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این بار حوالی میدان فردوسی، در فست فود هخامنش 
فامیل  از  وی  نشستیم.  گفت وگو  به  مردانی  صمد  با 
سرشناس مردانی همان شاعر بزرگ و نامی کازرونی 

است که مجموعه آثارش کم نظیر است.
فعال  و  پیشکسوت ورزشی  مردانی یک چهره  صمد 
از خیرین خوب کازرون و اکنون مدیر  اجتماعی و 

فست فود هخامنش است.
جرقه این حرکت از کجا زده شد؟

رشت  شهر  و  کشور  شمال  به  اخیرًا  که  سفری  در 
داشتم چندین مغازه و... را دیدم که این کار را انجام 
دادند تصمیم گرفتم این کار را در کازرون و مغازه 

خودمان شروع کنم.
با استفاده از سطل ها، بشکه ها و قوطی های بازیافتی 
به جای گلدان کار شما جالب شده است، در این باره 

توضیح دهید.

پالستیک  یک  تکه  تا  می کشد  طول  صدسال  چند 
تجزیه شود؛ اما با این کار می شود از دورریزها نهایت 
محیط  خوب  پیام  یک  و  آورد  عمل  به  را  استفاده 

زیستی هم برای دیگران داشت.
بازخورد کار شما چگونه بوده است؟

استقبال مردم و مشتری ها را در پی داشته است و حتی 
برایم گل و گلدان هدیه آورده اند.

شما فقط گل هدیه می گیرید یا هدیه هم می دهید؟ 
)با خنده(

آموزشگاه  یک  به  تبدیل  اینجا  حتی  مورد.  دو  هر 
نگهداری  و  پرورش  مورد  در  یعنی  شده؛  دوطرفه 

گل ها هم یاد می دهیم و هم یاد می گیریم.
نگهداری از گلدان ها به عهده چه کسی است؟

هستند  نوجوان  و  جوان  همه  مجموعه  این  کارکنان 
با  که  بچه هاست  همین  عهده  به  گل ها  نگهداری 

مشارکت و همدلی عجیبی این کار را انجام می دهند. 
روحیه آنها بسیار عالی است و حتی نگهداری از گل 

را در خانه خودشان هم انجام می دهند.
آیا  است،  مغازه  از  بیرون  شب ها  شما  گلدان های 

تابه حال از گلدان ها سرقت شده است.
خیر، مردم ما مخصوصًا مردم شریف کازرون فرهنگ 

بسیار باالیی دارند.
شما برای مردم و مسئولین چه پیامی دارید؟

داشته  گل  گلدان  یک  حداقل  اینکه  مردم  برای 
واقعًا  باشند.  مردم  قدردان  مسئوالن،  برای  و  باشند 
توسعه  در  داریم.  کم توقعی  و  خوب  بسیار  مردم  ما 
تمام  و  شود  عمل  منصفانه  شهر  آبادی  و  عمران  و 
برخوردار  شهری  امکانات  از  عادالنه  به طور   مناطق 

شوند. 
شاید بجای یک سالن بزرگ ورزشی، ایجاد چند سالن 

برای  بسیار خوبی  نقطه شهر کار  کوچک در چند 
تقسیم عادالنه خدمات باشد.

مسئوالن به داد جوانان برسند، جوانان سرمایه کشور 
هستند. نگذارید این سرمایه سوخته شود.
شما از طرح شهروند گل اطالع دارید؟

خیر.
این طرح با شعار هر شهروند یک گل کلید خورده و 
پس از کازرون در استان و به صورت کشوری ادامه 

خواهد داشت.
این طرح یکی از بهترین و بی نظیرترین اقدامات انجام 
شده در چند سال اخیر در کازرون است و فست فود 
حمایت  اعالم  طرح  این  در  باافتخار  هم   هخامنش 

می کند.
فود  فست  مدیریت  از  سپاس  و  عالی   بسیار 

هخامنش.

 گفتگو: علی قاسم پورشهر خوب، یافتنی نیست، ساختنی است
عکاس: آیلین رهایی

     چاپخانه: خلیج فارس 

کازرون: خ قدمگاه/ پایین تر از تقاطع امیرکبیر  071-42229246

هفته نامه طلوع جنوب صاحبامتیازومدیرمسئول:محمدمهدیجعفریزاده

www.jaaar.com    فروش نسخه الکترونیک

www.toloujonoob.ir آدرس سایت:

http://telegram.me/toloujonoob toloujonoob@آدرس کانال تلگرام: یا جستجوی 

tolounews.com/Regulations.aspx مرامنامه اخالقی:

حساب  جاری سپهر 0101455837001 بانک صادرات    به نام روزنامه طلوع

                                            toloudaily@gmail.com :پست الکترونیک

eshterak.ir@gmail.com


