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پای صحبت رئیس اداره راهداری

آن زمان که همه
خوابند ما بیداریم
بیژن ادبی

◄ اصوالً مبن�ای وظایف راهداری
از کج�ا ش�روع میش�ود و به چه
راه�کاری ب�ا نهاده�ای همعرض
تعامل میکنید.
اداره راه��داری در واقع نهاد بهرهبردار
از راهها و جاده هاس��ت و وقتی توسط
واحدهای راهس��ازی س��اخته و آماده
ش��دند در اختی��ار ای��ن قس��مت قرار
میگیرند .بعد از ساختهشدن جادهها،
کمیسیون تحویل تشکیل میشود و ما
هم بهعنوان بهرهبردار جاده را از مشاور
و پیمانکار و کارفرما تحویل میگیریم
که معم��والً راه و شهرس��ازی و حوزه
س��اخت هس��تند .یکی از دستگاههای
مهم��ی که در این زمین��ه اظهارنظر و
ارزیابی و تائید میکند ،پلیسراه است
و بهعن��وان بخش��ی از کمیت��ه ایمنی
ج��اده را ع��اری از مش��کالت ایمن��ی
تش��خیص میدهد و زی ِر ترافیک قرار
میده��د .برخ��ی اوق��ات میبینم که
برخی از مسئولین ذیربط در رسانهها،

اظهارنظر غیرفنی و غیرکارشناس��ی و
در نتیجه ،ایجاد تشویش میکنند و از
عدم وجود اس��تاندارد سخن میگویند
ک��ه مث ً
ال ش��انه فالن ج��اده ،اختالف
س��طح حادثهس��از و مش��کالتی را به
لحاظ ایمنی دارد؛ البته اصل قضیه در
واقعیت ،اینگونه نیست.
◄ مثال�ی میزنی�د ت�ا دقیقت�ر
موضوع را بدانیم؟
ب��رای نمونه ،ش��ما اصالح هندس��ی
و تعری��ض ج��ادهیِ کرم��ان در محل
حوض��هیِ آبری��ز گ��دار خانهس��رخ تا
راهدارخانه را ببینید که با چه ش��رایط
مناسبی انجام شده است .وقتی کسی
در فالن جاده تصادفی میبیند ،اولین
ذهنیت��ی که برای وی ،ممکن ش��کل
بگیرد ،این اس��ت که جاده اس��تاندارد
نب��وده؛ اما ما اضافهبر س��ازمان ،کاری
کردی��م که ایمنی بیش��تر ش��ود .باید
بپذیرن��د که راه��داری ،کار خودش را
در برف و باران و بدترین شرایط جوی

| عکس :مجید شبستری |

از روزی ک�ه گزارشه�ای پیدرپی مأموران راه�داری در ایّام نوروز را در
فعالیت شبانه روزی و بازکردن مسیرهای برفی جاده سیرجان -کرمان در
محور خانه سرخ در کانال خبری نگارستان میخواندم ،تصمیم گرفتم پس
از نوروز با یکی از راهداران اداره راهداری به رسم قدرشناسی گفتگویی
داش�ته باشم .قشری که کمتر به چش�م میآیند اما کارکرد تأثیرگذاری
برای مردم در جادهها به وقت سرما و گرما دارند .چه زمان اصالح و ترمیم
محورهای آسیب دیده از تردد ماشینها و چه زمان بازگشایی جادههای
مسدود شده به وقت ریزش کوه یا برف و بوران .درهنگام اجرای این تصمیم
اما هیچکدام آنها حاضر به گفتگو نشدند وهرکدام به پاس احترام مرا به
سمت رئیس اداره ،راهنمایی میکردند .پس از هماهنگی وارد دفتر رئیس
شدم .سیل ارباب رجوعهایی را دیدم که در اتاق سرپرست اداره راهداری
رفت و آمد داش�تند .پای صحبت مهندس رضایی که نشستیم دل پُری
داشت از سختیهای کار اما با این وجود آن را یک وظیفه میدانست که
خود با آگاهی بر دوش گرفته است .میگفت وقتی  24سالش بوده ،شرایط
سخت کاری را در کهنوج ،بش�اگرد ،دیگرستم و سیستانوبلوچستان
ی
تجربه کرده و دقایقی هم با
یادآوری تمامی مشقتهای انساندوستانه ِ
ِ
همکارانش ،قطرات اش�ک بر گونههایش مینشس�ت .میگفت :معموالً
بچههای باس�ابقهای که در شرایط س�خت کارکردهاند ،بازوی اجرایی ما
هستند .مشروح این گفتگو را با هم میخوانیم.

هم درست انجام میدهد 2 .سال پیش
رانن��دگان میگفتن��د ک��ه  5کیلومتر
مح��ور باغات چ��را اصالح نمیش��ود،
آنقدر فش��ار آوردیم تا ماسه آسفالت
بهس��ازی فع ً
ال ریخته شد و خطکشی
شد .بس��یاری جادهها مانند شهربابک
فرس��وده ش��دهاند و دیگ��ر لکهگیری
جواب نمیدهد و باید اعتبار آن تأمین
ش��ود .ما امیدواریم ک��ه معادن کمک
کنن��د و درراه مس��ئولیت خودش��ان،
تأمی��ن اعتبار کنند تا س��طح جادهها
را درس��ت کنی��م و بتوانی��م وضعیت
رویهیِ محورها ارتقا بدهیم که برای ما
حوادث جادهای به دنبال نداشته باشد؛
واال صِ رفِ متهم ک��ردن یک مجموعه
که گرهگشا نخواهد بود.
◄ امس�ال وضع جادهه�ا چگونه
بود؟
در یک ارزیابی خوشبینانه باید بگویم
وض��ع جادهها ،مناس��ب اس��ت .البته
بسیاری از رسانهها ،مشکالت و معایب
را اغ��راق و بزرگنمایی میکنند ولی
واقعیت این اس��ت که ما از پارسال تا
امس��ال  165کیلومتر روکش آسفالت
کردیم 80 .کیلومتر قیرپاشی در محور
کرمان انج��ام دادیم .مث ً
ال در خصوص
قیرپاش��ی ،قضاوت ش��تابزده کردند
که س��طح جادهها را لغزن��ده کردید؛
درحالیک��ه قیر کام ً
ال به س��طح جاده
میچسبد و به این دلیل ،ما یک مورد
هم انحراف از جاده را نداش��تیم .یکی
از بزرگترین مش��کالت م��ا به دخل
و تص��رف در حری��م محوره��ا مربوط
میشود و ساختوسازهای غیرقانونی،
ایجاد مش��کل میکند .روزان��ه بالغبر

 2000دس��تگاه ماش��ین س��نگین از
گلگهر به س��ایر نقاط ای��ران میرود
و  60درص��د از حم��ل و نقل اس��تان
مربوط به شهر ما است.
◄ در ای�ام نوروز ک�ه همه در پی
تفریح و تعطیالت بودند راهداران
ب�رای امنیت جادهها و مس�افران
از خ�واب و اس�تراحت و تفری�ح
خ�ود میزدن�د و بهخص�وص در
ای�ام برفی به باز کردن مس�یر در
جادهها ه ّمت میگماش�تند .انجام
ای�ن وظایف در این ش�رایط برای
خودتان و خانوادهت�ان که قاعدت ًا
توقع دارند در این روزها کنارشان
باشید ،سخت نیست؟
تم��ام دوس��تان هم��کار م��ا ،در ایّام
نوروز به خاط��ر ایمنی مردم بهصورت
ش��بانهروزی کار کردن��د .تابس��تان
هم ک��ه موقع تعطیلی مدارس اس��ت
هم��واره م��ا در حال خدم��ت بودیم،
پاییز و زمس��تان هم ک��ه بارندگیها
شروع میش��ود ،باز همینگونه است.
م��ا ش��رمنده خانوادهها هس��تیم ولی
وظیفهای ب��ر دوش داریم که باید آن
را انج��ام بدهیم .برخ��ی ادارات ،فراتر
از س��اعت اداری ،کار خاص��ی ندارند.
ام��ا نهادهای مرب��وط اورژانس ،امداد
و نج��ات و هم��کاران ما ،کارش��ان به
نحوی اس��ت ک��ه در همه ایام س��ال،
 24ساعته کار میکنند .جایگزین هم
نداریم چون تع��داد نیروی ما محدود
اس��ت و همانگونه که گفتم امکانات
ما هم در حوزه ماش��ینآالت و هم در
زمینهیِ نیروی انس��انی ،در تناسب با
ابعاد شهرس��تان نیست .برخی اوقات،

جناب آقای حاج علی اصطهباناتی

انتصاب بجا و شایس�ته جنابعالی را به س�مت معاونت مدیریت ش�عب بانک س�په منطقه
کرمان که نشان از لیاقت و شایستگی شما دارد تبریک و تهنیت عرض مینمایم.

محمد کریمی

مج
م
عم
گه
آ ی دعوت ع ومی عادی هب طور فوقالعاده -نوبت دوم

شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان به شماره ثبت 489شناسه ملی 1098005354شهرستان سیرجان استان کرمان
نظر به اینکه جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده نوبت اول مورخ  98/1/21این تعاونی به حد نصاب
مقرر در اساسنامه و قانون شرکتهای تعاونی نرسید ،به اطالع کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی مسکن
فرهنگیان میرساند که جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده نوبت دوم این تعاونی در ساعت 15
روز یکشنبه مورخ  98/2/8در محل سالن اجتماعات دبیرستان ابنسینا تشکیل میگردد از سهامداران
دعوت میگردد رأس ساعت مذکور در جلسه حضور بهم رسانند.

ضمن ًا
اعضایی که مایلند حق حضور و رأی دادن در مجمع را به نماینده تاماالختیار واگذار نمایند تا تاریخ 98/2/7
به اتفاق نماینده خود جهت تأیید و صدور برگ نمایندگی به محل دفتر شرکت تعاونی مسکن واقع در
خیابان فرمانداری مراجعه نمایند( .حضور توأم عضو و نماینده وی در مجمع ممنوع است) .ضمن ًا ساعت 15
وکالتنامه توسط اشخاص مسئول در محل برگزاری مجمع عمومی بررسی میگردد.

نیرویی که صبح آمده است ،بعدازظهر
ه��م ب��ه کار گرفته میش��ود و انصافاً
همیشه درگیر هس��تیم .اگر بخواهیم
س��ختیهای دوران کاریمان را مرور
کنیم ،واقعاً متأثر میش��ویم( .دقایقی،
بغض و سکوت میکند).
◄ با این ش�رایط آیا سختی کار
هم برای شما محاسبه میشود؟
خی��ر چیزی بنام س��ختی کار نداریم.
همکاران م��ا  30س��ال کار میکنند
و واقع��اً جوابگ��وی خانوادههایش��ان
نیس��تند .پ��س از اتم��ام کار و
بازنشس��تگی ،اغلب اصرار میکنند که
مجددا ً به شرکتهای مرتبط برگردند

 همکاران ما سپر بالی جامعه میشوند .شما برای مسافرت در
شرایط برفی از  141استعالم میگیرید و اگر جاده بسته بود ،نمیروید
اما در همان لحظه در برف و بوران راهداران مجبور هستند ،در دمای
 12درجه زیر صفر ،مثل آدمهای ساکن قطب ،لباس بپوشند و
خدمت کنند و محور را بازگشایی نمایند .آنها آرامش خود و خانوادهشان
را میگیرند تا برای جاده و مردم آرامش و ایمنی بیاورند.

جناب آقای

احمدعلی تابشیان

انتصاب شایسته جنابعالی را به سمت سرپرست مؤسسه
اعتب�اری نور ش�عبه دکتر صادقی تبری�ک عرض نموده،
موفقی�ت و به�روزی روزافزونت�ان را از خداون�د متعال

خواهانیم.

تا خانوادهشان را بتوانند تأمین کنند.
من ش��رمندهیِ همه همکاران هستم.
نمیدانم چه تعبیری از رضایت دارید.
طبیعت��اً اغلب هم��کاران از ش��رایط
کاری و دریافتیها راضی نیس��تند اما
در این س��الها آبدیده ش��دهاند .اگر
معن��ای رضایت ب��ه رضای��ت مالی و
تأمین هزینههای روزمره تعبیر ش��ود،
ش��اید در ای��ن مجموعه کمت��ر پیدا
ش��ود اما اگر منظور رضایت انسانی و
اخالقی اس��ت ،قطعاً تأمین میش��ود
و آرامش��ی در این زمینه هست .شما
برای مسافرت در شرایط برفی از 141
اس��تعالم میگیرید و اگر جاده بس��ته
بود ،نمیروید ام��ا در همان لحظه در
برف و بوران همکار ما مجبور اس��ت،
در دم��ای  12درجه زی��ر صفر ،مثل
آدمهای س��اکن قطب ،لباس بپوش��د
و خدم��ت کند و محور را بازگش��ایی
کند و نمک بپاش��د .آرامش خودش را
میگی��رد تا برای جاده و مردم آرامش
و ایمنی بیاورد .برخی شغلها مثل ما
س��خت و زیانآور و سپر بالی جامعه
است.
◄ قطع� ًا خاطرهه�ای تلخ ش�ما
در جادهها زیاد هس�تند .اینطور
نیست؟
بل��ه متأس��فانه .در ایام عید امس��ال،
خاط��ره تلخی از ش��هروندی در حال
رفت��ن ب��ه مح��ل خدمت��ش دارم که
الس��تیک جل��وی خ��ودروی او با پل
برخ��ورد میکند و خودش و همس��ر
و فرزند یکس��الهاش ف��وت میکنند.
متأس��فانه از ای��ن دس��ت خاطرهها و
حوادث زیاد داریم .کاش روزی برس��د

نماینده شرکت بهتاش سپاهان
مهندس حاجمحمدی

ِ
عل��ت حوادث
اینه��ا نباش��د .اغلب
جادهای م��ا مربوط ب��ه بیتوجهی به
مقررات اس��ت .یکی از آنها استفاده
از تلفن همراه است .رانندگان قدیمی
که هنوز در ترانزیت کاال ،نقشآفرینی
میکنن��د ،اف��راد باتجربه هس��تند و
رعایت خواب و اس��تراحت خودش��ان
را میکنند؛ اما میبینیم راننده جوان
اس��ت و میخواه��د س��ریعاً بارگیری
کند ی��ا برگردد و اصطالحاً مس��یر را
بهص��ورت بیوقف��ه م��یرود و حادثه
تلخی را رقم میزند.
◄یک خاطره خوب هم بگویید.
خاطره خ��وش من هم از س��ال 95
اس��ت که بارندگیهای سیلآس��ایی
انجام ش��د و  90میلیمت��ر در زمان
کوتاه��ی بارندگ��ی ش��د .بهخاط��ر
یکسری دستکاریها و حفاریهای
غیر کارشناسی که در محور باالدست
سیرجان انجامشده بود و یک دستگاه
خودرو شهروندان سیرجانی گیر افتاد.
تصمیم گرفتیم که وضعیت رابه حالت
ع��ادی برگردانی��م .ش��ب میآمدیم
ک��ه دیدیم چ��را ِغ گ��ردان همکاران
آتشنش��انی میچرخ��د و میگویند
ب��رای انتق��ال تجهی��زات ،جرثقیل
نداریم .به رودخانه که رسیدیم ،دیدم
ماش��ینی بهصورت اُریب ،روی سطح
ش��نی رودخانه گیرک��رده و وضعیت
خطرناک و نامتعادلی هم در مس��یر
س��یالب دارد و از اطراف خودرو هم
بهش��دت آب عبور میکند .با یکی از
خویش��اوندانش تم��اس گرفته بود و
اط�لاع داده بود .خودش و همس��ر و
دو فرزند خردس��ال و گوسفندی که
باالی ماشین بود .آب تا نصفه ماشین
باالآمده بود و داشت ماشین را کام ً
ال
میخواباند .اینقدر وضعیت ماش��ین
ناپای��دار بود که حتی نمیتوانس��تیم
وینچ آتشنشانی را به
کس��ل
ِ
س��یم ب ُ ُ
ماشین برسانیم تا خودرو مهار شود.
ل��ودر را نهایتاً به داخل آب بردیم اما
من گفتم که اتاق ممکن است کنده
ش��ود و زودتر در سیالب برود .نهایتاً
س��یم را به فنر عقب وص��ل کردیم.
اتاق کنده ش��د و دیگر ادامه ندادیم
و آنه��ا با لودر نج��ات پیدا کردند و
اول خودشان را نجات دادیم .ماشین
هم متالطم و معلق بود .ش��ن داشت
ماش��ین را دف��ن میکرد ام��ا آن را
خوابان��د .هم��ان زمان اتاق ماش��ین
و گوس��فند را هم نج��ات دادیم .آن
شخص میگفت نمیشود ماشینم را
هم دربیاورید که نشد .لودر هم ماند
اما فردا بیل مکانیکی ماش��ین و لودر
را درآورد.

جناب آقای

احمدعلی تابشیان

انتصاب بجا و شایس�ته جنابعالی را به س�مت سرپرست
مؤسس�ه اعتب�اری نور ش�عبه دکت�ر صادقی ک�ه بیانگر
تعهد ،کارآمدی و شایس�تگیهای برجسته شما میباشد
صمیمانه تبریک و تهنیت عرض مینمایم.

سرآتشنشان؛ حسین پورجعفرآبادی

بخ
هی
گه
ب
ن
آ ی مناقصه دهیاری اربا مآباد زردوئیه ش زیدآباد ( و ت اول)

دهیاری ابراهیمآباد زردوئیه در نظر دارد اجرای پروژه آسفالت معابر سطح روستا به متراژ تقریبی  10/000مترمربع
را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط دارای صالحیت و رتبه از معاونت راهبردی و برنامهریزی کشور
واگذار نماید لذا از کلیه شرکتهای دارای صالحیت دعوت به عمل میآید جهت دریافت اسناد مناقصه به بخشداری
زیدآباد مراجعه نمایند.
شرایط مناقصه:
 -1پنج درصد سپرده شرکت در مناقصه بایستی به صورت واریز نقدی به حساب بانکی سپرده دهیاری ابراهیمآباد زردوئیه
به شماره حساب  1000132952192نزد پست بانک مرکزی سیرجان یا به صورت ارائه ضمانتنامه بانکی معتبر باشد.
 -2در صورتی که برندگان اول تا سوم شرکت کننده در مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نباشند تضمین سپرده شرکت
در مناقصه آنها به ترتیب به نفع دهیاری ضبط خواهد شد.
 -3دهیاری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
 -4هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه میباشد.
(ضمن ًا قیر رایگان سهمیه دهیاری به میزان متراژ ذکر شده به صورت مشارکتی نزد بنیاد مسکن انقالب اسالمی
سیرجان تهیه گردیده است)

دستور جلسه:
 -1انتخاب اعضاء اصلی و علیالبدل هیئت مدیره برای مدت  3سال
 -2انتخاب بازرس برای مدت یک سال مالی
 -3تصمیمگیری در مورد فروش واحدهای تجاری طرح  428واحدی
 -4انتخاب روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهیهای شرکت
 -5تصمیمگیری در مورد اعضاء بدحساب طرح  428واحدی

هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان

دهیاری روستای ابراهیمآباد زردوئیه بخش زیدآباد شهرستان سیرجان

