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  : گويندی از مشكالت خود میآارگران شهردار

   هزار تومان دستمزد١٨٠ ساعت آار، ١۵

  !آنان فقط زنده اند؟

  
 ماه هشتاد و پنجآبان دهم فه                                                                                   یسيمين شهسوار حسين

 
  

 گيرند و ی حداقل حقوق را می تهران به رغم تالش شبانه روزیف قرار داد با پيمانكاران شهردارآارگران طر

   . از آنان سفيد امضاستیداد بسيارقرار 

 با اشاره به اين آه روزانه ی جنوبی تهران درخيابان سهرودی شهردار٧ از آارگران منطقه یبه گزارش ايلنا، يك

 سال آن را در اين ٦ سال سابقه آار دارم آه ١٨ سال سن دارم، سواد ندارم و ٤٠:  آند، گفتی ساعت آار م١۵

.آنم    یم فعاليت یشرآت پيمانكار  

، پاداش و ی گيرم و از دريافت اضافه آاری هزار تومان دستمزد م١٨٦ ماهانه : گويدی فرزند دارد، م٤ آه یو

.شود  ی  ماه يكبار پرداخت م٣ يا ٢م نيز  باشم و حقوقی ديگر محروم میمزايا  

. را نديده امیار آنم بازرس اداره آار و شهردی مدت زماني آه در اين شرآت آار مدر: اين آارگر گفت  

. سن دارم و مستاجرم  سال٦٣ گويد ی آند، می آار می آه در خيابان حافظ شمالیآارگر ديگر  

هيچ گونه پاداش و :  گويدیا و م . هزار تومان است١٨٠ فرزند در خانه دارم و حقوق ماهانه ام ٢:  آندیاو اضافه م

. گيردی به من تعلق نمیمزاياي  

.قه پرداخت بيمه دارم سال ساب٨ آنم اما فقط یسال است آه آار م ۵۵:  افزايدیاين آارگر م  

 آنم و ی آار می سالگ١٢ سال سن دارم و از ١٩: د  گويی خيابان فلسطين مشغول آار است، م آه دریآارگر ديگر

. شودی ماه يك بار پرداخت م٢قم نيز هر  سال سابقه پرداخت حق بيمه دارم و حقو٢فقط   

! سال سن دارم و مستاجرم ٤٧:  گويدی خيابان جيحون آار مي آند، م ديگر آه دریآارگر  

. دهدی ام را نمی زندگی آفاف هزينه های هزار تومان١۵٠حقوق : او تصريح آرد  

بت به تضيع حقوق آارگران  نسیبازرسان وزارت آار و شهردار: گفت با اشاره به عدم پرداخت به موقع حقوق یو

. تفاوت هستندی تهران بیر شهردای پيمانكاریشرآت ها  

 

یسيمين شهسوار حسين: گزارش  

   آار ايرانی خبرگزار-تهران
  


