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  گران خباز؛ با آارپیگ

   نيست، هزينه ها باالستیدرآمدها آاف: آارگران

  
 ماه هشتاد و پنجآبان تم سبي                                                                                              یفاطمه شهراب

  
 ی ناآاف ی سنگين و در آمدها ی آنند، از هزينه های ساعت آار م٨ بيش از  خباز روزانه آه آارگران یدر شرايط

   . آنندیانتقاد م

اين آار هستم  سال در١٢:گويد   ی  سال سن دارد، م٣٤ آه ی تهرانسر آارگریها ی از نانوايیيكدر   به گزارش ايلنا،

  ! . آنمیرشته سراميك در اين شغل فعاليت م فوق ديپلم یو با مدرك تحصيل

 است یآرد مقدار بهیدستمزدمان روزانه است و بستگ:   هزار تومان ذآر آرد و گفت٢١٠  ميزان حقوق خود رایو

  . شود  یآه تبديل به نان م

تا آنون به اين واحد بازرسان اداره آار:    گفتیاين نانواي ازیاجتماع  به بازديد بازرسان تامينبا اشاره خبازاين آارگر

  .اند  مراجعه نكرده

  . يم  شغلي محروم هستی گيريم اما از دريافت ساير مزايایدستمزدمان را هرشب م:   او گفت

 سال سن دارم و ٢٧:  گويد  آند ،ميیغرب تهران آار م دری خيابان هاشمیها  ی از نانوايیيك آه دریآارگر ديگر

  . هستم اين آار است آه دری سال١٠

  . دهد  ی ام را نمی هزار تومان است آه آفاف زندگ٢١٠ام   دستمزد ماهيانه:    گفتیو

 سال ١۵سال سن دارم و ٢٧: گويد   ی آند، میم خيابان طوس آار یها  ی پز یربرب ازیيك آه دریخباز ديگرآارگر

  .هستماست آه خميرگير

 پاداش و  دريافت  اما از شود  یم پرداخت   به موقع  حقوقم:   گفت و دانست  تومانهزار٢٠٠اش را   او حقوق ماهيانه

  .  و بيمه محروم هستمی شغلیمزايا

  .  آنندی می چندماه يكبار از اين واحد بازرس هریاجتماع  تامينبازرسان اداره آار و:  گفت یو

 سال است آه در اين شغل فعاليت ٤ سال سن دارم و ٢٤:  گويد یه در خيابان بزرگمهر شاغل است، م آیآارگر

  .  خميرگير و پس از آن هم شاطر شدم آنم در ابتدا پادو بودم بعدیم

 ساعت ١٢آنم و روزانه   ت ميحق بيمه ام را خودم پرداخ:    خود گفت ین هزار توما٣٠٠او با اشاره به دستمزد 

  .  خوابمی میآنم و بيشتر مواقع در نانواي  یآارم

  

 یفاطمه شهراب: گزارش 

  آار ايرانی خبرگزار-تهران

 


