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 ماه هشتاد و پنجمهرهشتم  ستميب                                                                           یمهناز فراهان: گزارش 
 

  

  .رسانندی  م آهنين به شبیها  اتاقكخود را در روزیبدترين شرايط گرما و سرما و دربليط فروشان شرآت واحد در

:    گويندی دهند می مختلف تشكيل میآنها را آارآنان بازنشسته نهادهافروشان آه اآثر    اين بليط،به گزارش ايلنا

ل شده است، به دليل  تبديیبه محل تجمع حشرات و جانوران موز آلوده و آثيف اين اتاقها آه یصرف نظر از فضا

يت سرد و غير  نهای نهايت گرم و در زمستان بی زنگ زده در تابستان بیها   داخل اين اتاقكی، هوایعدم عايق بند

  .قابل تحمل است 

ه  اجار، نفره۴اين طريق هزينه خانواده از دارد ویفروش   فروشان شرآت واحد آه هفت سال سابقه بليط   بليط ازیيك

وران شرآت واحد آنقدر بداست آه مامبرخورد :    آند، گفتی خود را تامين میخانه و خرج تحصيل فرزند دانشجو

  . ت به وضع موجود اعتراض آنيم ترسيم نسب  یم

 با شرآت واحد یا   و بدون هرگونه حمايت بيمهی پورسانت  ندارند و به صورتیفروشان حقوق ثابت   بليط:   افزود یو

فروش به نقاط پرت    يد بليط يا تبعیتواند باعث قطع اين همكار  ی آه هرگونه اعتراض می آنند به طوری میهمكار

  . آم است، منجر شود یخريداران بليط در آن نواحفران وو دور افتاده آه مسا

و تومان بليط بخرند  هزار۵١مبلغ بايد هر روز شب فعال هستند و٩ا  صبح ت۵ساعت فروشان از   بليطبيشتر: او افزود

  .  هزار تومان بفروشند٦٠به مبلغ 

 شرآت واحد ی آه برای سال١۵در :  مسلح ا ست، مي گويد ی سال سن بازنشسته نيروها٧۵ با بليط فروش ديگر آه

 در ی جمهور  دنبال اظهارات اخير رياست فروشم نتوانسته ام با اين پول هزينه آرايه خانه را بپردازم اما بهیبليط م

 پرداخت  آه شرايط یداده است در حال را افزايش  مورد پرداخت وام به مستاجران، صاحبخانه هزينه اجاره خانه ام

  . اين وام سخت است

ش استراحت آنيم؛ آخر  آار و تالیعمر از  و پس  آنار خانواده باشيمما بايد اآنون در:  گويدی میبليط فروش ديگر

   بايد آارآنيم؟ی است آه درست آرده اند؛ تا آیاين چه وضع

  ! يل پرونده امان را امضاء آند؟ئيم شد آه حضرت عزرا واقعا بازنشسته خواهیگويا زمان:  آندیاو اضافه م
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