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وقتی به جرثقیل های برج سازی یا همان تاورکرین  ها 
نگاه می کنیم به این فکر می افتیم که ســقوط این 
سازه فلزی بزرگ چقدر خطرناک است. گهگاه هم 
خبر سقوط یا کج شدن یکی از تاورکرین ها به گوش 
می رسد. اخیرا یک دستگاه از آنها در محله زعفرانیه 
کج و خطرساز شده بود که با استفاده از جرثقیل های 
دیگر مهار شد. اسفند ســال گذشته هم بازوی یک 
تاورکرین در خیابان شریعتی، محدوده ظفر شکسته 
بود که باعث بســته شدن بخشــی از خیابان های 

اطراف شد.
بنا بر آنچه در آبان ســال گذشــته در شورای شهر 
تهران اعالم شــد »تعداد کل تاورکرین های تهران 
۷۱۶ مورد بوده که از این تعــداد ۶۲۴ مورد دارای 
تأییدیه ایمنی و ۸۹ مورد دارای نقص و 3مورد هم 
در حال بررسي هستند. عمده ترین مواردی که باعث 
شده تاورکرین ها دارای نقص اعالم شوند عدم گواهی 
استاندارد و ایمنی، عدم گواهی اپراتور و عدم تمدید 
گواهینامه است.« اما چه ســازوکاری برای ایمنی 

تاورکرین ها وجود دارد؟

حضور 3برند
حدود 5سالی می شود که دیگر تاورکرین جدیدی 
وارد ایران نشده اســت. خیلی از تاورکرین ها از این 
هم قدیمی تر هستند و ۱0ســال یا بیشتر است که 
در ســاختمان  های مختلف کار می کنند. حتی اگر 
در ســایت معروف خرید و فروش اجناس دســت 
دوم، یک  جست وجوی ســاده بزنید با آگهی اجاره 
یا فروش تاورکرین هایی روبه رو می شــوید که سال 
ساخت شــان به ۱۹۹۶میالدی برمی گــردد؛ این 
درحالی است که در ساخت تمام بناهای بزرگ ایران 
باید همین دستگاه های موجود به کار گرفته شوند؛ 
تاورکرین های کارکرده ای که راه ورودشان از دروازه 
دوبی است و بعضا آنقدر کهنه شــده اند که هر آن 

امکان دارد بشکنند. 3برند تاورکرین بیشتر از همه 
در بازار ایران یافت می شود؛ »زومالین« که چینی 
است و مثل بقیه جنس های چینی می گویند کیفیت 
خاصی ندارد.  »لیبهر« سوئیسی عالی کار می کند، 
اما اگر هر قسمتش خراب شود  نمی شود قطعات الزم 
را پیدا کرد. برند سوم »پتن« )potain( فرانسه است 

که از همه بیشتر دیده می شود.

توانایی راننده
به کســی که تاورکرین را کنترل می کند به سیاق 
ماشین آالت راهسازی و عمرانی »راننده« می گویند 
و مؤسسات آموزشی در دوره های کوتاه مدت برای 
این کار گواهینامه صادر می کننــد، اما هدایت این 

خطر،زیرجرثقیلهایغولپیکر
در تهران بیش از ۷00تاورکرین فعال وجود دارد که بسیاری از آنها قدیمی یا در حال فرسوده شدن هستند

محمد سرابیگزارش
روزنامه نگار

 خدمات رسانی شهرداری
تا روز اربعین حسینی

خدمات رسانی شهرداری تهران برای مراسم اربعین حسینی که از 
مردادماه آغاز شد تا زمان فرارسیدن اربعین ادامه خواهد داشت. 
به گزارش همشهری، رئیس کمیته ساماندهی و هماهنگی پایانه  
مرزی ستاد برگزاری اربعین حسینی از پیش بینی تمهیدات الزم 
برای خدمات رسانی به زائران مراسم پیاده روی اربعین در مرزهای 

ایران و شهرهای کشور خبر داد. 
حســین نظری گفت: »مراسم اربعین حســینی با همراهی و 
همکاری معاونت های اجتماعی و فرهنگی، خدمات شــهری و 
محیط زیست، حمل ونقل و ترافیک، سازمان زیباسازی و مناطق 
۲۲گانه انجام می شود.« سیدمهدی صباغ، شهردار منطقه۱5 نیز 
جانشین کمیته ساماندهی و هماهنگی پایانه های مرزی ستاد 
اربعین حسینی شهرداری تهران محســوب می شود. او عنوان 
کرد: »با عنایت به ابالغیه وزیر کشور و همچنین مجوز شورای 
اسالمی شهر تهران، شهرداری تهران با وظایف و ماموریت های 
تعریف شده از طرف ســتاد مرکزی اربعین حسینی پشتیبانی 
مرزهای داخلی ایران را به مناطق ۱، 3، 5، ۱۱ و ۲۲ و پشتیبانی 
مرز و شهری های عراق را به مناطق ۲، ۱0، ۱3، ۱۷، ۲۱، اداره 
کل هماهنگی، نظارت و پیگیری و شرکت پیام رسا واگذار کرده 
است.« به گفته رئیس کمیته ساماندهی و هماهنگی پایانه مرزی 
ستاد برگزاری اربعین حســینی، نیروهای برخی از مناطق از 
۲۲مرداد در پایانه های مرزی مستقر شده اند و تا پایان شهریور 

این خدمات رسانی ادامه دارد.
در عین حال، مدیرعامل ســازمان مدیریت پسماند شهرداری 
تهران از واکسیناســیون هزار نفر از نیروهای خدمات شهری 
شــهرداری تهران و اعزام این افراد به مراسم راهپیمایی اربعین 
حسینی از تاریخ ۱5شهریورماه خبر داد. محمدمهدی عزیزی 
با تأکید بر انجام واکسیناسیون به عنوان یکی از شرایط حضور 
نیروهای خدماتی و زائران در کشــور عراق گفــت: »هزار نفر 
از پاکبانان با همراه داشــتن کارت ملی، کارت واکسیناسیون 
دوزهای دوم و سوم کرونا و معرفی نامه کتبی برای انجام آزمایش 
در زمان مقرر طی ۲روز در محل ســاختمان مرکزی سازمان 
پسماند حاضر شــدند.« او یادآور شــد: »طبق هماهنگی ها و 
جلسات برگزار شــده با مناطق ۲۲گانه، فرایند ثبت نام و اعزام 
نیروهای کارگری واجد شرایط خادم الحسین به کشور عراق با 
ثبت مشخصات فردی و بارگزاری تصویر تأییدیه بین المللی کارت 

واکسن کرونا از وزارت بهداشت انجام شد.« 
مدیرعامل سازمان مدیریت پســماند شهر تهران گفت: »اعزام 
پاکبانان از تاریخ ۱5شهریورماه آغاز می شود و تاریخ بازگشت آنها 
نیز 3روز پس از پایان مراسم اربعین است.« عزیزی یادآور شد: 
»پنجشنبه هفته پیش در مراسمی مردمی و باشکوه آیین بدرقه 
زائران و موکب داران اربعین در مصالی تهران با حضور شهردار 
تهران برگزار شــد و در این مراسم، نیروهای پاکبان اعزامی نیز 
توسط دکتر زاکانی بدرقه شدند تا طی روزهای آتی عازم این سفر 

روحانی شده و به زائران سیدالشهدا)ع( خدمت کنند.« 

حسینکاشانیپور
شهردارمنطقه۲۱تهران
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بابــزرگای5/4ریشــتردراثرفعالشــدن
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آمادگــیوفعالســازیســاختارســتاد

مدیریتبحرانبرگزارمیشود.

دستگاه بستگی کامل و تمام به تجربه راننده دارد. 
ازســوی دیگر تاورکرین را بــاز )دمونتاژ( می کنند 
و ســوار 5کامیون کرده، به محل کارگاه برج سازی 
می برند و همین می تواند به خطرسازشدن تاورکوین 
منجر شود. ســپس آن را به یک پایه بتنی کوچک 
که قبال توی زمین کار گذاشــته شده است، وصل 
می کنند. نصب، چند روز بیشتر طول نمی کشد، اما 
هزینه آن گاهی تا حدود 30میلیون تومان می رسد.

تاورکرین های معمولی بین ۶تا ۱۲تن بار را در یک 
حرکت جابه جا می کنند و عامل تعیین کننده قیمت 
آنها هم همین است. عامل دیگر طول مفید بازوی 
افقی )فلش( اســت که باید از 30متر بیشتر باشد. 
یک تاورکرین ۸تنی که حدود ۴0متر بازو داشــته 
باشد و بتواند بار های معمول را جابه جا کند، حدود 
3میلیارد تومان قیمت دارد. می شود دستگاه را کرایه 
کرد، اما در پروژه هایی که یک ســال یا بیشتر طول 
می کشد، خریدن به صرفه تر است؛ زیرا در آخر کار، 
قیمت دستگاه هم بیشتر شده و می شود آن را با سود 
فروخت؛ چیزی شــبیه خرید و فروش خودرو  های 
خارجی؛ بنابراین یکی از شــیوه های رایج در بازار، 
اجاره دادن و بعد فروختن تاورکرین است که ماجرای 
خطرسازی شــان از همین آب می خورد. به عبارتی 
سازنده، دستگاه را کرایه می کند و اگر پروژه بیشتر 
طول کشید، آن را به قیمت روز می خرد و اگر نخواهد 
با نظارت حداقلی می فروشد. این دستگاه نسل های 
مختلفی دارد و به عنوان مثال قطعات دهه هفتادی ها 
با پیچ و دهه هشتادی ها با پین به هم وصل می شوند. 
تاورکرینی که بتواند ۱۲تن را بلند کند تا ۴میلیارد 
تومان هم قیمت دارد. کرایه تاورکرین ۸تنی هر ماه 

بین ۸0تا ۱00میلیون تومان است. 

ضمانت شخصی
ن. ر، یک فروشنده و کرایه دهنده تاورکرین است. او 
می گوید: »تاورکرین را اورهال )تعمیرات اساســی( 
کرده ایم  و سالم بودن فنی آن را برای یک ماه ضمانت 
می کنیم.« اما درباره حوادثی که ممکن است بر اثر 
ســقوط تاورکرین رخ دهد بیمه یا ضمانت خاصی 
وجود ندارد. کارفرما تنها می تواند از بیمه مسئولیت 
یا بیمه حوادث اســتفاده کند. به دلیل حجم بسیار 
زیاد ساخت وســاز و بازار بزرگ ماشین  های عمرانی 
در کشــور امارات، تاورکرین ها معموال از دوبی وارد 
می شدند. خطری که در این بین وجود دارد احتمال 
ورود تاورکرین های کارکرده در پوشش دستگاه نو 
است. حاال که ورود این دستگاه به ایران قطع شده، 
ممکن اســت این خطر بیشتر شــود. شرکت هایی 
هستند که ادعا می کنند تاورکرین های نو، وارد و نصب 
می کنند. در روز های گذشته سقوط یک تاورکرین 
در شاهین  شهر باعث مصدوم شــدن چند نفر شد. 
این دستگاه هنوز عامل حادثه مرگبار وسیعی نشده 
است، اما نباید خطرات ناشی از آن را دست کم گرفت.

بازدید و تأیید ایمنی
تأیید ایمنی تاورکرین به چند شکل ممکن است؛ یکی مؤسسه استاندارد، دیگری مرکز وزارت کار 
و همینطور وزارت صنعت. »آیین نامه حفاظتی وســایل حمل ونقل و جابه جا کردن مواد و اشیا در 
کارگاه ها«، » مبحث 12مقررات ملی ساختمان« و »ماده ۸۷ قانون کار« برخی قوانین برای تامین 
ایمنی کارگاه ها را بازگو کرده اند. امیدرضا ریاحی، عضو نظام مهندسی ساختمان می گوید: »حوادثی 
که بر اثر فعالیت تاورکرین در کارگاه های ساختمانی رخ می دهد بسته به ابعاد پروژه به مشاوران 
ایمنی ارتباط پیدا می کند و مهندسان ناظر در این زمینه مسئولیتی ندارند.« اما مشکل اصلی دیگر 
اینجاست که سازوکار دقیقی برای شناسایی و رهگیری تاورکرین ها در کشور وجود ندارد و البته 

تأییدیه های ایمنی نیز براساس مشاهده و آزمایش ظاهری قطعات انجام می شود.

مکث


