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  : سبز بوستان هایگفت وگو با شاغالن فضاها

  !وق هزار تومان حق١٣٠ ساعت آار ، ٨
  ! دهند؟یمسئوالن فقط شعار م: آارگران

 ماه هشتاد و پنجآبان تم سبي                                                                                                داعظم خردمن

  
 ی را می گنجد و مجال بيشتریدو گزارش نم  يا  قالب يكست آه درزياد ا  ی به حد ی زحمتكشان شهردار مشكالت

   . سبز شهرمان تهران مشغول به آار هستندی رفته ايم آه در فضایاين بار به سراغ آنان.طلبد

:    گويدی سال سن دارد، م٦٨ تهران آه ی شهردار١٠ منطقه ی از پارك های سبز يكیفضاآارگران شاغل در ازیيك

  .  آنمی سال است آه مجددا آار م٤ یدليل مخارج زياد زندگبازنشسته ام اما به 

 ٤ خانواده ین حقوق مي گيرم آه آفاف هزينه ها هزار توما١٣٠آنم و ماهيانه   ی ساعت آار م٨روزانه :  گويدیاوم

  .  دهدیام را نم  ینفر

 ی ما آاری برای نزنيم آسچه حرف بزنيم و چه حرف:  گويد ینيست نام خود را ذآر آند، محاضر آه یجوانآارگر

  !! آند ینم

  .  نيستیعمل هيچ خبر دهند و دری فقط شعار حمايت از آارگران را موالنئمس: افزايد   ی او م

  .  به تهران آمدم ی گذران زندگی تعطيل شد و برایآشاورز:   آمده است، گفت  همدان  آه ازی ديگریآارگر

 سابقه بيمه  سال۵ مراجعه آردم گفتند آه فقط یاجتماع  آه به سازمان تامين یسال سابقه دارم و زمان١٠:  گويدیاو م

  . برايم منظور شده است

 ها ی عدالتی به اين ب  هست آهینگرفته ام آيا آس  ی نتيجه ا ايت آرده ام اما تا آنوندر اين خصوص شك:    افزودیو

  . آندیرسيدگ

هزار تومان حقوق ١٣٠ماه  آنم و دریم ساعت آار٨روزانه  :د  گويیاش م   ساله٦ با اشاره به سابقه  ديگریآارگر

  .  دهدی و آرايه خانه ام را نمی زندگی گيرم آه آفاف هزينه هایم

  . نيستی هم خبریو از بازرسان اداره آار و شهردار دهد ی نمیپيمانكار فيش حقوق:  گويد یاو م
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