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شهرداری  سبز  فضای  دایره  سرپرست  خانی  آقای  با  مصاحبه  از  بعد 
کازرون احساس کردم به عنوان یک خبرنگار منصفانه عمل نکرده ام، واقعًا 
نارنجی پوشان و پاکبانان را کمرنگ دیده بودم کسانی که بیشتر وقت ها 

دیده نمی شوند.
سوزان  گرمای  در  و  باران  و  برف  در  زمستان  سرمای  در  که  همان ها 
تابستان در ۲۴ ساعت شبانه روز در حال تمیز کردن شهر هستند و معمواًل 
در ساعات پایانی شب شهر را تمیز می کنند تا با طلوع خورشید و بیدار 
از  بعضی  مقابل  در  و  باشیم  تمیز  و  آراسته  زیبا،  شهری  شاهد  شدن مان 
شهروندان خوب دستمزدشان را می دهیم؛ از ته سیگار گرفته تا آدامس تا 
پوست موز و میوه، پفک و چیپس و این روزها با شیوع بیماری کرونا 
به  ماسک هم  الکلی، دستمال کاغذی، دستکش یک بارمصرف و  پد  جلد 
این پکیج اضافه شده. باید بپذیریم پاکبانان هم مانند پزشکان و پرستان 
در خط مقدم مبارزه با کرونا در محدوده قرمز این ویروس خطرناک قرار 
درمانی  مراکز  کارکنان  و  پرستاران  پزشکان،  که  تفاوت  این  با  دارند، 
مجهزتر هستند و پاکبانان از تجهیزات کمتری برخوردارند. واقعًا متأسفم 
از  اجازه می دهند در هر زمان و هر مکان  به خودشان  برای کسانی که 
شیشه خودرو حتی هنگام پیاده روی و... زباله بریزند.، حقوق دیگران را 
نادیده بگیرند و در کثیفی و آلودگی شهر و طبیعت از چیزی دریغ نکنند. 
لکه دارش  این چنین  بعضی ها  که  انسان  زیبای  نام  حیف  بگویم  محترمانه 

می کنند.
پرهزینه ترین شان  و  شهرداری  هر  مهم  دغدغه های  از  یکی  قطعًا  بگذریم 
و  فراخور حال  به  و هر شهری  است  زباله  دفع  و  مدیریت  مسئله  همین 
نرم  دست وپنجه  مسئله  این  با  شهروندان  فرهنگ  مخصوصًا  و  جمعیت 

می کند.

برای بهتر دیده شدن عزیزان نارنجی پوش و پاکبانان شهرمان که شبانه روز 
کثیفی  از هرگونه  عاری  و  تمیز  زیبا،  باشیم،  داشته  تا شهری  می کوشند 
این بار به سراغ مدیر شرکت معمارساز کازرون که جمع آوری و دفع زباله 
و همچنین نظافت معابر شهری و خیابان ها و محله های کازرون را عهده دار 
است، رفتیم. شاید این گزارش تلنگری باشد بر رفتار ناشایست برخی از 

شهروندان که هنوز هم زباله خود را همه جا می ریزند.
لطفًا خودتان را برای مخاطبان روزنامه طلوع معرفی کنید؟

داریوش رضایی هستم. یکی از اعضای کوچک خدمات شهری کازرون.
شما چند سال است که مسئولیت این کار را برعهده دارید؟ 

حدود ۱۴ سال. البته یک سال در شهرداری مرودشت و مابقی در کازرون 
و در شرکت های وصال شهر سبز، ستاره درخشان، سبز زیور و در حال 
حاضر در شرکت معمارساز کازرون سعادت خدمت به مردم خوب شهرم 
را بر عهده دارم. مردم از عملکرد شرکت راضی هستند و کمتر کسی اعالم 
نارضایتی دارد این از خوبی و بزرگواری مردم قدردان کازرون است و اگر 

جایی کمبودی هم بوده به بزرگواری خودشان ببخشند.
شرکت چند نیروی کار دارد؟

حدودًا ۱۳۰ نیروی فعال.
در چند ماه اخیر کارگران این شرکت حقوق معوقه داشتند؟

خیر، هیچ گونه حقوق معوقه ای وجود ندارد.
در شهرستان کازرون روزانه چند تن زباله تولید می شود؟

بیش از ۱۰۰ تن.
با توجه به شیوع بیماری کرونا و اینکه کارگران شما در معرض آلودگی 
انجام  پیش گیری  برای  اقداماتی  چه  شما  دارند  قرار  ویروس  این  به 

داده اید؟

برگزاری جلسات و دوره های آموزشی و ایمنی بهداشت جهت کارگران، 
تأمین دستکش و ماسک مناسب و لباس کار و لباس های ویژه و تأمین 

مقداری مواد ضدعفونی کننده برای کارگران عزیز.
از مردم چه انتظاری دارید؟

زباله های خود را در کیسه های مخصوص زباله و اگر دستمال و ماسک 
و دیگر زباله هایی دارند که احتمال آلودگی دارد ترجیحًا از کیسه  زباله 
دوالیه استفاده کنند و بعد از قرار دادن زباله مقابل منازل آن را ضدعفونی 

کنند تا پاکبانان زحمتکش ما نیز درخطر کمتری باشند.
کیسه زباله را چگونه ضدعفونی کنند؟

همان محلول ضدعفونی کننده را روی کیسه ها اسپری کنند.
تفکیک زباله تر از خشک در کار شما تأثیر دارد؟

مسلمًا بله باعث تسریع کار می شود.
در سال گذشته بود که خودم شاهد این مسئله بودم که یکی از مراکز 
درمانی کازرون سرنگ ها را بدون قرار دادن در سفتی باکس در خیابان 
ریخته بود و پاکبان شما مشغول جمع کردنشان بود با شما تماس گرفتم 
و موضوع را به ۱۹۰ گزارش دادیم برای مراکز درمانی چه پیامی و از 

آنها چه انتظاری دارید؟
از تمام مراکز درمانی و بیمارستان ها انتظار داریم که تمام زباله های عفونی 
و غیرعفونی خودشان را در کیسه های مخصوص استریل نموده و سپس 

جهت جمع آوری به خارج از محوطه انتقال دهند.
از مسئولین چه انتظار و توقعی دارید؟

مواد  است  مقدور  برای شان  هم  اگر  و  کنند  اطالع رسانی  می توانند  تا 
ضدعفونی کننده در اختیار مردم قرار بدهند.

متأسفانه در ماه گذشته با خبر شدیم که یکی از پاکبانان نمونه خوب و 

زحمتکش شهرمان در ساعات اولیه بامداد مشغول کار در خیابان بوده 
که توسط راننده خاطی مصدوم و راهی بیمارستان شده و راننده اقدام به 

فرار و ترک صحنه کرده است، از وضعیت این پاکبان چه خبر؟
بله، متأسفانه یکی از پاکبانان خوب و زحمتکش این شرکت در این حادثه 
دچار مصدومیت شدید شد که پرونده ای جهت شناسایی و دستگیری راننده 

خودروی ضارب در مراجع قضایی تشکیل شده است.
شرکت معمارساز کازرون برای حمایت از این پاکبان چه اقدامی انجام 

داده؟
شرکت کلیه کارهای مربوط به انتقال به بیمارستان و پیگیری های بعدازآن 
را انجام داده و اقدامات الزم برای دریافت دیه از ستاد دیه کشوری کرده 

است.
ما هم برای این پاکبان زحمتکش و نمونه آرزوی سالمتی و بهبودی کامل 

می کنیم و در پایان اگر حرف نگفته ای مانده؟
از مردم خوب و فهیم کازرون درخواست می کنم زباله کمتری تولید کنند 
بهداشتی  توصیه های  به  بحران ویروس کرونا  از  به گذر  برای کمک  و 
توجه بیشتری کنند. از ارسال اخبار غیرموثق و غیررسمی خودداری کنند 

و از ترددهای غیرضروری بپرهیزند و بیشتر در خانه خود بمانند.
سپاس از وقتی که در اختیارمان قراردادید.

این روزها در فضای مجازی چالش های زیادی صورت می گیرد، به عنوان 
فردی کوچک اما تأثیرگذار در جامعه همشهریان و هم وطنان خودم را 
به چالش فرهنگ دعوت می کنم و با شرکت در این چالش به خودمان 
حتی  یا  و  خیابان  در  را  زباله  کوچک ترین  حتی  که  نمی دهیم  اجازه 
طبیعت بریزیم.  به امید آغاز روزهای خوب و سپید برای تمام همشهریان 

و مردم خوب ایران عزیز در سال ۱۳۹۹.
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