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اندازهتامیکندودرکیسهاشمیگذارد،
از ظاهر مرتب کیسه اش معلوم است فقط
کارتن جمع میکند .من هم دوباره ادامه
می دهم ،ســطل های فلزی کوچک کنار
پیاده رو را جوش داده اند و به همین دلیل
نمی توانم آن را در حالت معلق جلو بیاورم
تا راحت تــر محتویات داخــل آن را ببینم،
مجبورم یــا دســتم را داخل ســطل ببرم و
تمام زباله ها را بیرون بکشم یا این که سرم
را کامل داخل ســطل فروکنم .راه سخت
را انتخاب می کنم و سرم را می برم داخل
ســطل زباله ای که جلوی یکی از باشــگاه
های ورزشــی هاشــمیه قرار دارد؛ شش،
هفت صفحه تخم مرغ در آن اســت .برمی
دارم و می روم.

بازدید شهردار مشهد
و 2معاون استاندار از کشف رود

معاونکمیتهامدادخراسانرضوی:

مردم استان ۱۱۸میلیارد ریال
صدقه پرداخت کردند
معاون توســعه مشــارکتهای مردمی کمیتــه امداد
خراســان رضوی گفت :مردم اســتان امســال۱۱۸
میلیارد ریال صدقه به کمیته امداد اســتان پرداخت
کردند .حســین گیالســی در گفت و گو با ایرنا اظهار
کرد :ایــن میزان صدقات در مقایســه با مدت مشــابه
سالگذشتهحدود ۱۳درصدافزایشدارد.ویافزود:
مبلغ اهدایی مردم اســتان در مدت مشابه پارسال به
صندوق های صدقات کمیته امداد خراســان رضوی
 104میلیاردریالبود.ویاظهارکرد:پیشبینیشده
استامسال ۲۸۰میلیاردریالکمکبهصندوقهای
صدقاتاستانواریزشود.ویگفت:هماکنون۵۰۰
هزارصندوقصدقاتدراستانوجوددارد.

مدیرعاملسازمانحملونقلوترافیک
شهرداریخبرداد:

شناسایی 10نقطه سیاه پر تصادف
درمشهد

مدیر عامل ســازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری
مشهدازشناسایی 10نقطهسیاهپرتصادفدرمشهد
خبر داد .به گزارش پایگاه اطالع رســانی شــهرداری
مشــهد ،بولوار توس دوربرگردان تــوس  ،98تقاطع
غیر همســطح شــهید فهمیده ،تقاطع غیرهمسطح
امامحسین(ع)،بزرگراهشهیدبابانظرروبهرویبازار
ملل ،بولوار طبرســی شــمالی دوربرگردان طبرسی
 ،43بزرگــراه بســیج رو بــه روی بازار حافــظ ،تقاطع
غیرهمسطحالغدیر،تقاطعغیرهمسطحجهاد،تقاطع
غیرهمسطحجمهوریودوربرگردانالکترودصبادر
بزرگراه آزادی 10،نقطه ســیاه پرتصادف در مشــهد
استکهتوسطشهرداریشناساییشدهاست.هادی
عطارزادهدراینزمینهگفت:انسان،وسیلهنقلیه،راهو
محیطاطرافسهعاملمهمدرگیردرتصادفاتاست
کهمنجربهوقوعتصادفاتخودروباعابرپیاده،خودرو
با خودرو و خودرو با دوچرخه و موتور می شــود .وی با
اشاره به تحلیل فرم های تصادف پلیس راهور در این
خصوص ،افزود :بر اساس تحلیل های صورت گرفته
محلهایپرتصادفشهرشناساییواقداماتایمنیبا
هدفهشداربهرانندگانبرایتوجهبیشترورانندگی
محتاطانه در نقاط پــر تصادف انجام می شــود .مدیر
عاملسازمانحملونقلوترافیکشهرداریمشهدبه
شناسایی 20تقاطعو 20معبرپرتصادفشهراشارهو
تصریحکرد:ازاینتعدادبراساساولویتبندیصورت
گرفته 10،نقطه شناسایی شده که عمدتا در بزرگراه
ها قرار دارد و با نصب عالیم ترافیکی هشدار دهنده،
اطالعرسانیصورتمیگیرد.عطارزادهافزود:نصب
تابلوی حاوی نماد «محدوده پر تصــادف ،رانندگی با
احتیاط ،نوع تصادف غالب و طــول محدوده» ،نصب
نوارلرزانندهدربزرگراهها،خطکشیعرضیهشدار
دهنــده ،تغییر رنگ جداول به مشــکی ،قرمــز و زرد و
گشتویژهپلیسدرایننقاطدرحالاجراست.

روایت یک روز زباله گردی
از درآمدهای عجیب تا دردسرهای غریب

تجربهنگاریخبرنگارخراسان
از یک روز زبالهگردی
نوید زنده روحیان  /آماده میشوم برای کاری که هیچ وقت تجربه اش نکرده بودم .ساعت  8صبح است ،لباس و کفش های پاره ای را که از
قبل آماده کرده بودم میپوشم ،با کیسه های خالی به دست ،از خانه بیرون میآیم اما هنوز درکی از شرایطی که در آن هستم ندارم تا این که
کنار پیادهرو ،اولین کیسه زباله را میبینم و به سرعت پاره اش می کنم و با دست تمام محتویاتش را به هم می ریزم .دستم کامال با شیرابه
های زباله خیس می شود و سر و صورتم هم با عرقی که می ریختم .چند قوطی نوشابه و جعبه پیتزا را برمیدارم ،داخل کیسه می اندازم و
دوباره چشم می کشم دنبال کیسه های زباله .هنوز درکم از شرایط عجیب و غریبی که قرار است یک روز کامل آن را تجربه کنم کامل نشده
که سر همان کوچه دو سطل زباله بزرگ شهرداری را می بینم .خیلی پر نیست ،مگس ها هم که در آن حسابی جوالن می دهند .چند کارتن
و بطری نوشابه را داخل سطل میبینم اما دستم به آن ها نمیرسد ،جلوتر می روم و روی پایه سطل می ایستم ،دوباره سعی میکنم اما باز
هم نمیشود ،مجبورم سرم را کامل داخل سطل فرو ببرم و خم شوم تا دستم به زباله ها برســد .در همین حال کامال متوجه می شوم کجا
ایستاده ام و حاال نامم از این سه مورد خارج نیست؛ کتفی  ،زباله گرد یا زباله دزد!
•پیشنهادهایکارتنی

از بولــوار صیادشــیرازی مســیر را شــروع
کردهام ،این ســاعت از صبــح زباله هایی که
جلوی در خانههاست به نســبت زیاد است،
جعبه پیتزا ،بطری های پالستیکی و قوطی
های فلزی نوشابه و قالپاق شکسته خودرو،
دشتاولمنهستند.ازکوچهپسکوچهها
می گذرم و وارد بولوار پیروزی میشــوم ،در
اینخیابانجعبههایکوچک،قطعاتفلزی
وپالستیکیلوازمیدکیوانواعواقسامفیلتر
خودرو ،جلوی تعمیرگاه ها دور ریخته شده
است ،درنگ نمی کنم و همه را در کیسه ام
میاندازم.جلویدریکسوپرمارکت،سطل
زباله بزرگ پالســتیکی اش را باز می کنم و
کارتن های داخلش را بــر می دارم ،صاحب
مغازه نزدیــک می شــود و میگویــد :مظنه
کارتن چند اســت؟ جواب مــی دهم :دقیق
خبرندارم ،کیلویی هزار تومان .می گوید :تا
دلت بخواهد کارتن دارم و دیگر جایی برای
نگــه داشــتن آن نــدارم ،اگر خــودت یا کس
دیگری هســت که خریدارید با قیمت خوب
می دهم که شما هم سود کنید .جوابی می
دهم و کیسه ای که حاال کمی پر شده را روی
دوشممیاندازموبهراهمادامهمیدهم.
از هر چند کوچــه که می گذرم ،یک ســطل
بزرگ شــهرداری قرار دارد اما انگار ســطل
های کوچکــی که کنــار پیــادهروی خیابان
هاســت ،پر و پیمان تر اســت .نزدیک بولوار
هنرســتان جعبــه های پالســتیکی میــوه و
سبزیجات بیشتر به چشــمم می آید .جلوی
یکی از میوه فروشــی ها چنــد کارتن بزرگ
هســت ،خم میشــوم تا بردارم امــا صاحب
مغازه خیلی ســریع جلویم ظاهر می شود و
اجازه نمی دهد .می گوید :خودمان این ها
را میفروشــیم اول بپرس اگر الزم نداشتیم
بردار.
جلوتر در حال جمع کــردن چند کارتن پاره
از باغچه پیاده رو هســتم که خانمی صدایم
می کند ،این اولین برخورد با شهروندان در
طولمسیراست،تااینجایاخیلیمعمولی
از کنــارم رد شــده بودند یــا در حد یــک نگاه
سطحیوبعدادامهکارشان؛درآنوضعیتبا
بیحوصلگیوشایدهمعصبانیتازکثیفی
شیرابه های روی دستم ،خیلی سرد و بدون
حرفزدنسرمرابهسمتشبرمیگردانم ،از
صندوق عقب خودرو دو کیســه زباله بزرگ
را برمی دارد و به دســتم مــی دهد .با لبخند
رضایتی کــه بر لــب دارد ،میگویــد  :این ها
بــه دردت می خــورد؟ از بین زباله هــای تر و
خشکی که درون نایلون هاســت ،سه چهار
پاکت ســیگار ،یک اسپری خوشــبو کننده ،
یک برس مو و یک جعبه پــاره کفش به دردم
می خورد! داخل کیسه می اندازم و مشغول
ادامهزبالهگردیمیشوم.
•وانتبارهایخریدارضایعات

در مســیر یکی دیگر از کتفی ها هم هست ،

جوانیحدودا 18ساله،بایکشلوارورزشی
و پیراهــن قرمــز چهارخانه کــه از کثیفی به
سیاهی می زند .کیســه ای که روی دوشش
اســت ،دوبرابر کیســه مــن حجم دارد .ســر
صحبترابااوبازمیکنم.
بارتراکجامیفروشی؟
معموالبهوانتیهاییکهازابتدایبولوارمی
گذرند،بههمانهامیفروشم.
شماره ای از آن ها نداری؟
شمارهراذخیرهندارماماهمینکهدربولوار
وکیل آباد باشــم ،وانت های عبــوری بارم را
میخرند.
بارراچندمیفروشی؟
اگر درهم باشــد هزار تا هزار و  200تومان،
قبال که پت های پالستیکی را تا هشت هزار
تومانهممیخریدندامااالننه.

دست و لباسم شیرابه های زباله کامال دیده
میشود؛حسخیلیبدیاست.دیگرفرقی
بین من و سطل زباله نیست ،هردو یک بو را
میدهیم .حاال ابایی از تا کمــر فرورفتن در
سطل ها ندارم .فقط تمام فکرم جمع کردن
ضایعات بیشتر است و غرق شدن در دنیای
سختوعجیبزبالهگردها.

•زبالهگردیپرباردرهاشمیه

بعدازصحبتوکمیاستراحت،هردونفس
مانجامیآید،کیسههارادوبارهرویدوش
می اندازیم ،او به سمت مخالف می رود و من
وارد بولوار هاشــمیه می شــوم .سطل های
زباله را هم می زنم .زباله ها بیشتر است و ته
مانده خوراکیها هم همین طــور ،از بطری
آب معدنی و نوشابه گرفته تا آب میوه و انواع
و اقســام خوراکــی هــای ایرانــی و خارجی
را در ســطل ها میبینــم .کارتــن و پتهای
پالســتیکی در هاشــمیه راحت تــر پیدا می
شــود ،به اواسط هاشمیه که رســیدم تقریبا
کیسهپرشد.
•باسربهدنبالزباله

عرقمیریزم،زبانمبهسقفدهانمچسبیده،
حالم از بوی گنــدی که گرفتــه ام به هم می
خورد ،هرچه به وزن کیســه اضافه میشود،
قد من هم خمیده تر می شود و فشار به کتف
و شانه ام بیشتر ،لباسم کامال بو گرفته ،روی

از کت و کول افتاده ام ،می روم روی پل عابر
پیاده تا چنــد دقیقه ای اســتراحت کنم .زیر
پل دو ســه ســطل بزرگ فلزی است که قبل
از بــاال آمــدن نگاهی می انــدازم امــا چیز به
درد بخوری پیدا نمی کنم .حواسم به سطل
هســت ،جوان زباله گرد دیگری به سراغش
می آید .هندزفری در گوشش است و خیلی
حرفه ای با یک پرش روی لبه سطل خودش
رانگهمیدارد،تمامسطلرازیرورومیکندو
دوسهکارتنبزرگرابیرونمیکشد،کارتن
هایمقواییبزرگرابازوکامالمسطحوهم

تاکید بر حذف پدیده زباله گردی و توانمندسازی زبالهگردها
در ایــن که زبالــه گــردی یک معضــل اجتماعی
در جامعه است ،شــکی نیســت و در این بین اگر
معتادانراازاینگروهجداکنیم،قطعابخشقابل
توجهیازآنانبهدلیلمشکالتمالیونبودشغل
مناسبدرگیرودچاراینمعضلاجتماعیشده
اند و به نوعی شاید چاره ای جز این کار برای آنان
باقینماندهاست.پسبااذعان بهمشکالتیکه
فعالیتاینافرادبهعنوانزبالهگردبرایسالمت
وبهداشتعمومیشهروندانوهمچنینسیماو
منظرشهریایجادمیکند،نبایدزمینهمشکالت
عمیق تر را برای این قشر به وجود آورد و به نوعی
باید اقدامات برنامه ریزی شــده ای برای سامان
دهیاینافرادوتوانمندسازیآنانانجامداد.
ســید محســن رهنمایــی ،قائــم مقــام معاونت
خدمــات شــهری شــهرداری مشــهد در ایــن

خصوص به «خراسان رضوی» میگوید :برنامه
های مدیریت شهری در کوتاه مدت برای حفظ
ســیمای اجتماعی و جلوگیری از گسترش این
تخلــف ،مقابله با آنــان با وجود گشــت هایی در
ســازمان مپ شــهرداری بوده کــه از این طریق
اجــازه گســترش ایــن کار را نخواهیــم داد امــا
در بلند مدت چنــد طرح دیگر نیز بــرای مقابله
ریشــه ای با این موضوع داشــته ایم که از جمله
آن ها آموزش های همگانی و شهروندی به ویژه
در مدارس اســت که کمک می کنــد تا فرهنگ
تفکیک زباله از مبدا بهتر و کامل تر انجام شــود
و در این صورت از میزان زباله کاســته و خود به
خود این مشاغل کاذب نیز حذف می شود .وی
افــزود :البتــه با توجــه به ایــن که همــه افرادی
که به این کار مشــغول هســتند ،معتاد و دارای

•فرارهمصنفیها

عکس ها :میثم دهقانی

شهردار مشــهد که چندی پیش توسط اســتاندار به
عنوان فرمانــده جدید ســامان دهی و نجات کشــف
رود انتخاب شده بود ،روز گذشــته به همراه معاونان
هماهنگی امور عمرانی و امور اقتصادی اســتاندار از
وضعیت کشــف رود بازدید کــرد .محمدرضا کالیی
شــهردار مشــهد ،یــزدان پنــاه و رســولیان معاونــان
اســتاندار ،در ایــن بازدید کــه از زمین هــای اطراف
رودخانه کشف رود در مســیر انتهای خیابان پنج تن
تا روستای گرجی انجام شد ،از مشکالت و معضالت
بهداشتی این منطقه مطلع شدند .به گزارش پایگاه
اطالع رســانی شــهرداری مشــهد ،معــاون خدمات
شهریشهرداریمشهدنیزکهدراینبازدیدشهردار
و معاون اســتاندار را همراهی می کرد ،در این زمینه
از آمادگی کامل شــهرداری در خصوص درختکاری
در عرصــه رودخانــه کشــف رود خبــر داد و گفت :در
بازدید قبلی از این محل که به همراه اســتاندار انجام
شد ،اجماعی مبنی بر تشکیل مدیریت واحد زیرنظر
شــهرداری برای نجات کشف رود شــکل گرفت و بنا
شــد14مجموعه دخیل در ســامان دهی کشف رود
از جمله آب منطقــهای ،آب و فاضــاب و  ...در قالب
مدیریتواحدواردعملشوند.یعقوبیبااشارهبهاین
که علت اجماع این بود که شــهرداری مدیریت واحد
باشدومتولیموضوعشود،ادامهداد:هماکنونبستر
رودخانهکشفرودآزادشدهاستوبایدبرایتثبیتآن
اقداماتیانجامدهیم.ویتصریحکرد:دربازدیدفعلی
نیزبرایرفعموانعموجود،رایزنیهاییصورتگرفت
ودرنهایتبناشدهماهنگیهایبینبخشیصورت
گیردوعرصهرودخانهکشفرودبهمنظوردرختکاری
تحویلشهرداریمشهدشود.معاونخدماتشهری
شــهرداری مشــهد اظهار کرد :تاکنون یــک میلیارد
تومان بودجه در آلبوم بودجه ای برای این موضوع در
نظرگرفتهشدهاستوبهمحضتحویلعرصهرودخانه
کشفرود،درختکاریشروعخواهدشد.

ابتدایپلهاشمیهدرحاشیهبولواروکیل
آباد ،یک ربعی منتظر می مانم تا وانتی که
آن جوان زباله گرد می گفت بیایــد و بار را
بخرداماخبرینیست.پنج،ششپسربچه
 4تا  6ساله چند کیسه نایلونی دستشان
گرفته اند و با ظاهری کثیف و ژولیده وارد
هاشــمیه می شــوند .می خواهم با آن ها
صحبت کنم اما من و کیسه نارنجی رنگ
کنارم را مــی بیننــد و راهشــان را کج می
کنند.بلندمیشوموبهسمتشانمیروم
اماباسرعتفرارمیکنند.
•اینجابورسضایعاتمشهداست

بی خیال وانت بارها ،بارم را ســوار خودرو
می کنم و به بولــوار توس می روم ،کیســه
دیگری را برمی دارم ،به سختی می توانم
چند زباله بــه درد بخــور را پیــدا کنم .می
گویند در تــوس( 75ســه راه دانش) چند
وقتیهستانبارهایضایعاتیزیادیرشد
کردهوبهنوعیبورسضایعاتمشهدشده
اســت .به ســه راهی انتهای کوچه که می
رسم انبارهای ضایعات و استوک فروشی
خودرو زیاد اســت اما انبار ضایعــات زباله
نیســت 200 .متر باالتر بعد از پمپ گاز،
کم کم جمعیت کمتر میشود و یک طرف
جاده زمینهای خالی اســت و یک طرف
انبارهایضایعاتیزباله.
اطرافمرانگاهمیکنم 10،زبالهگرددیگر
رامیبینمکهدرزمینهایخالیوبیابانی
خاک را زیر و رو می کنند تا از بین نخاله ها
چیزبهدردبخوریپیداکنند.
در یکــی از همین انبارها را مــی زنم؛ روی
در نوشــته خرید ضایعات بــا قیمت عالی،
چند باری در می زنم اما کسی پاسخ نمی
دهد ،از پشت در صدا می آید و انگار کسی
روی نایلون پالستیکی راه می رود .دوباره
و این بار محکم تــر در می زنــم ،می گویم:
بارمسنگیناست،بازکنکمرمشکست.
اینهمهراهآمدهام،کجااینباررابفروشم؟
پیرمــردی کــه حــال و روز خوبی نــدارد و
مشخص اســت به ســختی جلو می آید ،از
گوشــ ه باز در میگوید :مگر بــرای این بار
پول نمی خواهی؟ من ندارم و االن کسی
نیســت تا از تو بخرد ،برو جلوتــر انبارهای
دیگرهستند.مناینجافقطنگهبانم.
•کودکانیکهزبانبازنکردهزبالهگرد
میشوند

در را می بنــدد اما از پشــت دیوار دو پســر
بچه ظاهر می شــوند ،هرکدام یک کیسه
دارند،یکیحتیخوبنمیتواندصحبت
کند و دیگــری حــدودا 6،5ســالی دارد.
می گویم :آمدم ضایعات بفروشم ،این جا
کسینبود،جایدیگریسراغنداری؟یک
تابلو را نشــان می دهند و می گویند :عمو
کنار آن تابلو یک انبار است که در قهوه ای
دارد .آن جا بارت را خوب می خرند .پســر
مشــکالت اجتماعی نیستند و بیشــتر به دلیل
مسائل اقتصادی وارد این کارشدهاند،بههمین
دلیل با همکاری بخش خصوصی ساز و کاری را
در سازمان مپ شهرداری مشهد در نظر گرفته
ایم تا این افراد توانمندسازی شوند و بتوانند در
شرکت های خصوصی و به وسیله پیمانکاران ما
در یک قالب قانونی کار کنند و از این طریق این
پدیده حذف شود.
وی همچنیــن در خصــوص همــکاری برخــی
پیمانکارانبازبالهگردهانیزگفت:نمیتواناین
موضوعراانکارکردواینموضوعراتاییدمیکنیم
امااینیکروالمشخصوقانونینبودهوازسوی
پیمانکارانتخلفانجامشدهاستوسازمانمپ
شهرداری نیز با این پیمانکاران به شدت برخورد
میکندوجریمههایسنگینیبرایآناندرنظر
میگیردوطبققانونآنهانبایداینکارراانجام
میدادندوحتیبایدبازبالهگردیمقابلهکنندو

بزرگ تر می پرســد :بارت چیست؟ گفتم
بیشترپالستیکوکارتن.میگوید:ارزان
نفروشی.حداقلهزارتومان.
•زندگیرویزباله

بههمانانبارمیروم،یکنیسانآبیویک
موتور جلــوی در پارک هســتند .صدا می
زنم یک نفر از اتاقک کوچکی که باالی آن
از ضایعات و کبوتر پر است ،بیرون میآید.
انبار ،پــر از ضایعــات ،زباله ،پالســتیک و
کارتن اســت .کف انبار همه ایــن زباله ها
ریخته شــده روی هم .مات این همه زباله
شدم و فکر عدد و رقم های آن .ناگهان یک
نفر صدا زد :کیسه را بگذار روی باسکول.
وزن یکی از کیســه ها 10کیلوســت .می
رودداخلاتاقک،منهمدنبالشمیروم،
پنج نفر داخل اتاقک هستند و نشسته اند
پاییکگازکوچکتکشعلهو...سرگرم
هســتند! یکی از آن ها یک اســکناس10
هــزار تومانی ،یــک دو هزار تومانــی و یک
هزارتومانیازجیبشدرمیآوردومیدهد
به مرد جــوان و او هم به من مــی دهد .می
گوید بارت 10کیلو بود ،کیلویی،1500
این هم 13هزار تومــان ،دفعه بعدی بقیه
اشرابگیر.
می گویــم :همــه اش کارتن و پالســتیک
است .پاســخ می دهد :در هم است ،فقط
اگر بطری نوشــابه یا کارتــن را جدا کنی،
بیشتر می دهم .ما از همه بهتر می خریم،
می توانی قیمت بگیری .حوصله دردسر
ندارم،پولرامیگیرمومیآیمبیرون...
•زبالهگردیشبانه

دوباره برمی گردم داخل شهر و ادامه می
دهم ،هوا تاریک شــده و ســاعت حدود 8
شب است ،نور کوچه کم است ،تمام بدنم
دردمیکند،دربینتاریکیچندنفررامی
بینم که پای درخت ها و جلوی در خانه ها
مشغولزبالهگردیهستند،هشتنفری
کهباسرعتفقطکیسههاراپارهمیکنند،
نگاهی مــی اندازند و ســریع زباله های به
دردبخور را داخل کیســه می اندازند .سر
چهارراهکهمیرسمپنجنفردیگرراهممی
بینم ،سرعتشان خیلی باالست .از یکی از
آن ها می پرســم چرا این قدر با عجله؟ می
گوید :چند دقیقه دیگر خودروهای جمع
آوری زباله شــهرداری می آیــد .این را می
گوید و به ســرعت می رود ،بین راه دو ســه
نفرراهشانراازبقیهجدامیکنندووسط
یکــی از کوچه هــا منتظر میشــوند ،یک
وانتواردکوچهمیشود،درآنتاریکیها
جلوکهمیروممتوجهمیشومرویپیکان
وانت نوشــته «طرح جمــع آوری ضایعات
خشــک اصناف»؛ کیســه ها را همــان جا
وزن میکنند و معامله انجام میشــود ،به
سرعت از هم جدا میشــوند و وانت کمی
جلوتر گوشــه دنجی پیدا میکند و کیسه
هایی را که خریده و روی هم انداخته بود،
دوبارهپایینمیآورد،ضایعاتراازکیسهها
بیرون میکشد همان جا تفکیک میکند
و میدهد به نفری که باالســت .این کار را
ادامه می دهند تا کیســه ها تمام شــود .از
صبحکهبهعنوانزبالهگردواردشهرشدم
تا االن که با سر و وضع ژولیده و بوی زننده
در حال رفتن به خانــه ام ،برایم بیشــتر از
یک روز گذشــت ،خیلــی طوالنی ،خیلی
سخت و خیلی عجیب و غریب بود؛ کاری
کهتجربهکردنشبرایدرکوضعیتزباله
گردها و شــرایط آن ها الزم بود؛ حاال بهتر
میتوانمدرگزارشهایآیندهازمعضالت
و مشــکالتی که زباله گردها برای شــهر و
بهداشتمحیطزندگیشهرونداندرست
می کنند ،بنویســم و عملکرد مسئوالن و
متولیاندراینزمینهرابررسیونقدکنم.

دربیشترمواردنیزمجوزاینپیمانکارانمتخلف
باطلشدهاست.
همچنین کریمیان مدیرعامل سازمان مدیریت
پسماندشهرداریمشهددرگفتوگوبا«خراسان
رضــوی» ،تصریح کرد :یکــی از طــرح های مهم
سازمان مپ در خصوص جلوگیری از رشد زباله
گردی ،تفکیک زباله از مبدا اســت که به وسیله
اپلیکیشــن ســیمپ با عنوان سیســتم مدیریت
یکپارچه پســماند صورت می گیرد و محل زباله
های خشک توســط مردم روی نقشه مشخص و
ماموران و پیمانکاران ما کــه از بخش خصوصی
هستندبهمحلمراجعهوزبالهخشکرابامبلغی
حدود  800تومان از شــهروندان خریداری می
کنند و در همــان لحظه کیف پــول الکترونیکی
شهروند شارژ خواهد شد که این طرح به صورت
آزمایشی در منطقه 9اجرا شده اســت و تا دو ماه
آیندهدرکلمناطقشهراجراخواهدشد.

