
 
 سايت کارگری افق روشن

 
  

  م ايهچهار ماه حقوق نگرفت : ياسوجی شهرداریآارگران خدمات
 
 

بيست هفتم تير ماه هشتاد و پنج                                                                                         
 
   

  : نيرااخبرگزاری آار  -ياسوج
 
 

 از آارگران شهرداری ياسوج می گويند آه از ارديبهشت ماه جاری تا آنو ن هيچگونه حقوقی از شرآت یبرخ
.  خدماتی تحت نظارت شهرداری اين شهر دريافت نكرده اند  

 
دانم چه   نمی،   ای نداشت  داد و فرياد به راه انداختيم ولی فايده ،مراجعه آرديم :   يكی از رفتگران ياسوجی به ايلنا، گفت

.آار آنم تا شكم زن و فرزندانم را سير آنم  
 

دهند و در نزد  در بازار جنس و آاالی نسيه به ما نمی:جوانی آه همكار اين زحمتكش فرتوت است، می گويد   
.  آنيم  شان را پرداخت نمی  ايم چون طلبكاری ا  اعتبار شده   آنان بی  

 
متاسفانه پيمانكار اين شرآت از :    است گفت"  نظيفبوير  "رفتگر ديگری آه تحت پوشش شرآت خدماتی 

.  ارديبهشت ماه جاری برای ما حقوق واريز نكرده و نسبت به حق و حقوق ما بی توجه است  
 

از سويی سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری ياسوج ادعا آرد آه تنها دو ماه حقوق آارگران از سوی 
.  بايد پيمانكار بر اساس قرار داد مبادله شده پرداخت آندشهرداری پرداخت نشده و دو ماه ديگر را   

 
 آارگر ١٨٠شهرداری ياسوج بدليل نبود اعتبارات الزم توان پرداخت مطالبات :    به ايلنا گفت"  علی اندرخور "

.خدماتی تحت پوشش چهار شرآت را ندارد  
 

  اداری شهرداری ياسوج وی زمان پرداخت حقوق آارگران خدماتی مذآور را منوط به اقدام معاونت مالی و
.   دانست  

توانيم به آارگران قول دهيم چه زمانی   هزينه های شهرداری بيشتر از در آمدها است و ما نمی:    گفت "اندرخور"
.  شود  حقوقشان پرداخت می  

متاسفانه پيمانكاران نيز توان مالی الزم جهت پرداخت : رداری ياسوج افزودسرپرست معاونت خدمات شهری شه
.  حقوق آارگران خود را ندارند  

 
.  شهرداری هيچگونه تعهدی در قبال آارگران خدماتی چهار شرآت تحت پوشش خود ندارد: وی يادآور شد   

اعتبار دارند اما پيمانكاران برای دريافت والن شهرداری گفتند آه پول وئ حالی است آه حدود دو ماه پيش مساين در
  . مطالبات آارگران خدماتی به شهرداری مراجعه نمی آنند

 


