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  ! آورندیاينان نان خود را از آتش در م

  !؟... از اين آتش دارند؛ به نام یوآنان سهم...

  درمان اين درد چيست؟

  
 ماه هشتاد و پنج یدسوم                                                                                    یمحمد نوروز: گزارش

  
  

بيشترمان با وجود سالها آار در اين صنف بيمه نيستند چرا آه آارفرمايان ترجيح می دهند : آارگران خباز می گويند

 !آنند و اگر آارگری اعتراض آند،پاسخ آارفرما اخراج است  نزديكان و بستگان خود را بيمه

واقعی خباز نام آارگران   می آنند و از درج  بازرسان تامين اجتماعی با آارفرمايان تبانی: آارگران نانوا می گويند

 . در ليست بيمه خودداری می آنند

 ! ميدان قزوين ؛ پاتوق آارگران خباز

گويی   گفت وخصوص مشكالت آارگران خباز با چندتن از آارگران اين صنفدر"  ايلنا" خبرنگار گروه آارگری

 : انجام داده است

تومان  هزار١۵٠هستم و اگر تمام ماه را آار آنم حدود شاطر:   ساله خود گفت٢٠يكی از آارگران با اشاره به سابقه 

می زنم و خالی  آه آار نباشد ، اثاثيه منزل بارمواقعیآارمی آنم و يك هفته بيكارم و درحقوق می گيرم اما يك هفته 

 .  می آنم

ساآن هستند و اتاقی را برای آنان اجاره آرده ام يك آرايه اين شهرام در  زن و بچه: دهدو آه زنجانی است، ادامه ميا

 !در زنجان می دهم و يك آرايه در تهران

 .   هزار تومان آرايه می دهم٦٠در نواب اتاقی آرايه آرده ام آه ماهيانه : او می گويد

 .   درصد بقيه تبريزی اند٣٠گران خباز شاغل در تهران زنجانی هستند و  درصد آار٧٠:   آارگری هم گفت

 . اگر آاری باشد:    هزار تومان در آمد دارد، گفت١٦٠او با اشاره به اين آه ماهيانه 

را از اگر آلمه بيمه را مقابل آارفرما تلفظ آنيم فو:   اين آه بيمه برای آارگران خباز مفهوم ندارد، گفتوی با تاآيد بر

  ! آار اخراج می شويم ؟

آيا اين ظلم نيست چه آسی !  سال سن دارم اما فقط يكسال سابقه بيمه دارم٣١اين آارم و سال در١٦:   هم گفتآارگر

 ...اجتماعی يا  ، سازمان تامينجواب زن و بچه منو بده وزارت آاربايد 

آارفرما اسامی مورد نظركنند آارگران به اجبارها مراجعه مي  اجتماعی به خبازی  زمانی آه بازرسان تامين: او افزود

 !!را به بازرسان می گويند آه اگر اسم خودشان را به بازرس بگويند فورا اخراج می شوند

   در چند جايی آه   بيمه دارم اسمم را به بازرس می دادم و بعد از مدتی از آار اخراج می شدم اين يكسالی آه سابقه

  



  

 .  ردم توانستم يكسال سابقه بيمه برای خودم دست و پا آنماين آار را آ

 ماه آارفهميدم آه حرفهای ٤در يك واحد خبازی آارفرما متعهد شد آه مرا بيمه آند اما پس از :   آارگر ديگری گفت

 .  آارفرما دروغ بوده است به همين دليل از آن واحد بيرون آمدم

 . سال ديگر بازنشسته می شدم١٠اگر بيمه بودم :  در خبازی گفت  ساله فعاليتش٢٠او با اشاره به سابقه 

 . هزار تومان است١٥ تا ١٠تفاوتها حدود :   ها گفت  او در خصوص ميزان تفاوت دستمزدها در خبازی

امام حسين   تامين اجتماعی واقع در ميدان ٤در شعبه :    مهديون معرفی آرد گفت آارگر ديگری آه خود را قربانعلی

جا مراجعه آند همراه او به شعبه بروم عامل به اينويژه مدير حاضرم آه اگر بازرسسان متخلفی را می شناسم وبازر

 .  و آنان را رسوا آنم

ابتدا با آارفرمای اين واحد در:   ديگری با اشاره به اين آه يك واحد خبازی در اسالمشهر اجاره آرده بود گفتآارگر

 . اجتماعی اسامی مورد نظر او را به بازرسان بدهم   مراجعه بازرسان تامينمن شرط آرد آه در هنگام

دادند به همين دليل پايان مهلت اجاره واحد خبازی مجبور گران اسامی خود را به بازرسان ميآاربرخی از: او افزود 

 .خت اين مبلغ آرداجتماعی بدهم زيرا آارفرما مرا وادار به پردا   هزار تومان جريمه به تامين٦٠٠شدم 

بازرسان تامين اجتماعی اسالمشهر از تخلف آارفرما آگاه بودند : دولتی معرفی آرد و گفت خود را اصغراين آارگر

 !!، بازرس چيزی نمی گفت  اما به دليل ساخت و پاخت با آارفرما

 .اگر بخواهند بازرسان متخلف را شناسايی می آنيم: او افزود 

 با همكاران  رمايان خباز به دليل اين آه نمی توانند اسامی خود را به عنوان بيمه شده ارائه آنندآارف:   وآارگری گفت

 . خود تبانی می آنند به اين ترتيب آه نام همديگر را در آارگاهها به عنوان آارگر به تامين اجتماعی می دهند

يك روز از شبكه خبر برای :    اين ميدان گفتدر روزهای جمعه درخبازا اشاره به تجمع صدها آارگرديگری بآارگر

آه حرفهای ما بی مورد است   شما هم می گوييم  پخش شد اما اثری نداشت به  فيلم آن هم   و فيلم آمدند تهيه گزارش

 .و آسی نيست آه فرياد مظلوميت ما را بشنود

واقع در پاسگاه نعمت آباد آار  واحد خبازی دريك: معرفی آرد ، گفت" سيد محمد جاللی"آارگر ديگری آه خود را 

 . می آردم صاحب خبازی آن جا مواد مخدر رد می آرد و وقتی به او اعتراض آردم، اخراج شدم

 . به اداره آار هم مراجعه آرده ام اما آسی نبود آه جواب درستی به من بدهد: او افزود 

 نانوايی از هر آدام ماهيانه ۵٠آه از  ی شناسم بازرسی را م ...در تامين اجتماعی شعبه :   ديگری مدعی شد وآارگر

 . هزار تومان رشوه می گيرد١٠٠

 

  یمحمد نوروز: گزارش    

  ن آار ايرای خبرگزار-تهران
  
  
  
  


