتًا ایرانی و متولد شمال هستم.
شمال کجا و جنوب کجا؟

دست سرنوشت من را راهی کازرون کرد.
لطفًا بیشتر توضیح بدهید؟

بودم،  نظامی  من  هویدا  نخست وزیری  و  شاه  زمان  در 
اما زیر بار حرف زور نمی رفتم، یعنی از فرمان مافوق 
برای  شد  وسیله ای  امر  همین  و  می کردم  سرپیچی 
تبعید خوب و  تبعید شوم و چه  به کازرون  اینکه من 
ماندگار  و  کردم  ازدواج  کازرون  در  من  عاشقانه ای، 

شدم.
عالقه شما به گل و گیاه از چه زمانی شدت گرفت؟

و  پدر  چون  داشتم  خودم  ژن  در  را  عالقه  این  من 
پدربزرگ من هم کشاورز و باغدار بودند.

اینکه شما پرورش دهنده گل و گیاه شدید چه  علت 
بود؟

من به دو دلیل وارد این مقوله شدم.
گل و گیاه باعث ایجاد روحیه ای خاص همراه باانرژی 
مثبت در انسان ها می شود و کسب درآمد که از طریق 

پرورش گیاهان زینتی مقرون به صرفه است. 
خیلی  می بینم  که  آنجایی  تا  هم  شما  قیمت های  البته 

مناسب و ارزان است.
برای  گیاه  و  گل  نگهداری  امکان  دارم  دوست  بله 
نماند هم همه صالحیت  ناگفته  البته  باشد،  همه فراهم 
نگهداری از گل و گیاه را ندارند.یعنی مردم صرفًا گل 
و گیاه می خرند برای خشک کردن، شرط اول نگهداری 

از گل و گیاه فقط و فقط عالقه است. 

برای  گیاه  انتخاب  و  گیاه  مناسب  مکان  دوم  شرط 
فضای مناسب است. خیلی ها با شرایط نگهداری گیاهان 
بخرند  گلدان  و  دارند گل  فقط دوست  ندارند  آشنایی 
و دوروبرشان را شلوغ کنند غافل از اینکه باید عاشق 
باشی تا قدر عشقت را بدانی و یک مسئله بسیار جالب 
درخصوص نگهداری از گل گیاه، باعث جلوگیری از 
پرخاشگری و عصبانیت و استرس های روحی و روانی 
بهترین  گیاه  و  از گل  نگهداری  درواقع  یعنی  می شود 

آرامش بخش هاست.
انجام  قباًل  که  مصاحبه هایی  اکثر  در  چون  دقیقًا  بله 
شما  گفتار  و  کالم  بر  مصاحبه شوندگان  بیشتر  دادیم 
مهر تأیید می زدند و همه بر این باور بودند که حتی 
روحیه  در  طراوت  باعث  سبزه  و  گیاه  و  گل  دیدن 

انسان ها می شود.
بله دقیقًا شما در اوج ناراحتی و عصبانیت با نگاه کردن 
به سبزه و گل تمام مشکل خود را به فراموشی خواهید 

سپرد.
تا  دارید،  زیادی  مشتریانی  و  مراجعین  اینجا  در  شما 
حاال کسی از شما گلی خریده است که عمدًا پولش را 
نپرداخته و برخورد شما با این فرد چگونه بوده است؟
این  من  شاید...،  داشته  الزم  شاید  ندیدم  چیزی  من 

شخص را به وجدان خودش می سپارم.
از  بگوید  شما  به  صادقانه  فرد  همین  اگر  حاال  خب 
آن  که  ندارد  پولی  اما  آمده  گلدانی خوشش  و  گل 

را خریداری کند.
خودم شخصًا به او گلدان گلی را هدیه می دهم.

کردم  مشاهده  شما  از  شخصًا  خودم  که  جالبی  نکته 
برای مشتریان و مراجعین در مورد نگهداری ازگل ها 
راهنمایی  و  مشاوره  عجیب  حوصله ای  با  گیاهان  و 
می کنید، حاال شما در همین ستون و در این هفته نامه 
چه پیغامی برای مردم درخصوص نگهداری از گل و 

گیاه دارید؟
به نظر من مردم اصاًل گل و گیاه نخرند، چون می خرند 

و خشکش می کنند.

این طنز و مزاحی بود از داش غالم برای شیرین تر 
شدن این گزارش. )با خنده(

یا حتی محیط های  به نظر من واجب است در خانه و 
کاری حداقل یک گلدان گل وجود داشته باشد.

آن وقت شادابی و نشاط محیط را فرامی گیرد هر جا گل 
باشد خشونت آنجا نیست.

بود  غالم  آقا  مشتریان  از  که  خانمی  حین  همین  در 
وارد گلخانه شد و در مورد گیاهش که مشکل داشت 
سؤال پرسید، داش غالم هم با گرمی و متانتی عجیب 

برای شان توضیح داد.
شما برای مسئولین چه پیامی دارید؟

فضای سبز کازرون مدیریتی خوب و شایسته دارد که 
فقط یک انتقاد بر حرکت جدیدشان وارد است، پالک 
اما فروکردن میخ در  کردن درختان کار خوبی است 
تنه درختان زیاد جالب نیست و یک مورد دیگر من 
سال ۶۵ خیابان حافظ را دیده ام حاال هم در خیابان حافظ 
بلند و  هستم واقعًا این کجا و آن کجا. جای درختان 

سایه افکن در خیابان های کازرون خالی است.
بعضی از مردم و کسبه با درختان بزرگ سایه دار جلو 
مغازه و خانه هایشان مشکل دارند، فکر می کنند مانع 

دید و کسب وکار مغازه آن هاست.
این افراد قبل از درخت و گیاه با خودشان مشکل دارند، 
اکسیژن  تولید  الهی و کارخانه  این موهبت  قدر  واقعًا 
نیست،  زندگی  نباشد  گیاه  و  اگر درخت  نمی دانند  را 
ازنظر  کند،  یا خشک  و  کند  قطع  را  درختی  هرکس 

من قاتل است
چه درخت چه انسان هر دو موجود زنده و مخلوق خدا 

و قابل احترام هستند.
شما از طرح شهروند گل مطلع بودید؟

خیر.
این طرح را چگونه ارزیابی می کنید؟

که  است،  منحصربه فردی  و  زیبا  خاص  بسیار  طرح 
خواهد  کازرون  خوب  مردم  برای  سبز  نشاطی   باعث 

شد.

شهر زیبا یافتنی نیست، ساختنی است
به کوشش علی قاسم پور، عکس از: آیلین رهایی


