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   دهدیهزينه ها آزارشان م...و  ! آورند؟ینان ازآتش در م
 

 
 ماه هشتاد و پنجآذرسوم                                                                 ی و مهناز فراهانیربابه يوسف: گزارش 

 

  .آنند  ی خود را دريافت نمی آار حقوق قانونیآارگران خباز به رغم دشوار

 خواهيم ی آه ما عمل میحال دهند دریماوقات شعاروالن بيشترئمتاسفانه مس: آردندتاآيد "  ايلنا" گو باگفت وآنان در

: خوانيدیرا م" ايلنا" در ذيل گزارش.  است ی قانونی به حقوق و مزايای آارگران مهم است، دستيابیو آن چه برا  

  ؛٦:٤٥وليعصر ساعت خيابان 

ها از ساعت  و بعداز ظهر١٣ دقيقه تا ١٠:٣٠ز ساعت  صبح و ا٨:٣٠ تا ٥:٣٠از ساعت :  گويدی میآارگر نانواي

ق بيمه  آه آه بايد حی آند ودر شرايطی می آارفرما از پرداخت حق من خوددار آنم؛ امای آار م٢٠:٣٠ تا ١٦:٣٠

. رودیام را پرداخت آند، طفره م  

 ٢٤٠ خميرزن ، هزار تومان٢٧٠حقوق ماهيانه شاطر :   متغير است، گفتاره به اين آه حقوق آارگران خبازاو با اش

.  باشدی هزار تومان م٢١٠ حقوق چانه گير هزار تومان و  

. دهد  ی  ما را عذاب میخواب  دهد بگذريم؛ مشكل آم ی را نمیاز حقوق مان آه آفاف زندگ:   آرد تصريح و  

 در آار نيست؛ آخر ی تعطيل: گويدیم.  آنم یم شب آار٩ صبح تا ٧ساعت از: يد گویم ؛ی خيابان طالقانینان فانتز

!؟یخيل: گويدی آند و می دار می معنی؟ و او نگاهی هستیاز حقوق خود راض:  پرسمیم . خواهندیمردم نان م  

 دهد ی آه بنياد جانبازان به من میحقوق:  گويد ی آه جانباز است، میشاطر نانواي نژاد؛  ی  خيابان لبافینان سنگك

. مين دليل مجبورم آه آار آنم هدهد به ي ام را نمي  یآفاف زندگ  

.خرج باالست زند؛ آخری ام لنگ میهم زندگ گيرم اما بازی میكنم، حقوق جانباريمساعت آار١٢روزانه :  گويدیم  

 رود و یخت شود اما او از اين آار طفره معليرغم آن آه بايد حق بيمه امان توسط آارفرما پردا:  هم گفتیآارگر

.  پرداخت آنيم یاجتماع   امان را به تامينما مجبوريم حق بيمه  

! ها؟یم نسبتا باالست اما امان از گرانمشكل بيمه نداريم؛ دستمزدها ه:  گويندی م ؛ ی خيابان بهبود-ینان لواش  

آشد و    یم به دآتر آارمان  وقتها  یگاه:    و گفتندآرده اشان ذآر  ی آمبود خواب را مهمترين مشكل آاراين آارگران

. بخش بخوريم   ن قرص آرام سرپا ايستادیبوريم برامج  

 چه آنيم آه  آنيم آه به دنبال اين شغل برود امای توصيه نمی است و ما به آسینانوا بودن شغل سخت:    گفتیآارگر

! ش درآوريم؟آتنان امان را بايد از  

  ی و مهناز فراهانیربابه يوسف: گزارش                                                  
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