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  اپيمانكاران ب :یشهردارآارگران 
  استثمار ما به سودهای باد آورده ای دست پيدا می آنند

  
 ماه هشتاد و پنجآبان  سومست يب                                                                           خپروانه شي: گزارش 
 

  
دستمزد دريافتی ما به هيچ عنوان با شرايط : آارگران شاغل در بخشهای خدمات شهری شهرداری تهران می گويند 

.دشوار آارمان تناسب ندارد و متاسفانه پيمانكاران با استثمار ما به سودهای باد آورده ای دست پيدا می آنند به  

 سال است آه در شهرداری ٢۴: معرفی می آرد، می گويد  ساله ۵۵آارگری آه خود را اهل اراك و  ،گزارش ايلنا

.مشغول هستم ودر حال حاضر در فضای سبز پارك آفتاب واقع در اميرآباد آار می آنم   

می آنم آن هم با قرارداد  بعد از ظهر آار۵ صبح تا ۶از : تومان اعالم آرد وگفت هزار١٨٠او درآمد ماهيانه اش را

خانواده پنج نفره را   يك تومان باقیهزار١٠٠اين مبلغ را بايد به صاحب خانه ام بدهم و با تومان از هزار٨٠! موقت

آيا مديران  ،بگيريم   هزار تومان حقوق ١٨٠بعد از اين همه خدمت در شهرداری چرا بايد : او می گويد  .تامين آنم

.شهرداری نبايد به فكر آارگران و آارمندانشان باشند   

پارك ها نگهبان هستم و به صورت يكی ازدر: ، گفتساآن تهرانپارس معرفی آرد آه خود را آذری وديگریآارگر

اين راننده مينی بوس بودم به علت بدهی ماشينم را فروختم پيش از: وی گفت .شيفتی و يك روز در ميان آار می آنم

درست آه مستاجر نيستم اما  گيرم ؛تومان حقوق ميهزار١٢٠ماهانه : اين شهروند زحمتكش ادامه داد !؟... و اآنون 

فرزندانم دانشجوی دانشگاه است و همسرم هم از بيماری ريوی رنج فاف زندگی را نمی دهد چون يكی ازاين مبلغ آ

.می برد   

اگر آدرس محل : ذآر محل آارش خودداری آرد و گفت  ساله و متاهل معرفی آرد، از٣۴ را ديگری آه خودآارگر

.رم را بدهم ممكن است آه ماموران شهرداری بفهمند آه باخبرنگار صحبت آردم و برايم دردسر ساز شودآا  

تومان حقوق می  هزار١۵٠: مسئول هرس و نگهداری از فضای سبز عنوان آرد و گفت او شغل خود را سم پاش و

همسرم برای همسايه ها :  اضافه آرد وی . هزار تومان اجاره می دهم و روز تعطيل و جمعه هم نداريم٧٠گيرم و 

.سبزی خرد می آند و آمك خرج خانه است    

نهال ها و گل جا به جا  ،راننده وانت شهرداری هستم و درخت: گويدمي  ساله است،٣٢آارگری آه اهل آردستان و 

ه هوا سرد است داخل آيوسك زمستان آخوابم و درپارك ميداخل را شبها : كه مجرد است، گفتبيان اين بااو .می آنم

گيرم آه عالوه بر مخارج تومان حقوق ميهزار١٢٠ماهی : گويدوی مي .رسانمگهبانان شهرداری شب را به صبح مين

دوست داشتم  درس خواندن را: گويدمياو.كنند، بفرستمسنندج زندگی ميآنرا هم به خانواده ام آه در ازخودم بايد مبلغی

.سوم راهنمايی تحصيل را رهاآرده و مشغول آار شدمم تحصيالتم راادامه بدهم و پس ازمالی نتوانست فقراما به دليل   

 

 


