گزارش ویژه

چهارشنبه  4اردیبهشت  1392شماره 453
درآمد پايدار :محمده��ادي اي��ازي ،مع��اون امور اجتماع��ي و فرهنگي ش��هردار ته��ران در اولين همايش
«چالشه��اي موجود در قوانين ش��هرداري» خواس��تار تدوين قانون مس��تقل درآمد پايدار
براي شهرها و تطبيق قوانين شهرداريها با نيازهاي شهروندان و توسعه شهرنشيني شد.

ی سخت تن میدهند

هممحلهاي!

واهری

ي ما مصداق چنداني نداش�ته باش�د «كار كه سخت نباشد كار نيست ».به هر حال عصر

دشوار باشد ،چون به راحتي ميبينيم بعضيها بدون اينكه دست به سياه و سفيد بزنند،

ست در ميان برجها و سيستمهاي مدرن شهري منطقه ما ،كساني هستند كه سختترين

د تا سراغ اين گروه از كارگران برويم و با آنها درباره سختيهای كارشان گفتوگو كنيم.
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زارت كار است

12ظهر الي  23شب

9

كارگاه دوم احتياط شرط اول كار است
تردد كاميونها و صدای چكش بيلهاي مكانيكي فضاي
كوهستان را پر كرده است .سراغ كارگر ديگري ميرويم كه
خ��ودش را «رمضانعلي علمداري» معرفي ميكند .علمداري
حرفه��اي جالبي ميزند« :كار س��ختي دارم ،اما هيچوقت
از كارم خس��ته نش��دهام هميش��ه به فرزندم توصيه ميكنم
ك��ه اين كار را ادامه ده��د و در اينباره تحصي��ل كند .كار
مع��دن ،يك كار مردانه اس��ت .اينجا عقل و تدبير حرف اول
و آخر را ميزند و احتياط ش��رط اول اين كار اس��ت».او در
ادام��ه صحبتهاي��ش ميگوي��د« :كار بخش��ي از زندگي ما
آدمهاس��ت و هركسي براي انجامكاري س��اخته شده است.
بنابراين ،اگ��ر همه آدمها بخواهند كارهاي راحت را انتخاب
كنند پيش��رفت نميكني��م .كارگرها اينجا س��نگ را از دل
كوه بيرون ميكش��ند و به كارخانه ميفرستند تا كارخانهها
مصال��ح س��اختماتي توليد كنند و س��اختمانها و ش��هرها
ساخته شود».
ب�احرف�هامازداوجك�ردهام

دقايق��ي ميگ��ذرد .آنقدر صميمي ميش��وند ك��ه انگار
سالهاست ما را ميشناس��ند .همهشان يك جوري معتقدند

ك��ه با طبيع��ت ازدواج كردهاند و با آن زندگ��ي ميكنند ،اما
گوي��ا يكي از آنها واقع��اً به خاطر كارش اص� ً
لا ازدواج نكرده
اس��ت .او در پاسخ به نگاه پرسش��گرانه ما ميگويد« :به دليل
س��ختيها و خطرهاي كار معدن ،ازدواج نكردهام« ».حس��ن
فالحي» 54ساله حرفهايش را اينگونه ادامه ميدهد« :بايد
عاشق كارمان باشيم تا بتوانيم راحت زندگي كنيم .كار معدن
جدا از سختی ،دلپذير است .از اين نظر كه هواي پاك داريم و
محيط كارمان خيلي بهتر از شلوغي و سر و صداي شهر است.
كارم را با هيچ ش��غل ديگري عوض نمیکنم.
كارب�اخودروه�ايب�زرگوق�وي

نزدي��ك معدن كاميونه��اي حمل بار به نوبت ایس��تاده
بودند تا بارگيري كنن��د« .علي ابراهيمي» يكي از رانندگان
معدن اس��ت كه درباره ش��غلش ميگويد« :از زمان كودكي
كار با خودروهاي بزرگ و قوي را دوس��ت داش��تم ،درس��ت
ب��ه همين دليل اس��ت كه كار در مع��دن را انتخاب كردم و
با عالقه بس��يار اينكار را انج��ام ميدهم .به نظرم كار باعث
آرامش اس��ت ،براي همين هيچوقت از آن خسته نميشوم».

كارگاه چهارم عاشق خلباني بودم!
برج ميالد تهران يكي از قطبهاي گردشگري منطقه ماست.
شايد تا به حال از خودتان پرسيده باشيد كه چگونه شيشههاي
گنب��د اين برج بلند مرتبه را تمي��ز ميكنند؟ «عبداهلل جبلي»
كارگري است كه براي تميز كردن شيشههاي اين برج به ارتفاع
320متري از س��طح زمين ميرود .او درباره نحوه انجام كارش
ميگويد« :براي انجام اين كار بايد شرايط آب و هوايي و ميزان
سرعت باد در ارتفاع محاسبه شود ،چرا كه در اين ارتفاع شرايط
آب و هوا به سرعت تغيير ميكند و فرد بايد عكسالعمل بموقع
ميزان رضايتمندي كارگران محله از رعايت مسائل
بهداشت حرفهاي
طب��ق قوانين كار بهداش��ت حرفهاي عبارت اس��ت از
حفظ و ارتقاي درجه س�لامتي جسمي ،رواني و اجتماعي
كارگران در تمام مش��اغل از طريق پيشگيري  ،كنترل
ريس��كها و تطابق كار با انس��ان و انس��ان ب��ا كار .در
واق��ع ،ه��دف از ارائه خدم��ات بهداش��ت حرفهاي به
حداقل رس��اندن بيماريهاي ناشي از كار و به حداكثر
رس��اندن س�لامت عموم��ي ني��روي كار اس��ت .براين
اس��اس ،تصمي��م گرفتي��م ب��ا نظرس��نجي از تعدادي
از كارگ��ران محلههايم��ان ك��ه در كارگاهه��اي معدن،
مكانيكي ،س��اختمان ،خانه و رس��تورانها كار ميكنند
ميزان رضايتمندي آنها را از بهداش��ت محيط كارشان
را ارزيابي كنيم.

و بدني ورزيدهاي داش��ته باش��د ».او با بيان اينكه طناب ايمن
ويژه ،چتر نجات ،كمربند ايمنی و لباس مخصوص از وسايل اين
كار است ،درباره دليل انتخاب اين كار ميگويد« :هميشه عاشق
پرواز بودم و دوس��ت داش��تم خلبان ش��وم .ولي شرايط سخت
زندگي اجازه اين كار را نداد و مجبور شدم از سن 9سالگي كار
كنم و درس بخوانم .اكنون هم توكلم به خداس��ت و هميشه از
او كم��ك ميخواهم و به عش��ق زن و بچهام كار ميكنم تا آنها
در رفاه باشند».

