بازدید سرپرست
شهرداری و مدیران
شهرداری از روند
پیشرفت پرژه ها

سرپرست شهرداری در بازدید از پروژههای در دست اجرای شهرداری سیرجان  ،بر سرعت
بخشی و تکمیل باکیفیت پروژههای نیمه تمام تاکید نموده و اظهار داشت :این روند باید با
قدرت دنبال شود و پروژه های عمرانی و توسعه زیرساخت ها با تمام توان به پیش رود .امیر
محمد عسکری با تاکید بر ضرورت توجه به رفاه شهروندان به عنوان مهمترین وظیفه شهرداری،
تشریح کرد  :از شاخص ترین مولفه هایی که رفاه شهروندی را شامل می شود ،اجرای پروژه
های عمرانی به ویژه طرحهایی با محور روانسازی ترافیک شهری همچنین تامین زیرساخت
های عمرانی است.

گروه شهر

بطور معمول زباله ها شهری به کلیه مواد زائد فساد
پذیر و فسادناپذیر گفته می شود که توسط انسان
ها و با مصرف مواد غذایی تولید می شوند .انسان و
بسیاری از موجودات به شیوه های مختلف زباله تولید
می کنند در حال حاضر از زمان شیوع ویروس کرونا
در سیرجان و استفاده بیشتر از لوازم یکبار مصرف
بطور چشمگیری رو به افزایش است .در روزهای
اخیر با انتقاد شهروندان از رها سازی زباله ها در
سطح شهر روبرو بودیم .در همین رابطه گفتگویی
با ریاست سازمان مدیریت پسماند شهرداری انجام
دادیم که در ادامه می آید؛
جناب رضایی برای شروع بفرمایید وظایف
سازمان مدیریت پسماند شهرداری چیست؟

برای شروع باید بگویم زباله ها میتوانند به شکل
جامد ،مایع یا گاز باشند و هر کدام از این انواع زباله
نیازمند روشهای مخصوص به خود برای مدیریت
است .مدیریت پسماند شامل همه انواع زباله منجمله
زباله صنعتی و خانگی است .در بعضی موارد زباله
میتواند بر روی سالمت انسان زیانبار باشد وظیفه
مدیریت پسماند جمع آوری زباله ها از سطح شهر،
کاهش اثرات زیانبار زباله بر روی سالمت انسان،
کمک به تمیزی محیط زیست و همچنین زیبایی
شهر است.
برنامه جمع آوری زباله از سطح شهر به چه
صورت است؟
روزانه به طور میانگین حدود  150تن پسماند عادی
و زباله خانگی در سیرجان تولید و توسط  35ماشین
زباله کش جمع آوری می شود ماشین های جمع
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چرا باید شهرمان را پاکیزه نگه داریم

خبــر

برای تمیز نگه داشتن محله خودتان چقدر اهمیت قائل هستید؟ در مورد شهر محل زندگی تان چطور؟ آیا زندگی در یک شهر کثیف
را دوست دارید یا شهری زیبا و تمیز؟اگر خانهتان پر از زباله و آشغال باشد و همه جا بوی بد بدهد خوشتان میآید؟ فکر میکنید
میتوانید در چنین محیطی زندگی کنید؟ مطمئناً پاسخ همه به این سوال منفی است .هیچکس نمیتواند در محیطی پر از آشغال
و بوی بد زندگی کند .همه ما هر روز خانههایمان ،لباسهایمان ،وسایل ،اتومبیل و از همه مهمتر خودمان را تمیز میکنیم .وقتی
نمیتوانیم در یک خانه کثیف زندگی کنیم ،چطور خواهیم توانست در یک شهر کثیف و نامرتب زندگی کنیم؟ این وظیفه ماست که
شهرمان را تمیز نگه داریم ،نه فقط برای خودمان ،بلکه برای کسانی که برای دیدن شهرمان میآیند و برای نسلهای آینده.

مصاحبه با مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری پیرامون وضعیت جمع آوری زباله در شهر؛

ضرورت ترویج فرهنگ تفکیک زباله

آوری زباله هر شب از ساعت  9شب تا  7صبح جمع
آوری زباله ها را از درب منازل در محالت مختلف
جمع آوری می کنند که همشهریان برای جلوگیری
از پاره شدن پالستیک زباله توسط حیوانات بهتر است
نایلون های زباله سر ساعت مشخصی بیرون منزلشان
بگذارند .و در صورتی که به ساعت جمع آوری زباله
نرسیدند؛ زباله هایشان را در مخزن های تعبیه شده در
خیابان ها قرار دهند .جمع اوری پسماندهای خانگی
به تفکیک محالت و به صورت منظم در روزهای زوج
و فرد انجام می شود ذکر این نکته مهم است که
منطقه دو شهری به دو قسمت تقسیم شده است
که زباله مناطق کمربندی شاهد تا مکی آباد ،آباده
و اراضی سعید آباد در روزهای زوج و از کمربندی
شاهد تا خیابان امام تا پلیسراه و شهرک اندیشه و
شهرک سمنگان روزهای فرد جمع آوری می گردد.
و همچنین منطقه یک شهرداری هم چندین مسیر
است از بلوار زندی نیا تا قاآنی روزهای زوج انجام می
شود .از بلوار زندی نیا به سمت کوی سعدی  ،بلوار
والیت هم روزهای فرد انجام می شود .که بر اساس
زمان بندی مناسب ۹شب تا  7صبح جمع آوری توسط
ماسین های زباله کوچه به کوچه انجام می شوند.
تفکیک زباله ها در سیرجان به چه صورت است؟

زباله ها را می توان به دو بخش قابل بازیافت (خشک)
و غیر قابل بازیافت ( تر) تقسیم کرد؛ زباله های تر

شامل زباله های زباله هایی هستند که قابل بازیافت
نیستند .این زباله ها فساد پذیرند و در ماه های
تابستان که مصرف میوه و سبزی بیشتر است ،به
حداکثر می رسد .پس مانده های غذایی مهمترین
قسمت زباله است ،چرا که از یک سو به دلیل تخمیر
و فساد سریع ،بوی نامطبوع تولید کرده و محل
مناسب برای رشد و تکثیر مگس و سایر حشرات
و جوندگان است و از سوی دیگر به دلیل قابلیت
تهیه کود از آن ( کمپوست ) حائز اهمیت است.
زباله های قابل باز یافت (خشک) مانند :کاغذ،
پالستیک ،فلز ،شیشه ،الستیک ،فوم ،پارچه ،چرم،
چوب و هر چیزی که بتواند برای یک مدت طوالنی
بدون تجزیه شدن باقی بماند .جداسازی زباله به
تفکیک زباله های مرطوب و خشک گفته می شود .به
طوری که زباله های خشک می توانند بازیافت شوند.
در سیرجان علی رغم اطالع رسانی متعدد ولی
متاسفانه تا کنون موفق به تفکیک زباله ها نشده
ایم و تفکیک زباله در منازل به خوبی انجام
نمی شود تمام زباله ها اعم از قابل بازیافت و
غیر قابل بازیافت در یک کیسه ریخته می شود
که برای تفکیک آنها مشکالت زیادی داریم .
دلیل قطع ملودی ماشین زباله چسیت؟
عدم همکاری همشهریان که با برخورد بدی که با
رفتگران زحمتکش و ماشین جمع آوری زباله داشتند
تصمیم گرفتیم این ملودی را قطع کنیم و این به ضرر
خود مردم است چون با قطع آنها متوجه زمان عبور
خودروهای زباله کش نمی شوند .
سطل های رنگی که در مکان های مختلف
شهر نصب شدند به چه منظور است؟
در سال گذشته  ۱۵ست سه تایی در سه رنگ
سطل زباله توسط سازمان مدیریت پسماند در
مکانهای مختلف شهر نصب شد که بدلیل عدم
اطالع کافی متاسفانه تعداد معدودی از شهروندان
به این سطل ها آسیب می زنند و تصمیم داریم به
زودی تعداد زیادی ست تفکیک زباله در مکانهایی
که ضریب امنیت باالیی وجود دارند نصب شوند.
در مورد جابجایی سایت زباله بفرمایید؟
سال ۹۶کلنگ سایت زباله را در  ۱۸کیلومتری جاده

بندرعباس زده شد و از همان ابتدا قرار بر اینبود که
این سایت راه اندازی شود تا مشکالت دفن زباله
به روش سنتی برطرف شود و از طرفی شهرداری
بتواند از این طریق تفکیکزباله و بازیافت را انجام
دهد ،اما اینپروژه مانند بقیه پروژه های شهرداری
به درازا کشید و با گذشت سه سال هنوز زباله ها
در سایت قدیم در جاده شیراز تخلیه می شوند در
اینجا الزم میدانم از زحماتی که اعضای شورای
پنجم و دکتر سروش نیا شهردار سابق سیرجان
برای عقد قرارداد مشاور و همچنین پیگیری قراداد
ساخت سوله بازیافت با پیمانکار ،کشیدند تشکر نمایم.
با راه اندازی سایت جدید زباله خیلی از
مشکالت شهرستان حل می شود و آن منطقه
جدا سازی ،کمپوست و بازیافت انجام می شود.
در خصوص جابه جایی سایت زباله باید بگویم
توانستیم واگذاری این مکان را به صورت موقت
بگیریم و برای کارهای عمرانی نیاز به واگذاری دائم
است که پیگیر آن هستیم و کارهای زیادی انجام
دادیم که در حال آماده سازی می باشند اکنون با
ایجاد چاله و پس از تخلیه زباله برروی آن ها خاک
پوشانی می شوند و به صورت استاندارد دفن میشوند.
جناب مهندس در مورد زباله گردها و افرادی
که در زباله ها به جمع آوری مواد بازیافتی می

گردند چه اقدامی انجام شده؟
نمی توانیم با زباله گردها برخورد کنیم آدمهایی که
زبالهگردی میکنند ،در سطح شهر ماشین میشویند،
گل میفروشند و کارهای کاذب دیگر انجام میدهند.
بهزیستی و مراجع قضایی باید در این زمینه ورود
کنند .در این موضوعات شهرداری نمیتواند دخالتی
کند .وقتی زباله در جایی جمع میشوند این افراد
پسماند زباله را جمع و بعدا ً به پیمانکار میدهند
که ما نمیتوانیم این را هم ثابت کنیم و تأکید
میکنم ما نمیتوانیم با زبالهگردها برخورد کنیم.
چرا سطل های زباله بوستان ها و پیاده رو ها
کم است و همان تعداد که هست پالستیک زباله
ندارند ؟
سطل های زباله پارک ها و بوستان ها مربوط
به سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری است
اما پیاده روهایک سطل زباله دارند بر اساس برنامه
تنظیف یک روز در میان نایلون زباله ها در این مکان
ها عوض می شود و هر سطلی که مشکل داشته
باشد تعویض می گردد و جایی که کمبود سطل
زباله است همشهریان اعالم کنند ،تعبیه می کنیم
در پایان اگر صحبتی مانده بفرمایید؟ باید بگویم
تالش سازمان مدیریت پسماند شهرداری جمع اوری
پسماند و زباله ها از سطح شهر است از همشهریان

می خواهم همکاری الزم را با پاکبانان پرتالش شهری
داشته باشند ما تمام تالشمان رضایت همشهریان
و شهری پاک است هر جایی که مردم درخواست
مخزن زباله داشتند سریعا گذاشته شده ولی به
دلیل جا افتادن فرهنگ زباله گذاشتن ساعت نه
شب و جلوگیری از جمع شدن سگ های ولگرد و
جاری شدن شیرابه بزودی این مخازن برچیده می
شوند و همه محالت به اندازه نیازشان مخزن دارند
زباله چیزی است که هر روز تولید می شود و
ک روز در میان جمع آوری زباله داریم
ما هم ی 
و اگر مردم همراهی کنند طبق طرح زوج و
فرد زباله های خود را بیرون بگذارند ما مشکلی
نداریم ولی متاسفانه فراموش می کنند و ساعت
و روزهای اشتباه زباله ها را بیرون می گذارند و یا
باالی ماشین می گذارند که ممکن در مسیر بریزد
وگرنه اگر سر موعد باشد ما جمع آوری می کنیم.
به جز نیروهای خود سازمان پسماند با دو پیمانکار
قرار داد داریم که شبانه روز کار جمع آوری زباله ها
و نظافت معابر را بر عهده دارند که حدودا سالیانه
باالی چهل میلیارد تومان هزینه می شود در پایان
از مردم میخواهم در حفظ نظافت شهر کوشا باشند
و مشکالت خود را از طریق سامانه۱۳۷با ما درمیان
بگذارند.

