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شهردار کازرون خبر داد؛

فعال شدن همزمان بیش از 15 پروژه عمرانی در کازرون
المانآهنگردرمیدانانقالبنصبمیشود

مهد هندبال ایران 
در یک نگاه

معرفی بزرگان ورزش 
کازرون

 این شماره؛ 
حسین محسنی 

رئیس اداره میراث فرهنگی کازرون خبر داد؛

 معرفی اماکن گردشگری با استفاده 
از نرم افزارهای پیشرفته در کازرون

تشدید نظارت تیم کارشناسان شبکه 
بهداشت و درمان شهرستان کازرون 

بر مراکز حساس و پرازدحام

به گفته شهردار کازرون، بیش از 15 پروژه عمرانی به طور همزمان در سطح شهر فعال شده است.
نشست  در  مهرورز  امین  محمد  کشاورز:  داود   - کشکولی  هاشمی  خبری/محمدحسین  سرویس 
قبیل تعریض خیابان های  از  این پروژه ها  پیمانکاران  این خبر گفت:  اعالم  با  با خبرنگاران  خبری 
انقالب، اصالح هندسی میدان شهدا  ژاندارمری، خیابان حافظ شمالی، بازسازی شکل هندسی میدان 
و ترمیم آن، موزائیک فرش بازار سنگ فرش، بازسازی تبلیغات سردر بازار، اصالح هندسی  میدان 
براتی، تکمیل پروژه فرهنگسرا و پارک مردانی مشخص شده و تا یک ماه آینده عملیات اجرایی 

این پروژه ها آغاز خواهد شد.
و  معابر  آسفالت  و  نورپردازی ها  طرح  به  اشاره  با  خود  سخنان  دیگر  بخش  در  کازرون  شهردار 
خیابان ها در سطح شهر اشاره کرد و متذکر شد: تاکنون بیش از یک میلیارد تومان نورپردازی های 
این شهر هزینه در برداشته و حدود ۲ میلیارد تومان قرارداد با پیمانکار جهت آسفالت معابر خیابان ها 

و کوچه ها بسته شده است.
پرترافیک  معابر  بازگشایی  و گفت  کرد  اشاره  شهر  خیابان های  تعریض  و  امالک  تملک  به  وی 
شهری ازجمله تملک امالک خیابان مطهری شمالی که سالیان سال متوقف شده بود و همچنین تملک 
ساختمان قدیمی جهاد کشاورزی که مسیر مطهری شمالی را به کارگر شمالی اتصال می دهد، با انجام 

کارهای قانونی و رأی دادگستری تخریب گردید.
 المان آهنگر در میدان انقالب نصب می شود

مهرورز با اشاره به برنامه شهرداری برای میدان انقالب گفت: قرار است در این میدان المانی از یک 
آهنگر که یادآور نام قدیمی آن است، نصب شود.

شهردار کازرون همچنین از بهره برداری میدان مجاور اداره برق به نام میدان شمسه و میدان سیمرغ 
روبرویی  ترمینال خبر داد و افزود: به زودی این دو میدان باارزش به بهره برداری می رسد.

برخی ادارات و بانک ها از مسئولیت و تعهدات خود شانه خالی می کنند
وی از برخی مسئوالن ادارات از تعهدات خود در بحث حقوق  شهروندی خود به شهرداری شانه خالی 

می کنند گالیه کرد و از فرماندار ویژه شهرستان کازرون درخواست کرد که به ادارات این شهر 
دستور دهند که به مطالبات شهرداری این شهر پاسخ دهند.

 شهردار کازرون از عدم پاسخگویی بانک کشاورزی به مطالبات شهرداری و شانه خالی کردن و
بی توجهی به قرارداد خود اشاره کرد و افزود: بانک کشاورزی شهرستان کازرون 1۳ سال پیش با 
وجود توافقی که با شهرداری در جهت عقب نشینی داشته هنوز به تعهدات خود عمل نکرده و همین 

امر باعث شده که شهرداری از طرق قانونی اعاده حقوق و مطالبات شهروندان را پیگیری کند.
مهرورز از برخی بانک ها که تاکنون به تعمیر و بازسازی ساختمان بانک ها که در اثر ناآرامی های 
سال گذشته تخریب گردیده بود اقدامی نکرده اند، انتقاد کرد و متذکر شد: در این راستا در دادستانی 
بر  بانک ها هنوز  این  متأسفانه مدیران و مسئوالن  اما  پذیرفته  این شهرستان طرح موضوع صورت 

برطرف کردن این نماد نامیمون اقدامی نکرده اند.
شهردار کازرون به شیوع بیماری کرونا در کشور و به تبع آن در شهر کازرون اشاره کرد و گفت: 
از اسفندماه که بحث ویروس کرونا و شیوع آن اوج گرفت مشکالتی در عرصه اقتصادی کشور 
به ویژه بر درآمد شهرداری ها ایجاد کرد.  وی در ادامه افزود: شهرداری یک نهاد غیردولتی است و 
باید درآمد خود را از ناحیه وصول عوارض ها و ساخت و سازها کسب نماید بنابراین با اجرای شعار 

در خانه بمانیم در زمان کرونا کاهش مشهوری در درآمد شهرداری ایجاد شده است.
مهرورز ادامه داد:  با رشد فزاینده بیماری کرونا و عدم حضور مردم به شهرداری در جهت پرداخت 

این  پرداخت های  تمام  شهرداری  خدوم  پرسنل  جهادی  همت  و  خداوند  یاری  با  خود؛  عوارض 
و  شرکت ها  و  پرسنل  حقوق  انسانی  منابع  هزینه های  و  عمرانی  جاری  هزینه  قبیل  از  شهرداری 

پیمانکاران و غیره بدون عقب ماندگی تا به امروز پرداخت شده است.
شهردار کازرون گفت: جهت رعایت پروتکل بهداشتی با وجود بیماری کرونا طرحی اجرا کردیم 

که حضور شهروندان در شهرداری را کمتر کند.
مهرورز در بخش دیگر سخنان خود به مهلت دوماهه باقیمانده به منظور پرداخت معوقات عوارض 
10 سال گذشته شهروندان اشاره کرد و افزود: طرحی در قالب یک الیحه توسط شهرداری کازرون 
به شورای اسالمی این شهر ارائه شد که در آن مهلتی به شهروندان جهت پرداخت عوارض معوقات 
در 10 سال گذشته خود تا پایان شهریور امسال داده شده که با نرخ همان سال ها محاسبه شود و از 
شهروندان شهر کازرون درخواست کرد هرچه سریعتر در این راستا در پرداخت معوقات عوارض 

خودشان اقدام کنند و از این مهلت قانونی به نحو شایسته بهره مند شوند.
شهردار کازرون از تعلیق مال االجاره برخی مکان های شهرداری به مبلغ حدود 150 میلیون تومان از 

اجاره نشینان خود به علت وجود بیماری کرونا خبر داد.
مهرورز، گندزدایی خیابان ها و معابر، اطالع رسانی در جهت شیوع بیماری کرونا از طریق ماشین آالت 
آتش نشانی و نصب بنر و پالکارد جهت تشویق مردم در خانه بمانیم، توسعه فضای گلخانه، ایجاد 
میدان در ورودی شهر و نصب المان در ورودی شهر، در دست احداث پارک کوهستانی به مساحت 
11/5 هکتار و بازسازی تپه شادی و بهره برداری جهت رفاه مردم و مکانی برای پیاده روی  نصب 
وسایل بازی در آن، تالش در جهت نوسازی ناوگان حمل و نقل شهری از دیگر فعالیت های خدمات 

شهری شهرداری کازرون برشمرد.
وی فرسودگی شبکه آب شهر کازرون را از مشکالت عدیده این شهر عنوان کرد و گفت: ادارات 
با  را  شهرداری  خیابان ها،  و  معابر  کردن  کاو  و  کند  و  حفاری  با  خدمات  ارائه  از  خدمات رسان 

مشکالتی روبرو می کند.
اشاره کرد و  بودجه سال ۹۸ شهرداری کازرون  به  پایانی سخنان خود  شهردار کازرون در بخش 
تصریح کرد: در سال گذشته 5۴ میلیارد تومان بودجه برای شهرداری کازرون بسته شد که از این 
مبلغ  فقط ۲۹ میلیارد تومان وصول شده است یعنی حدود 55 درصد وصول شده و مابقی هنوز وصول 
نشده است و بودجه سال جاری  شهرداری کازرون ۹0 میلیارد تومان است که با توجه به شرایط خاص 

امروز و وجود بیماری کرونا وصول آن را بسیار سخت کرده است.


