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نرخ جديد كرايههاي تاكسي :ابراهيم نكو ،عضو كميس��يون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي تهران گفت:
رانندگان تاكس��ي با مشكالت عديدهاي مواجهاند و بايد به نحوي كه هم حقوق
تاكسيرانان و هم حقوق مسافران لحاظ شود ،نرخ كرايهها افزايش يابد.

همراه با کسانی برای تامین هزینه زندگی به کارهای

كارگاه اول نبرد با سنگ سخت
درس��ت در دل كوههاي محله فرحزاد معدن س��نگي قرار
دارد ك��ه بع��د از گذش��تن از كوچههاي باري��ك اين محله و
يك مس��ير كوهستاني به آنجا ميرس��يم .نزديك ظهر است
و ه��وا روبه گرمي ميرود .از صداي ضربههايي كه به س��نگ
ميخورد متوجه كارگراني ميشويم كه با تجهيزات مكانيكي
و پتكهاي آهني ،از دل رش��ته كوههاي البرز س��نگ بيرون
ميكش��ند« .حس��ين ميرهادي» از سرپرستان معدن فرحزاد
اس��ت كه وقتي متوج��ه حض��ور خبرنگار همش��هري محله
ميش��ود ،براي خوش��آمدگويي از باالي كوه به پايين ميآيد.
ميره��ادي ب��دون مقدم��ه احوالپرس��ي ميكن��د و ميگويد:
«به محدوده «م��ردان آهنين» خوش آمدي��د .حتماً باورتان
نميش��ود كه هنوز همچنين مشاغلي در چند قدمي پايتخت
وج��وددارد».
قب ً
ال كارمند آموزش و پرورش بودم

ش��نيده بوديم كه قب� ً
لا اطراف منطقه  2پ��ر از كارگاههاي
معدن بوده ،اما راس��تش را بخواهيد خيلي مطمئن نبوديم كه
هنوز هم فعال باشد .بدون معطلي سر صحبت را باز ميكنيم و
ميپرسيم« :چرا از ميان اين همه شغل ،كار در معدن را انتخاب

كردي��د؟» لبخن��دي ميزند و ميگويد« :راس��تش را بخواهيد
خيلي اتفاقي .قبل از اينكه در معدن مش��غول كار شوم ،كارمند
آموزش و پرورش بودم .تعطيالت تابس��تان كه بيكار شدم يكي
از دوس��تانم كار در اينجا را پيشنهاد كرد .در همان مدت كوتاه
عالقه بسياري به اين كار پيدا كردم و در كارگاه سنگ ماندگار
شدم .البته سال 72حقوق كارگر معدن خيلي خوب بود .در آن
زمان آموزش و پرورش 7هزار تومان حقوق ميداد ،ولي حقوق
اينجا 11هزارتومان بود».
كار شرافتمندانه عيب نيست

در صحبتهايمان با سرپرست معدن فرحزاد متوجه ميشويم
كه او 2فرزند دارد .از ميرهادي درباره رضايت خانواده از كارش
ميپرسيم و اينكه آيا اين كار را به فرزندانش پيشنهاد ميكند.
او در جواب ميگويد« :بله! يكي از بچههايم دانشجو است و در
رش��ته مهندس��ي معدن درس ميخواند .كار بايد شرافتمندانه
باش��د .كار معدن س��خت و خطرناك اس��ت ،ولي عيب نيست.
هم��ه ما ميتوانيم كارهاي متفاوتي را انجام دهيم ،به ش��رطي
كه بخواهيم .بنابراين ،اگر در زندگي هدف داشته باشيم و براي
بهدست آوردنش تالش كنيم ،حتماً موفق خواهيم شد».

كارگاه سوم اولين اشتباه ،آخرين اشتباه است
حتماً ميدانيد ك��ه يكي از ويژگيها مهم منطقه ما برجهاي
سر به فلك كش��يدهاي اس��ت كه روزبه روز به تعدادشان افزوده
ميشود .شايد تاكنون كارگران اينگونه ساختمانها را از نزديگ
ديدهايد ،كارگراني كه در ارتفاع 200متري ميايستند و آهنهاي
اس��كلت ساختمان را به يكديگر جوش ميدهند و آجر روي آجر
ميگذارند« .سيد محمد نيك س��يرت» يكي از اين جوشكاران
اس��ت كه درباره نحوي كارش ميگويد« :جوش��كاري آن هم در
ارتفاع بسيار حساس است بهطوري كه كوچكترين اشتباه ،حادثه

مي�زان رضايتمندي كارگ�ران محله از حقوق و
مزايا
حقوق و مزايا بس��تگي به ن��وع كار دارد .كارگر هر
چقدر متخصص و با تجربه باش��د ،از ش��رايط بهتري
برخوردار است .به گفته كارشناسان امور اجتماعي
منطقه ،رضايتمندي افراد در ميزان دريافت حقوق
و مزايا بستگي به توقع آنها از شرايط زندگي دارد.
نظرسنجي ازتعدادي از كارگران محلههايمان كه در
معدن ،مكانيكي ،س��اختمان ،خانه و رستورانها كار
ميكنند ،به ش��كل تقريبي نش��ان ميدهد كه بيش
از 50درصد از كارگران محله ازحقوق و مزايايشان
راضي هستند.

ناگواري را رقم ميزند .ما حتي بايد مواظب باشيم كه اضافه وزن
نياوريم .نكات ايمني و اصول كار بايد رعايت شود و با تمركز و دقت
روي آهنهاي اسكلت راه برويم تا حادثهاي رخ ندهد ».او در ادامه
ميگويد« :از قديم گفته اند :اندازه نگاهدار كه اندازه نيكوست ،هم
اليق دشمن است و هم اليق دوست .آدم بايد هركاري را به اندازه
انجام دهد .بعضي از كارگران فقط به كار فكر ميكنند ،براي همين
در طول روز چند جا كار ميكنند كه گاهي اوقات باعث اشتباه و
ايجاد حادثه در كارشان ميشود».

خدا قوت ه

علی جو

قديميها ضربالمثل جالبي درباره «كار» دارند كه ش�ايد براي همه فعاليتهاي امروزي

تكنولوژي است و زندگي ماشيني ،براي همين شايد حتي تصور كار سخت هم برايمان د

كارهايشان با فشار دادن يك كليد انجام ميدهند ،اما اين يك روي سكه است ،چون درس

كارهاي ممكن را انجام ميدهند تا هزينه زندگيشان تأمين شود .روز كارگر بهانه خوبي بود
حقوق كارگران منطقه چقدر است؟
رديف

نوع كار

1

كارگر ساده ساختمان

30الي 35هزار توم

2

كارگر حرفهاي ساختمان

 50الي 100هزار تو

3

كارگر خانه

40هزار تومان

4

كارگر ساده مغازه

20هزار تومان

5

كارگر فني مغازه

6

كارگر مكانيكي حرفه اي

7

كارگر مكانيكي ساده

8

كارگران رستوران

مبلغ روزانه

20درصد از سود

20درصد ازكاري كه انجام

 10الي  15هراز تو

مبناي حقوق براساس نرخ وز

