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سرنخ

چهارشنبه  11اردیبهشت  1392شماره 454
تاكسيراني :ميثم مظفر ،مديرعامل س��ازمان مديريت و نظارت بر تاكس��يراني ش��هر تهران گفت:
امس��ال رتبهبن��دي ش��ركتهاي خصوصي با جديت دنب��ال و اگر ش��ركتي نتواند به
صالحيتهاي فني و امتياربندي الزم برسد از چرخه خدماترساني حذف ميشود.
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تخريب ساختمان دو طبقه در سعادتآباد

كارگر جوان زیر آوار جان باخت
امیر جواهری

يك��ي ،دو روز ب��ود ك��ه ب��راي تخري��ب
س��اختماني دو طبقه به محله س��عادتآباد
خياب��ان عالمه ش��رقي آم��ده بودن��د؛ چند
س��اعتي از كار ميگذش��ت .آفتاب درس��ت
باالي سرش��ان رس��يده بود و نس��يم بهاري
صورت خاك گرفتهشان را نوازش ميداد .اما
يك لحظه احساس كردند همه چيز در حال
لرزش اس��ت .حت��ي فرصت نكردن��د قدم از
قدم بردارند .نگاهش��ان به قسمتي از ديوار و
س��قف خرپشته كه در حال ريزش بود خيره
ماند و بعد از چند لحظه س��كوت س��نگيني
سايهاش را بر س��اختمان مخروبه پهن كرد.

س��اعت  13:01ب��ود
ك��ه خبر اي��ن حادثه
ب��ه س��تاد فرماندهي
آتشنش��اني رس��يد و
مأموران ايس��تگاه 25
آتشنش��اناني ب��دون
معطلــ��ي خودش��ان
را ب��ه مح��ل حادث��ه
رساندند .هيچ صدايي
از كارگر  32س��اله و
 25س��الهاي ك��ه زير خرواره��ا خاك و آجر
گرفت��ار ش��ده بودند ش��نيده نميش��د ،اما

مأموران آتشنش��اني
به سرپرس��تي «سعيد
علي��زاده» معـــ��اون
عملي��ات منطق��ه 4
آتشنش��اني ته��ران
ب��ا ت��وكل ب��ه خ��دا
وارد كـــ��ار ش��دند.
موقعي��ت كارگرها كه
شناس��ايي ش��د محل
را ايمنس��ازي كردند
و جس��توجو ش��كل تازهاي به خود گرفت.
اميد در چهرهها موج ميزد ،اما هيچ صدايي

از حادثه ديدگان به گوش نميرس��يد .پيكر
خونآلود جوان  25ساله كه از زيرآور بيرون
كش��يده ش��د ،مأموران اورژانس سريع وارد
عم��ل ش��دند ،اما چه��ره ناامي��د متخصص
اورژان��س آب پاك��ي را روي دس��ت هم��ه
ريخ��ت ،چرا كه هيچ عالئم حياتي در كارگر
جوان وجود نداش��ت ،اما هنوز يكي ديگر از
كارگرها زير آوار بود و با احتياط بعد از چند
دقيقه از زير خاك بيرون كشيده شد .جمله
«زنده است» متخصص اورژانس كمي چهره
اندوهگين مردم را باز كرد و كارگر  32ساله
براي درمان به بيمارس��تان منتقل ش��د.

باکس

میزان رضایت کارگران محله از رعایت ایمنی
توسط کار فرمایان

مقررات

مقررات ايمني در كار

توصيه

دكتر «محسن خسروي» رئيس جامعه ايمن شهرداري منطقه ،درباره اصول و قواعدي كه
كارگرانساختمانيبايدهنگامفعاليتهايشانرعايتكنند،ميگويد«:همهكارگرانكارگاههاي
ساختماني بايد مجهز به كاله و كفش ايمني باشند و در صورتي كه شرايط و نوع كار اقتضا
ميكند بايد ساير وسايل حفاظت فردي از قبيل دستكش ،عينك ،ماسك ،كمربند ،طناب
نجات ،گوشي مطابق ضوابط آيين نامه در اختيار كارگران قرار گيرد .همچنين معابر ،پلكانها،
سطوح شيبدار ،بازشوها ،پرتگاهها و بهطور كلي تمام نقاطي كه احتمال خطر سقوط افراد
را دارد بايد بهوسيله پوششهاي موقت و مناسب حفاظت شود ».آنطور كه دكتر خسروي
ميگويد ،كاركردن روي بام ساختمانها هنگام باد ،توفان و بارندگي شديد يا هنگامي كه
سطح بام پوشيده از يخ باشد ممنوع است و معابر عبور فرغون يا چرخهاي دستي بايد داراي
سطوح صاف و حداقل يكمتر عرض باشد .همچنين براي باال بردن تيرهاي آهن بايد از كابل
يا سيم بكسل مناسب استفاده شود و در موقع نصب ستونها يا تيرهاي آهن قبل از جدا كردن
نگهدارنده تير آهن ،بايد حداقل نصف تعداد پيچ و مهرهها بسته يا جوشكاري الزم انجام شده
باشد .رئيس جامعه ايمن شهرداري در ادامه ميگويد« :مصالح ساختمان بايد در جايي قرار داده
شود كه موجب بروز حوادث ترافيكي نشود و شبها محوطه انباشتن مصالح بايد به وسيله چراغ
قرمز با احتياط مشخص شود .عالوه براين ،مصالح بايد طوري روي هم انباشته شود كه احتمال
ريختن يا ريزش نداشته باشد».

قانون ايمني در كار
يكي از مهمترين اصول كار وجود ايمني است .براساس قانون ،كارفرما موظف است شرايط
مناسبي را براي ايمني كارگر فراهم كند .در غيراين صورت ،با وقوع حادثه مجازات خواهد شد.
براساس نظرسنجي از تعدادي از كارگراني محلههاي منطقه كه در كارگاههاي مختلف كار
ميكنند ،بهطور تقريبي مشخص شده است كارگران اين مشاغل از ايمني محل كارشان تقريباً
رضايتدارند.

اهالي

كارگران به حمايت نياز دارند
«مسعود كرمي» يكي از اهالي
سعادتآباد است كه درباره وقوع
حادثههايساختمانياينمحله
برايمان ميگويد« :اين محله در
حال توسعه بافت شهري است و
ساختمانهايبسياريدرآنساخته
ميشود .به همين دليل ،اهالي اين
محدوده هر چند وقت يك بار شاهد
حادثهساختمانيهستندكهمتأسفانهدربعضيازاينساختمانهانكاتايمنيرعايتنميشود
و كارگران دچار آسيبديدگي و حتي مرگ ميشوند ».او در ادامه صحبتهايش ميگويد« :البته
اقدامات آتشنشاني و خدمات امدادي اورژانس قابل تقدير است ،ولي ايمني كارگران و امنيت شغلي
آنها اقدامات مؤثرتري را ميطلبد .بنابراين ،بهعنوان شهروند از مسئوالن درخواست ميكنم كه از اين
قشرزحمتكشحمايتهايبيشتريصورتدهند،زيراسازندگيشهرمانتوسطآنهاانجامميگيرد».

