
 

  افق روشنیت کارگريسا

، از مشكالت می گويند ؛  پيام آوران بهداشت  
!؟   تومان، مخارج خدا   هزار تومان١٣٠دستمزد   

 
 جماه هشتاد و پنمهرپانزدهم                                                                                   یبهناز بايرام: گزارش

 
 

.آور پاآيزگی و بهداشت هستند ، با مشكالت متعددی مواجه می باشند  ، همانانی آه پيام  زحمتكشان شهرمان   

 المقدور مشكالت اين قشر زحمتكش را   تالش آرده آه حتی  متعدد های  ، ايلنا، در گزارشآار ايران خبرگزاری 

.منعكس نمايد ، اگر چه مسووالن محترم شهرداری هيچگاه زحمت پاسخگويی را به خود نداده اند  ٦١ف  -حسين  

 هزار تومان ١٧٠با : ساله آه هفت فرزند دارد و دو فرزندش در دانشگاه آزاد مشغول به تحصيل هستند، می گويد 

؟آنم يا هزينه های سنگين زندگی رال بچه هايم را تامين حقوق ماهانه مخارج تحصي  

!ای ندارم جز آمك گرفتن از مردم ؟  چاره: گويد   او می  

اند و االن آه با   پرداخت نكرده  را ام   سال بيمه٨رسد  آس به فرياد ما نمی   هيچ: گويد      ساله می٦١زحمتكش  اين 

!های درمان قلب مريض خود چه آنم  نم ، مانده ام آه با هزينهانواع و اقسام بيماريها دست و پنجه نرم می آ   

 زباله را تكان دهم ، اما مجبورم آه تا پاسی از شب آار آنم و قيد استراحت  توانم چرخ  نمی: گويد   می" حسين آقا"

!را بزنم  

ی پول می خواهد آه  بهزيست برای نگهداری فرزندم:  فرزند معلول نيز دارد ، می گويد  اين پدر زحمتكش آه يك

! ساله است٢١فرسا بايد به پسر معلولم برسم؛ او   من ندارم بنابراين پس از ساعت ها آار سخت و طاقت   

پيمانكار با شهرداری هماهنگ است ، تا حقوق ما را تضييع آند و به همين دليل جرات اعتراض : او ادامه می دهد 

!ن افغانی را جايگزين می آنندنداريم آه اگر اعتراض آنيم بالفاصله آارگرا  

 صبح ٧استراحتی آوتاه دوباره تا و يك استكان چای می خورم و پس ازمی آنم  آار١٢:٣٠ شب تا ٨: او می گويد 

خداوند ما را آفريده آه آار آنيم و استراحت  راستش گويا !جارو می زنم ، يكی دو ساعتی استراحت و دوباره آار 

!نواده ام در رفاه باشد؟می خواهم سخت آار آنم تا خا: دحسين تاآيد می آن! ممنوع   

 سال است آه آار می آند اما بيمه نيست؛ متاهل می باشد و دو شيفت آار می آند چيزی به ٧ ساله ، ٢٦"  دولت" 

.دهند   هزار تومان حقوق به او می١٥٠ماهی ! گيرد   آند و فقط عيدی می  نام پاداش دريافت نمی  

آنم خدا خدا می آنم آه خودم و زنم مريض   ای از شهرداری به اتفاق همسرم زندگی می  گوشهدر: می گويد " دولت"

!نشويم   

   !نآنند آه ديگران نيز مثل خودشا  زنند ، خودشان راحت هستند و فكر می  مسووالن فقط حرف می: دولت می گويد 

 



 

مگر ما حق زندگی ! اليكه اگر نباشيم ، آثافت شهر را بر می دارد به ما آشغالی می گويند ، در ح: او می گويد 

 نداريم ؟

به گفته خودش هر آن پيمانكار !  سال سابقه آار دارد اما هيچ جايی سابقه اش ثبت نشده٨ ساله ٣٢امير موسوی ، 

 شيفت آار می آند و آند ، دو  در منزل پدری خود در چهار راه چيت سازی زندگی می! ، او اخراج است؟  اراده آند

.خرجی آور خانواده اش است پدرش از آار افتاده و او!  هزار تومان است ١٥٠حقوقش   

شنوند؟  آيا مسووالن صدای ما را می: می گويد " امير !"  

آوری    سال در آار جمع١٧است؛ خانواده اش ساآن ميانه هستند و " صوفيان"  است ، شهرتش١٣٤٠متولد " مالك"

: گويد   مالك می. ای آوچك با همكارانش اجاره آرده است   ل است متاهل است و دو فرزند دارد خانهزباله مشغو

!همه شعار می دهند و بی خيال عمل   

برخی اوقات :  هزار تومان در ماه است می گويد ١٣٠آند بيمه نيست و حقوقش   در شهرداری زندگی می: ع . م 

.به آنممجبور می شوم آه آارتن خوابی را تجر  

شهر را تميز می آنيم و صبح علی الطلوع شهروندان در شهری تميز قدم می زنند و ! قراردادی نداريم: می گويد

.ما بايد در حسرت يك زندگی آبرومندانه باشيم  

  

  ن آار ايراخبرگزار -تهران


