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 ها معوقه کارگران شهرداریهای نگاهی به علل حقوق 

 رضا رئیس دانا 

 ۰۲۹۱ژانویه 

معدن و خدمات به شکلی  های معوقه می باشد که در بخشهای صنعت، یکی از مطالبات مزد و حقوق بگیران کشورما حقوق

 ها را های معوقه شهرداری حقوق ابتدا ،برای یافتن علت یا علتهای حقوق های معوقه .شود و گسترش یابنده دیده میوسیع 

ودر نتیجه تخصیص ناپذیربودن خدمات شهری  توقف ها به دلیل متمرکز شدن روی شهرداری.دهیمسی قرار می رمورد بر

 . باشدی روشنگر نمونه مالی پایدارمی تواندمنابع 

احد تولیدی منجر گردد و تاثیر ن ونجام به توقف در تولید و تعطیلی آک واحد تولیدی می تواند سراحقوقهای معوقه دری

ها نزدیک ترین سازمان ارائه دهنده خدمات عمومی به مردم می  شهرداری ولی ،مستقیم در زندگی مردم شهر نداشته باشد

زندگی شهری را غیر قابل باله مستقیما زعدم جمع اوری  .تاثیردارندجامعه ها باشند که بی واسطه بر زندگی روزمره مردم 

کارگران شهرداری تورنتو کانادا و متوقف شدن خدمات شهری، انچه از  ۹۰۰۱هم چنان که در اعتصاب  ،کرد دتحمل خواه

محل  ۹۱با اینکه شهرداری . بالها در چهار روز اعتصاب بودزهمه چیزبیشتر شرایط زندگی را دشوار کرد عدم جمع اوری 

، مشمئزکنندهوبوی  ،ازاسپری حشره کشها ومرگ موشها ولی استفادهباله اختصاص داده بود زرا برای گذاشتن کیسه های 

 .تحمل ناپذیر کرده بودرا زندگی ساکنان اطراف این محلها 

 ها اعتراضی کارگران شهردارینمونه هایی از گزارشها و اخبار

ا ه است، تاده قرار گرفتها به حقوق معوق مورد استف شهرداریسی عموماً اخبار مربوط به اعتراضات کارگران ردر این بر

 یها و وجود شرکتهای پیمانکار ریها، فساد درون شهردا مد شهردارینا پایداری درآ مد،عوامل موثر مانند مدیریت ناکارآ

کارگران   تشکل یابی مستقل   عدم پرداخت حقوق کارگران مشخص گردد، وهمچنین زمینه ای باشد برای بررسی راه کار  در 

 ایجاد تامین اجتماعی فراگیر شامل کارکنان و کارگران شهرداری ن و مطالبات مشخص،یکسا کاری   شهرداری ها با زمینه  

خبرهای زیر اساسا در سطح خبرگزاری های رسمی  .محتوای عدالت اجتماعی دمکراسی بادر راستای رسیدن به ها و

 :بازتاب یافته است 

رئیس فراکسیون کارگری از قول ( از من است تاکیدات  تمامو هابرگزیده خبر)،  ۹۹۱۱مهر  ۱ ،خبر گزاری مهر  - یک

 :آورده است  شورای اسالمی شهر تهران

حداقل دستمزد کارگران ای مشترک برای بازنگری در  تشکیل کمیتهبگیران ناگوار است،  ت معیشت حداقلوضعی" 

یس کمیته نظارت رئ ".کنند های مختلف از پرداخت کامل حقوق کارگران خودداری می برخی پیمانکاران به بهانه، شهرداری

گروهی از آنان به . چند گروه کارگر در شهرداری تهران در حال فعالیت هستند": شورای اسالمی شهر تهران اظهار کرد

گروه دیگر که اکثریت را . کنند که ما مستقیما در ارتباط با آنها مسئولیت داریم اری همکاری میطور مستقیم با خود شهرد

 .اند دهند کارگران پیمانکاران شهرداری هستند که بعضا دو الی سه ماه حداقل حقوق را نیز دریافت نکرده نیز تشکیل می

ارایه   حال فعالیت هستند؛ مانند خودرو سرویس که در حالبخشی هم نه کارگر پیمانکار بوده و نه مستقیما با شهرداری در 

 . "خدمات هستند و در مورد آنها نیز درآمدشان جواب گو نیست

های صورت گرفته از  نایب رییس کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شورای اسالمی شهر تهران به برخی از اجحاف

در پرداخت حقوق کارگران از سوی پیمانکاران شاهد " : رد و گفتسوی پیمانکاران در پرداخت حقوق کارگران اشاره ک

های مختلف از پرداخت کامل حقوق کارگران خودداری و حدود یک سوم آن  هستیم که بعضا مرتکب تخلفاتی شده و به بهانه

با هماهنگی توان  که باید نسبت به این امور نیز نظارت کافی صورت بگیرد و در صورت لزوم نیز می پردازند را می

 ".دستگاه قضایی، با پیمانکاران متخلف برخورد کرد

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/674813-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%B4%D8%AA-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%82%D9%84-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%DA%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%82%D9%84-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/674813-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%B4%D8%AA-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%82%D9%84-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%DA%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%82%D9%84-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
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می نویسد  (نائب رئیس شورای شهر لوشان )جبار چگینی  از قول ،۹۹۱۱مهر  ۱ ایلنا در تاریخ خبر گزاری   -دو

با بیان اینکه وی ،   هستیم مسئوالن کمک نیازمند نداریم، درآمد ،طلبکارند مزدی مطالبات ماه ۶ لوشان شهرداری کارگران:

میلیارد تومان به پیمانکاران و سایر نهادهای دولتی  ۵د شهرداری لوشان کمبود منابع مالی دارد و در حال حاضر حدو

به عنوان نائب رئیس شورای شهر لوشان دست یاری به سوی مسئوالن " : همانند تامین اجتماعی و دارایی بدهی دارد، گفت

است، ادامه وی با اشاره به اینکه اتکای درآمدهای شهرلوشان بر عوارض ساخت و ساز ."کنم تا به ما کمک کنند دراز می

رو شده و توان پاسخ  اکنون شهر لوشان همانند اغلب شهرهای کشور به دلیل رکود در بازار مسکن با چالش جدی روبه ":داد

 ".به طلبکاران مالی خود به ویژه کارگران شاغل در شهرداری را نیز ندارد

میلیون تومان درآمد دارد که با  ۹۰۰تا  ۹۰۰شهرداری لوشان هر ماه بین  " نائب رئیس شورای شهر لوشان با بیان اینکه

متاسفانه هر ماه بخش زیادی از منابع مالی " : افزود "تواند حداقل معوقات مزدی کارگران را کاهش دهد، این میزان پول می

 ".شود شهرداری لوشان توسط یکی از طلبکاران با حکم مراجع قضایی از حساب شهرداری خارج می

ترین درآمد شهرداری که  عمده": ز سخنان خود درباره درآمد مغفول شهرداری لوشان گفتچگینی در بخش دیگری ا

 ".ها از اجرای قانون ارزش افزوده است تواند کمک شایانی به شهر کند، سهم شهرداری می

به  ون تومانیمیل ۹۰متری، اگر  ۹۰۰به عنوان نمونه برای صدور جواز ساخت یک ساختمان " : او با ذکر مثالی گفت

همچنین صدور جواز کسب مستقیما از سوی . درصد است ۹۰حساب دولت ریخته شود، سهم شهرداری از این رقم فقط 

های  نفع نیست درحالیکه شهرداری در قانون مکلف شده محل شود و شهرداری در این بخش ذی صنف مربوطه انجام می

ها و نظایر آن به صاحب مجوز و مکان  رسوبی فاضالبمخصوصی برای تخلیه زباله ، نخاله، فضوالت ساختمانی، مواد 

 ".کسب او اختصاص دهد

زیست و   ربط استانی برای شناسایی واحدهای آالینده محیط نائب رئیس شورای شهر لوشان با بیان اینکه تالش مسئوالن ذی

مثال " : ست، افزودوصول عوارض آالیندگی به خصوص در مورد صنایع بزرگ آالینده نمونه دیگری در این حوزه ا

میلون تومان بابت عوارض آالیندگی به دولت پول داد که سهم شهرداری  ۰۰۰شرکت سیمان خزر سال گذشته یک میلیارد و 

 ".درصد بود ۵از این رقم حدود 

ت، موقع دولت در پرداخت سهم شهرداری بسیار کارساز اس این عضو شورای شهر لوشان در خاتمه با بیان اینکه تعهدات به

است که از سوی اداره دارایی پرداخت « پول سوخت»یکی دیگر از در آمدهای مالی شهرداری لوشان تحت عنوان " : گفت

لوشان پرداخت   با این حال اگر این پول هرچه سریعتر به شهرداری. است به تاخیر افتاده  شود که آنهم حدود شش ماه می

 ".شود راهم میامکان پرداخت یک ماه از طلب کارگران ف  شود

                             :طلبکارند مزد ماه ۰ شادگان شهرداری کارگران -سه 

رار معلوم کارگران فضای سبز شاغل در شهرداری حمیدیه از ق" : آمده است  ۹۹۱۱به گزارش ایلنا، در شانزدهم مهر 

ترین عامل پرداخت نشدن مزدشان کمبود نقدینگی و نبود  مهم" : اند این کارگران گفته ."ماه مزد معوقه طلب دارند۰حدود 

 ".همچنین بخشی از بیمه کارگران به تامین اجتماعی پرداخت نشده است. منابع مالی در شهرداری است

 شد پرداخت قبل روز ۵۰ گذشته سال اسفند دستمزد ،دارند طلب مزد ماه شش شوشتر شهرداری کارگران -چهار

 

برخی کارگرانی که تحت " : گری در شهرداری شوشتر گفتندمنابع کار: آمده است  ۱۱به گزارش ایلنا در نوزدهم مهر

به کار هستند، دستمزد شش ماه نخست سال جاری   های مختلف شهرداری مشغول مسئولیت چند شرکت پیمانکاری در بخش

بر اعمال فشار پیمانکار بر نماینده صنفی کارگران واحد موتوری خاز" آنها همچنین  ".را از کارفرمای خود طلب دارند

به گفته کارگران خدماتی شهرداری شوشتر، پیش از این همه کارگران شاغل در شهرداری تحت مسئولیت مستقیم  .دهند می

همه قراردادها به پیمانکاری تبدیل وضعیت  ۱۶شهرداری مشغول کار بودند اما برخالف نظر کارگران از دی ماه سال 

، پرداخت حق بیمه آنها نیز به وضوع به تاخیر افتادن مطالبات مزدیجدا از م" : کارگران در ادامه تصریح کردند ".شد

های درمانی آنها خوداری  تاخیر افتاده و از تیر ماه سال جاری اداره تامین اجتماعی شوشتر از تمدید و تعویض دفترچه

ود نقدینگی و نبود که کمب: " کارگران شهرداری شوشتر در خصوص پرداخت نشدن معوقات مزدی و بیمه گفتند  ".کند می

 "منابع مالی دلیل بروز این اتفاق بوده است

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/674282-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%84%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B2%D8%AF%DB%8C-%D8%B7%D9%84%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/677606-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%B7%D9%84%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/679178-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%D8%B4-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B4%D8%AF
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، یکی از اعضای شورای زریوار خبر به گزارش خبرنگار، ۹۹۱۱فروردین  ۹۱سایت خبری تحلیلی زریوار خبر  -پنج

وده و متاسفانه با کمبود اعتبارات مواجه ب" : اظهار کرد دهای شهرداریاشاره به کمبود اعتبارات و درآماسالمی مریوان با 

 ".نمی توانیم ارائه خدمات دهیم آن چنان که باید و شاید

این در حالی است که  ":مریوان، گفت (۹۹۱۱) سالجاری بودجهشبه   وی با اشاره به بدهی شهرداری مریوان و همچنین

ماهه معوقه داشته و پرداخت نشده است و انتظار می رود که  هشتر هنوز بدهی کارگران و پرسنل های شهرداری این شه

 ".مسئولین برای ایجاد یک بودجه جهشی در راستای کمک به شهرداری مریوان اقدام شودو از سوی مقامات 

 

هرداری تن ازکارگران بخش های مختلف شصد حدود : " آمده است ، ۹۹۱۱خرداد  ۹۰خبرگزاری ایلنا  به گزارش - شش

بروجرد برای دومین روز درهفته جاری با تجمع مقابل ساختمان شهرداری مرکزی و پهن کردن سفره خالی خواستار 

استه ما صنفی ما انقالبمان را دوست داریم، خو"نندگان با دردست داشتن پالکارد تجمع ک ".پرداخت حقوق معوقه خود شدند

رئیس  .ماه هستند نهبه مدت   ۱۶خت حقوق معوقه خود ازمهرماه سالخواستار تسریع در پردا" است فقط تسویه کامل

 شهرداری باید بر درآمد های پایدارتاکید بیشتر ":افزود (فریبرزمحسنی)کمیسیون فنی و تخصصی شورای شهر بروجرد 

محل  درآمد شهرداری بروجرد باید از ":وی بیان کرد ".داشته باشد واکنون درآمد شهرداری برعوارض محلی است

که در بروجرد تالش شد  ،کشتارگاه، ترمینال ها، ارزش افزوده، یارانه سوخت، ساخت و سازهای غیرقانونی تامین شود

که با واکنش منفی برخی  ،هرراس دام همانند شهرهای دیگر کشور افزایش یابد برای ساماندهی کشتارگاه هزینه کشتار

 ".مواجه شد

 

 (عضو شورای شهر اصفهان) کوروش محمدی "آمده است  ، ۹۹۱۱ردیبهشت ا ۹۰خبرگزاری ایسنا به گزارش -هفت

به گزارش خبرنگار ایسنا، کوروش محمدی صبح امروز   "خواستار تسریع در پرداخت حقوق کارگران شهرداری شد

رای دادن  با توجه به رسالتی که بعد از: و چهارمین جلسه علنی شورای اسالمی شهر اصفهان، اظهار کرد  در سی( یکشنبه)

برخی : وی ادامه داد .و اعتماد کردن مردم بر دوش ما قرار دارد، متاسفانه قادر به حل و فصل همه مشکالت موجود نیستیم

   .دردآور است اند که بسیار کارگران از بهمن ماه گذشته حقوق و مزایای خود را دریافت نکرده

 

نادر قاضی پور در گفت و گو با خبرنگار  :" ه است آمد ، ۹۹۱۵خرداد  ۹خبرگزاری تابناک به گزارش  -ت هش

نباید  ":زیر مجموعه خود انتقاد کرد و افزود ها در پرداخت مطالبات کارگران   از ناتوانی شهرداری خبرگزاری خانه ملت،

امل است جای بسی ت  کارگر پرداخت کند؛ زحمتکش   ها و رکود بر بازار ساخت و ساز را قشر   تاوان کاهش درآمد شهرداری

نماینده مردم ارومیه در  ".کنند به جای قطع حقوق کارگران نسبت به قطع حقوق پیمانکاران اقدام نمی  که شهرداری ها چرا

البته در این " : مجلس شورای اسالمی، خواستار تسریع در پرداخت مطالبات معوقه کارگران شهرداری شد و تصریح کرد

های  نه شرکت ،گردد ها برمی ل در پرداخت معوقات به عملکرد ضعیف شهرداریها قصور دارند و تعل زمینه شهرداری

 ".پیمانکاری

 

در  ،(رئیس شورای اسالمی شهر مهاباد ) مکریان"  :آمده است ،۹۹۱۶اسفند  ۹شبکه اطالع رسانی دانا به گزارش  -نُه

نی که اعضای شورای دور پنجم روی از زما ":واکنش به خبر تعویق چندین ماهه حقوق کارکنان شهرداری این شهر گفت

کارمندان شهرداری از خرداد ماه سا ل جاری به صورت منظم حقوق خود را دریافت کرده اند و معوقات کار آمده اند 

ماه  پنجحیدری در گفت و گو با خبرنگار مکریان ضمن تائید وجود بیش از  ".موجود مربوط به دوره شورای چهارم است

 ".از زمان آغاز بکار شورای پنجم کلیه مطالبات کارکنان پرداخت شده است" : ن شهرداری مهاباد گفتحقوق معوقه کارمندا

متاسفانه اعضای شورای دور پنجم در شرایطی فعالیت " : به مشکالت عدیده مالی شهرداری مهاباد افزود" وی با اشاره 

دارایی و  رآمد با بدهی فراوانی به پیمانکاران، بیمه،شهرداری عالوه بر مشکالت مربوط به کسب دخود را آغاز کردند که 

دستگاههای خدمت رسان روبرو بود که با تالش اعضای شورای اسالمی و شهردار و مسئوالن شهرستان قسمت قابل 

 ".توجهی از این بدهی ها پرداخت شده است

، (شهردار کرمان خدمات شهری ن معاو)محمد رضاخانی، " :آمده است ، ۹۹۱۵مهر  ۹۱،خبرگزاری مهربه گزارش  -ده

از پرداخت حقوق معوقه این افراد  ،های طرف قرارداد شهرداری در پرداخت حقوق کارگران پی کوتاهی برخی شرکتدر

وی با بیان اینکه حقوق کارگران تنظیف و حمل زباله  ".های خصوصی مربوطه خبر داد در آینده ای نزدیک توسط شرکت

ل در پرداخت حقوق کارگران از متاسفانه طی چند ماه اخیر شاهد تعل  " : می شود، ادامه داد توسط این شرکت ها پرداخت

سوی شرکت های خصوصی بودیم که در این نشست ضمن اتمام حجت با مسئوالن این شرکت ها، مقرر شد به زودی 

http://zariwarkhabar.com/
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ه تعهدات خود عمل نکنند، در صورتی که شرکت های مربوطه ب " :تصریح کرد وی "  .معوقه های کارگران پرداخت شود

با تاکید بر اینکه مسئوالن شرکت ها مسئول رسیدگی به مسائل  "رضاخانی  محمد"  ".طبق قانون با آنها برخورد می شود

 ".مطرح کنند کارگران باید مسائل و مشکالت خود را به مسئوالن شرکت" : کارگران هستند، افزود

جمعی از کارگران شهرداری بجنورد برای دومین روز  : "آمده است  ، ۹۹۱۵دی  ۶ خبرگزاری ایسنابه گزارش  - یازده

در مقابل استانداری خراسان شمالی در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و مزایای سال گذشته خود اعتراض کردند و البته 

" .ا اعالم کرده بودنداین افراد طی هفته های گذشته نیز در مقابل درب شورای اسالمی شهر بجنورد نیز اعتراض خود ر

میلیارد لایر از این  سیکارگران شهرداری حدود : " با اشاره به اینکه  (رئیس شورای اسالمی شهر بجنورد )حسین پیلتن ،

شهرداری تمامی تالش خود را کرده تا  " :ادامه داد وی" نهاد بابت حقوق، مزایا و عیدی سال گذشته خود طلب کار هستند،

متاسفانه حجم بدهی شهرداری فراوان و  ":افزوداو  " .روز کند و این امر در سال جاری اتفاق افتاده است حقوق آن ها را به

برخی . میزان درآمد اندک شده است و در حال حاضر تمام تالش خود را می کند تا مطالبات این افراد را پرداخت کند

اما آیا آن ها دست  .اند ی پرداخت نکرده و یا دیر پرداخت کردهنیز حقوق کارکنان خود را به علت بروز مشکالت مال ها اداره

شهرداری برای اینکه مشکالت این افراد حل شود با  اند؟ از کار برداشته و یا پیمانکاران اجرای پروژه ها را تعطیل کرده

صل از ان را به این افراد اجازه استانداری، زمینی را تغییرکاربری داده و قطعه بندی کرده تا به فروش برساند و وجه حا

نیز فروخته شده که قسمتی از پول آن پرداخت شده و " بلوک آرام"تعدادی از واحدهای " : وی تاکید کرد ".پرداخت کند

حقوق ماه گذشته این افراد پرداخت شده و مقداری نیز باقی مانده است که با پرداخت آن، طلب کارگران پرداخت می 

 " راض کار به جایی می رسد؟ایا با تحصن و اعت .شود

مدیرکل نظارت ) سید محسن میرهادی،: " آمده است  ، ۹۹۱۱فروردین  ۹۱ایلنا  به گزارش خبرگزاری در تاریخ   -دوازده

البته از طرفی مشکل عقب افتادن حقوق  ":در گفتگویش با ایلنا بیان  داشت  ،( و هماهنگی امور خدمات شهری شهرداری قم

به این جهت رخ داد که با عید نوروز روبرو بودیم و همین طور توافقاتی باید با پیمانکاران جدید  کارگران شهرداری

هفت وی با بیان این که در حال حاضر  ".صورت می گرفت که همین دو مسئله باعث این مشکل شد و زمان را طوالنی کرد

کارگر خدمات شهری شامل پاکبانان  و ششصد هزاردر مجموع " : منطقه شهری فعالیت دارند، گفت هشتپیمانکار در 

 ،وجود دارند که متأسفانه حقوق شان عقب افتاده( آوری زباله کارگران همراه ماشین جمع)های بهداشت  و پیک( رفتگران)

 ".اما انشاءهللا در همین چند روز آینده پرداخت حقوق شان انجام می شود

یکی از کارگران فضای سبز منطقه سه شهرداری اهواز  :آمده است ، ۹۹۱۱خرداد  ۰ ایرنا خبرگزاریبه گزارش  -سیزده

اندک هم با تاخیر  دستمزد پرداختی به کارگران فضای سبز بسیار پایین بوده و همین دستمزد ":به خبرنگار ایرنا گفت

و وعده باقی مانده ر حد قول ماه ها است که بحث افزایش حقوق نیز عملی نشده و همچنان د ":وی افزود ".صورت می گیرد

از ابتدای کار  ":روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود ،(شهردار منطقه سه اهواز )؛مجتبی یوسفی ".است

دستمزد نیروهای پیمانی و کارمندان شهرداری به روز بوده و همه تالش شهرداری  ،شهرداری جدید در هشت ماه گذشته

پرداخت دستمزد به کارگران اولویت شهرداری اهواز  ":افزود وی" .این حقوق بوده است برای پرداخت تامین منابع مالی

تا سه ماه حقوق معوقه از  دوماه حقوق پرداخت شده با این وجود هنوز  یازدهبوده و در هشت ماه گذشته به صورت میانگین 

یک نهاد غیر دولتی است که درآمد آن از شهرداری " :وی گفت ".پارسال وجود دارد که امیدواریم به زودی پرداخت شود

فته و کفاف هزینه عوارض مردمی حاصل می شود و با توجه به رکود ساخت و سازها در اهواز، درآمد شهرداری کاهش یا

میلیارد  پانزدهمیلیارد لایر صرف حقوق و  سی و پنجشهرداری منطقه سه هر ماه بیش از  ":وی ادامه داد ".ها را نمی دهد

رف جارو کردن و جمع آوری زباله می کند و این موضوع به دلیل کاهش درآمد شهرداری حتی بر کارهای عمرانی لایر ص

 ".تاثیر گذاشته است

ماه  شش، در اعتراض به پرداخت نشدن ۱۶اسفند ماه  سیزدهکارگران شهرداری شهرستان خرمشهر روز یکشنبه  -چهارده

طی ماه گذشته کارگران فضای سبز  .کردند تجمع اعتراضیست به برگزاری حقوق خود مقابل دفتر امام جمعه خرمشهر د

این . اند ت نشدن حقوق معوقه خود دست به تجعات اعتراضی زدهشهرداری در شهرهای مختلف ایران در اعتراض به پرداخ

، کارگران خدمات شهری و فضای سبز اهواز دومنطقه  تجمعات شامل تجمع اعتراضی کارگران فضای سبز شهرداری

، کارگران فضای سبز شوشتر ، کارگران فضای سبز شهرداریبندر امام کارگران فضای سبز شهرداری، سربندرشهرداری 

، کارگران فضای اراک ، کارگران فضای سبز شهرداریمحمد شهر کرج، کارگران فضای سبز شهرداری یاسوج شهرداری

 .شوند می تربت حیدریهو کارگران فضای سبز شهرداری  مریوانسبز شهرداری 

یمشک نسبت به دستمزد اعتراض کارگران شهرداری اند: "آمده است  ، ۹۹۱۶مرداد  ۱رادیو زمانه برپایه خبر   -پانزده

میلیارد لایر یکی  چهارصد شهرداری اندیمشک با بدهی بیش از .معوقه از دو سال قبل آغاز شده و همچنان ادامه دارد

https://irane-ma.com/category/%d8%aa%d8%b8%d8%a7%d9%87%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d8%a7%d8%aa/
https://irane-ma.com/2018/03/04/%d8%aa%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b6%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%81%d8%b6%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a8%d8%b2-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-2/
https://irane-ma.com/2018/03/04/%d8%af%d9%88%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%aa%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b6%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%b4/
https://irane-ma.com/2018/03/03/%d8%aa%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b6%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d9%86%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%85%d8%a7/
https://irane-ma.com/2018/02/28/%d8%aa%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b6%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%81%d8%b6%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a8%d8%b2-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/
https://irane-ma.com/2018/02/15/%d8%aa%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b6%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%db%8c%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%ac/
https://irane-ma.com/2018/02/12/%d8%aa%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d9%88-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%db%b2%db%b3-%d8%a8%d9%87%d9%85%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%87-%db%b9%db%b6/
https://irane-ma.com/2017/12/16/%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%81%d8%b6%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a8%d8%b2-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%a7%da%a9/
https://irane-ma.com/2018/01/17/%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%db%b5-%d9%85%d8%a7%d9%87-%da%a9%d9%87-%d8%ad%d9%82%d9%88/
https://irane-ma.com/2017/12/22/%d9%83%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%aa%d8%b1%d8%a8%d8%aa-%d8%ad%db%8c%d8%af%d8%b1%db%8c%d9%87/
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که حقوق و دستمزد  :سخنگوی شورای شهر اندیمشک مرداد سال گذشته گفت .زده خوزستان است های بحران شهرداری از

صدیقه میری عضو شورای شهر اندیمشک هم اسفند سال گذشته  .ی پرداخت شده استماه کارگران شهردار هیجدهمعوقه 

های  فساد مالی شهرداری .بود فساد مالی گسترده در شهرداری را از عوامل تعویق پرداخت دستمزد کارگران اعالم کرده

های شهر و روستا انجامیده ایران در دو سال گذشته به بازداشت و برکناری تعدادی از مدیران شهرداری و اعضای شورا

 ".است

 نشان دادن موارد مورد نظر در خبرها با جدول

های عدم پرداخت حقوق  علت ،ها دیده می شود همانگونه که در خبرهای مربوط به اعتراضات کارگران شهرداری

 .ن دادرا می توان با جدول زیر نشا -مشخص شده است تاکید که در ذکر خبرها با  -ها  کارگران شهرداری

تعداد ماه های حقوق 

 معوق

فساد درون 

 شهر مد شهرداریهام درآعد پیمانکاران شهرداریها

 ماه۰

  

مد و رکود کم بود اعتبارات، درآ

 مریوان -۹ ساخت وساز

 ماه۱

  

مد پایدار و رکود ساخت و نبود درآ

 بروجرد -۹ ساز

 از بهمن گذشته

   

 اصفهان -۹

   

 ارومیه -۴ مد رکود ساخت و سازکاهش درآ

 بیش از چند ماه

  

 مهاباد -۵ مدنبود درآ

  

تعلل پیمانکاران در 

 پرداخت

 

 کرمان -۶

حقوق ومزایا از سال 

 گذشته

  

 بجنورد -۱ مدکم بود درآ

 ماه۹

 

 رسیدن توافق با پیمانکاران

 

 قم -۰

 ماه ۹ماه تا ۹

  

 اهواز -۱ مد و رکود ساخت و سازکم بود درآ

 ماه۶

   

۹۰- 

 خرمشهر

 

 فساد مالی گسترده

  

۹۹- 

 اندیمشک

 ماه ۶

  

 لوشان -۹۹ کمبود منابع مالی 

 ماه ۰

  

 شادگان -۹۹ نبود منابع مالی

 ماه ۶

 

 شوشتر -۹۴ نبود منابع مالی  پیمانکار

 

  ۹۹۱۵ل به سااستخراج شده ازبخشی از اخبار روز شمارکارگری مربوط باال جدول در همانطور که 

عدم پرداخت به عوارض ساخت و ساز دالیل عمده  ، کم بود اعتبارات و متکی بودننبود درآمد ،ددیده می شو  ۹۹۱۱-

خر اشاره ای هم به فساد مالی گسترده به موضوع پیمانکاران و در آن شهرداریها ذکر شده است و بعد از آحقوق کارگران 

 .شده استها  در شهرداری
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 و قوانین مربوط به آن خالصه ای از منابع تامین در آمد شهرداریها

از کمکهای دولتی رو به افزایش برخوردار  ۹۹۶۹های ایران تا قبل از سال  شهرداری : مد شهرداریهامنابع تامین درآ

خود  .تا این نهادها در فرایندی سه ساله خود کفا شوندمقرر شد  ۶۹طرح خود کفایی شهرداریها در سال با تصویب . بودند

 ۹۹۰۹دولت در سال  لذا .ردیدها گ ش کمکهای دولتی موجب بحران در درآمد شهرداریها و کاه یکفایی شدن شهردار

آن به تولید که برمبنای . کردتصویب  ها جهت هماهنگی در وصول برخی از حقوق شهرداری را عوارض «قانون تجمیع »

برای اطالعات بیشتر به سایت ).اده شدو عوارض تخصیص د، ارائه دهندگان خدمات و واردات کاال مالیات کنندگان کاال

ن در سال بعد از آ  (اقتصادی و دارای کشور، سازمان امورمالیاتی کشورقانون تجمیع عوارض مراجعه شودوزارت امور

علیرغم وضع  .ردیدگ ها مشخص شهرداریآن نرخ عوارض  ۹۰و در ماده  ،نون مالیات بر ارزش افزوده تصویبقا ۹۹۰۱

 ،شماره چهارم ۹۹سال  «ات جغرافیایی فصلنامه تحقیق »کاهش یافته و بنا به نقل از به شهرداریهالتی کمکهای دو ،قوانین

پنجاه و هشت درصد از محل منابع حدود  ۹۹۱۹تا  ۹۹۰۱شهرداری تهران طی یک دوره زمانی مد درآ " ۹۹۱۵زمستان 

هرداری مد شدرآنمودار نگونه که در آ". دار بوده استن پایآ درصد از بیست و دودرصد نسبتا پایدار و تنها بیست ، ناپایدار

به  -دولتی پایدار شهرداری تهران مدباالترین درآلیات بر ارزش افزوده، ما، جغرافیایی می بینیم تهران در فصلنامه تحقیقات 

 اسالم، عمدتاناپایدار و نمدهای ریج به صفررسیده و در عوض کسب درآبوده است که بتد  -عنوان نمونه مورد مطالعه 

 .مد شهرداریها افزایش یافته استعوارض برمازاد تراکم در تامین درآ

 ها به سهم شهرداری  افزوده بازگشت مالیات بر ارزش/ اند شهرداری ورشکسته شده هشتصدحدود 
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و عضو کمسیون شوراها  ،«قصودی حسین م»:  آمده است  ۹۹۱۱مرداد  ۱یکشنبه برپایه گزارش خبرگزاری آنا در تاریخ 

 از چهارماه تا یکسال حقوق معوقه و بعضاً دو، سه ،سال اضافهبعضی از شهرداریها : امور داخلی کشور می گوید

او یکی از کسانی است که با . هشصد تای انها امروز ورشکسته هستندشهرداری در کل کشور  ۹۹۵۵و از  کارمعوقه دارند

از سهم  ۹۹۱۱ها از مالیات بر ارزش افزوده که در بودجه سال  هان ان است که سهم شهرداریارائه طرحی به مجلس خوا

  .حذف شده و در اختیار دولت قرار گرفته است به شهرداریها مسترد گرددها  شهرداری

 (خبر و تاکید از منخالصه )

مدها ی عمومی شهرداری مشهد با ره کل درآربوط به ادادر مقاالت م« الهه جاللی »همچنین در تحقیقات ارائه شده توسط  ؛

در  ۹۹۱۰تا سال  ۹۹۶۰با جدول زیر نشان می دهد که از سال « یا شهرداریها با بودجه دولتی اداره می شوندآ»عنوان 

 .به تقریبا حذف رسیده است ۹۹۳شهرداری مشهد  به ترتیب از 

 :فساد درون شهرداریها 

مدهای ناسالم و درآ ۱۹ - ۹۹۰۱شده است در دوره نشان داده « فصلنامه تحقیقات جغرافیایی » همانگونه که در نمودار 

. صد میلیارد بوده استمد حاصل از تغییر کاربری ها دویست میلیارد و درآتراکم ران از فروش ناپایدار تنها شهرداری ته

چگونه هزینه می شود؟ در خبرهای علیرغم نزدیک به صفر شدن کمکهای دولتی سان شهرداریها منابع الیزال و آ

 :مربوط به شهرداریها می خوانیم ۹۹۱۱

/ معضل نیروی مازاد در شهرداری تهران جدی شد: " آمده است ؛۹۹۱۶د مردا ۱در تاریخ ،اقتصاد آنالین به گزارش 

 "هفت هزار میلیارد تومان حقوق و دستمزدپرداخت ساالنه 

توجهی مدیران  دلیل بی کنند که به گفته وزیر کشور به نزدهم تهران در حالی کار خود را آغاز میشورای پنجم و شهردار شا  

این در حالی است که منتخب شورای  .است  کار گرفته شده به ازای هر شغل سازمانی، پنج نفر نیروی مازاد انسانی بهشهری 

 .کند تر تلقی می بسیار مهمپنجم نقش وزارت کشور به عنوان نهاد باالدستی در این امر را 

ها که ناشی از نبود درآمد پایدار در این سازمان عمومی است باعث  مشکالت مالی شهرداری (فائزه مومنی - اقتصاد آنالین)

اقدامات اشتباهی مثل فروش تراکم های زیر مجموعه خود و شهر، دست به  سازمان یها ها برای جبران هزینه شده که آن

ها شده  در عین حال بعضی از اقدامات این سازمان، سبب چندین برابر شدن مشکالت ناشی از ضعف مالی شهرداری. بزنند

 

 

 با بودجه دولتی اداره می شوند؟؟؟ یا شهرداری هاآ       

 لهه جاللی، مدیریت درآمدهای عمومیا     

 (1)جدول سال 9631 9639 9631 9636 9631 9631 9633 9631 9631 9631

سهم کمک های  31/69% 13/99% 11/1% 11/1% 11/9% 11/9% 91/1% 16/9% 93/1% 11/3%

دولت از کل درآمد 

 شهرداری

 (1)جدول سال 9631 9611 9619 9611

 سهم کمک های دولت از کل درآمد شهرداری 11/3% 11/1% 19/91% 19/1%

 

 

 

 

http://www.eghtesadonline.com/
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نیروهای مازاد و حقوق مورد نیاز برای پرداخت به این بخش از جمله معضالتی هستند که در حال حاضر به دایره . است

 .داری دامن زده استمشکالت مالی شهر

 شهرداری خارج از قاعده و چارچوب بود ۱۶های سال استخدام

به گفته زهرا صدراعظم نوری، منتخب شورای پنجم شهر تهران، طبق مصوبات اولیه ساختار و تشکیالت شهرداری »

نیروها افزایش یافته هزار نیروی انسانی برای شهرداری مصوب شده است که به مرور زمان تعداد پانزده حدود  ، تهران

 سه تا چهاراست که بخشی به دلیل گسترده شدن فعالیت شهرداری و مطابق با نیاز سازمان بوده است و بخش عمده آن طی 

 .مشخصی اتفاق افتاده است  سال اخیر به صورت غیر متعارف و خارج از قاعده و چارچوب

ضعیت فربه به یک وضعیت سبک و چابک تبدیل شود، کیفیت سال اخیر به جای اینکه بدنه شهرداری از یک و چهاردهطی 

وسیله  تر شد و در حال حاضر عالوه بر نیروهایی که به هر روز این بدنه فربهباال برود و هزینه ها کاهش پیدا کند، 

موارد باال از گزارش اقتصاد ) .«نیروی زیادی هم در بدنه شهرداری مشغول به کار هستند ،پیمانکاران به کار گرفته شدند

 (.است ات ازمنو تاکید نالین در رابطه با معضل نیروی مازاد انتخابآ

 : ذکر کرد   ۱۶دی  ۹۴طی تاریخ  که نجفی شهردار تهران در افشاگری خود.یا همانگونه

در این مدت هم به  نفر نیرو داریم و تغییر اندک این عدد ۹۹۱هزار و  ۶۰هزار پست سازماني و  ۹۶حدود  ۱۶در سال »

نفر در  ۴۹۶دلیل حذف برخي ماموران و بازنشستگان و موارد خاص بوده و مي توان گفت به ازاي هر صد پست، 

نفر به پرسنل  ۱۰۹هزارو ۹۹، ۱٩تا شهریور  ۱٩نکته درخور توجه این است که از دي . شهرداري حضور دارند

کارگران و مستضعفاني بوده اند که از شرکت هاي پیمانکاري جذب کرده به ما گفتند اینها . شهرداري تهران اضافه شده است

ایم و گناه دارند و مي خواهیم آنها را کارمند شهرداري کنیم؛ اما بعضي از افرادي که جذب شدند، حتي سابقه یک روز 

 «حضور در شرکت هاي پیمانکاري را هم نداشتند و حتما پیمانکار جاي دیگري بوده اند

مدهای بی حساب و کتاب شهرداریها بخصوص کالن شهری مانند تهران درآ بخشی از ن است کهر شده نشانگر آخبرهای ذک

شنا فامیل و دوست و آ، ابطه و ازطریق رابطهها می شود که بدون ض در بدنه شهرداریبه نیروی مازاد صرف پرداخت 

های  ها و سازمان وط به تخلف قانونی در شرکتمربدیگرو فساد  تخلف. ها شده اند داخل ساختار و تشکیالت شهرداری

چگونگی این تخلفات منعکس شده  ۱۵/ ۱/۵مورخه  ۶۵۰۴۰۶در گزارش ایلنا کد خبر . ها می باشد به شهرداریوابسته 

 .است که بخشی از ان به شرح زیر می باشد

 ها وابسته به شهرداری تهران  ها و سازمان چگونگی تخلِف قانونی در شرکت

های  بسیاری از شرکت. شرکت و سازمان وابسته هستندها  دارای ده شهرداریبه گزارش اقتصادآنالین به نقل از ایلنا، 

های شهرداری به پیمانکاران  گذاری پروژهدر راستای کامل کردن یک چرخه فساد برای وا شهرداری تهرانوابسته به 

به ) مناقصهها نیز اغلب بدون  یند انعقاد قراردادهای این شرکتفرآ. اند ها شکل گرفته ن و معاونتخاص از طریق شهردارا

یچ کار رسد ه نظر می آن شده و جالب آنکه در ظاهر به بودجه است که خود بالی جان شهرداری و (ترک تشریفاتاصطالح 

معامالت شهرداری تهران شروع  آیین نامه «۱۳بند الف ماده »در حقیقت همه چیز از  .گیرد خالف قانونی صورت نمی

به مناقصه  براساس این بند اگر شهرداری بخواهد با سازمان یا موسسه وابسته به خود، قراردادی منعقد کند، نیازی. شود می

های وابسته به شهرداری با کاربردهای موازی، مثل  ها و سازمان به همین دلیل، در سالهای اخیر انبوه شرکت. نخواهد داشت

قراردادهای ترک " های شهرداری تهران را با انعقاد اند تا بتوانند پروژه های مختلف سبز شده قارچ در زیرمجموعه معاونت

اند که  هایی تبدیل شده ها به واسطه در عمل این شرکت (تهران شورای شهرعضو )بهاره آروین  گفتهبه . جلو ببرند "تشریفات

 .هندصی بدپیمانکاران خا قراردادها را به یکسری

شود که  یندی گفته میمجلس شورای اسالمی، مناقصه به فرآ ۹۹۰۹برگزاری مناقصات، مصوبه سال  قانونس براسا

شد اما وقتی تشریفات را کنار گذاشته و بدون براساس آن یک پروژه به کسی واگذار شود که کمترین قیمت را پیشنهاد داده با

یعنی ؛ ایم  ه را به فالن پیمانکار دادهکنیم، یعنی بدون درنظر گرفتن هزینه و فایده پروژ ای را واگذار می مناقصه پروژه

ول، یک برای مثال فرد مسئ. مسئول خودش پیمانکار را انتخاب کرده و ممکن است مراوادات خاصی با پیمانکار داشته باشد

سپارد یا گاه مبلغی از یک پیمانکار دریافت کرده و درعوض پروژه را به  خود می خانوادهپروژه را به دوست یا عضوی از 

کند  گیرد، در پروژه خرج می ی پولی را که می زوما اصلح نبوده و حتی مشخص نیست همهپیمانکاری که ل. کند او واگذار می

 !یا خیر

 دهد ها را به پیمانکاران خاص می هایی که پروژه تماس

http://www.eghtesadonline.com/fa/tags/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://www.eghtesadonline.com/fa/tags/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C+%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://www.eghtesadonline.com/fa/tags/%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B5%D9%87
http://www.eghtesadonline.com/fa/tags/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87
http://www.eghtesadonline.com/fa/tags/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86+%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87
http://www.eghtesadonline.com/fa/tags/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C+%D8%B4%D9%87%D8%B1
http://www.eghtesadonline.com/fa/tags/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
http://www.eghtesadonline.com/fa/tags/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87
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خواهند پروژه  های وابسته تماس حاصل کرده و از آنها می ها و شرکت ها با سازمان در حقیقت، شهرداران مناطق و معاونت

افتد، رانت به صورت آشکار وجود  در این فرآیند که کامال قانونی اتفاق می. کار موردنظر خودشان واگذار کنندرا به پیمان

صندوق ذخیره کارکنان  برای مثال تخلفات .داشته تا آنجا که مقامات اصلی شهرداری تهران خود به وجود رانت اذعان دارند

ارسال شده  قوه قضاییه مستقیما توسط شهرداری سابق به (رداری تهرانهای وابسته به شه یکی از سازمان)شهرداری تهران 

 بازنشستگیسازمان  مشکالت ه بهبا اشار (تهرانشهر و نظارت شورای رئیس کمیته بودجه )فراهانی مجید  است و

زنند، تخلفی رخ داده است و محمدعلی  که به هر کجای این سازمان که دست می : "است  اری تهران عنوان کردهشهرد

 ".نجفی از وقوع خیانت در این سازمان خبر داده است

اما وقتی معامالت در تاریکی ،عنوان یک استثنا آمده و فقط در شرایطی خاص؛ قانونی است  در قانون به" ترک تشریفات"

در . آیند ها پدید می آن وقت است که تخلف رخ داده و حیاط خلوت افتد،  های قوانین می شود و در پیچ و خم و لوپ ام میانج

شهر در اکثر نهادهای اجرایی  اعضای شورایحقیقت این پدیده فقط در شهرداری تهران وجود ندارد و براساس اظهارات 

 .کشور با این معضل روبرو هستیم

های خاص به پیمانکاران خاص نیست که مسئله دارد بلکه نکته بعدی گران بودن  فقط واگذاری پروژه در این میان

های ترک تشریفات اصوال از هزینه واقعی بیشتر بوده و مبالغ باالسری در جریان ها در قرارداد هزینه پروژه. هاست پروژه

تردید در : اعتقاد دارد( تهرانسخنگوی شورای شهر)عطا   علی .شود ها به عناوین مختلف رد و بدل می واگذاری پروژه

های اجرایی  هران از بقیه بخشهای کشور وجود دارد، اما این موضوع در شهرداری ت ها در همه بخش هزینه واقعی پروژه

ها سیستم کنترلی وجود داشته باشد و این  حال آنکه صاحبنظران معتقدند؛ باید برای برآورد هزینه واقعی پروژه. بیشتر است

 .وظیفه برعهده شهرداری است

 دهد درصد از هزینه قراردادهای شهرداری را افزایش می سیترک تشریفات، 

که بارها از فساد لجام گسیخته در ( ریزی و امور شوراهای شهرداری تهران توسعه برنامهمعاون )حجت هللا میرزایی 

های شهرداری را هم افزایش  شهرداری تهران خبر داده است، با تاکید بر اینکه روند واگذاری معامالت بدون مناقصه هزینه

دهد، اما  ای شهرداری را افزایش میدرصد هزینه قرارداده سیترک تشریفات  »:گوید داده است، در این باره می

های عمرانی  تهیه صورت وضعیت در عملیات. ها نیازمند یک سازوکار جدید است آزمایی صورت وضعیت پروژه راستی

رفت و روب یا  روبی، کاری، برف مات است و آسفالتاما مساله اصلی در مورد هزینه نگهداشت و خد .کار سختی نیست

 «.متفاوت دارندخدمات عمرانی سازوکاری 

های وابسته به شهرداری تهران وجود  های پیمانکاری و شرکت هایی میان شرکت نیز با بیان اینکه معموال ارتباط« عطا »

هر پروژه دارای یک کارفرما، یک پیمانکار و یک ناظر است، ناظر باید صورت  »:دارد، در تشریح این فرایند گفت

های اساسی  یکی از آسیب. در این حوزه در شهرداری مشکالت بسیاری داریم. ف کندهای پیمانکار را تعیین تکلی وضعیت

صورت ( 3n ) برابر آن سه ،حجم کار انجام شده است Nاگر  برای مثال. شهرداری همین قراردادهای پرمشکل هستند

 .ای نیست فرآیند کار سادهو کشف آن بسیار سخت است و این  این پدیده در شهرداری بسیار زیاد است. وضعیت رد شده است

برداری رسید و قراردادهای باالی یک میلیارد تومان شهرداری تهران را منتشر  سامانه شفافیت اسفندماه سال گذشته به بهره

کند و درحقیقت به صورت خودکار  این سامانه آنالین بوده و قراردادهای باالی یک میلیارد تومان را منتشر می. کرد

قرارداد باالی  چهارصد و شصت و پنجتاکنون بیش از  .خواند روی سامانه قراردادهای شهرداری تهران میاطالعات را از 

قرارداد، با ترک تشریفات صورت گرفته  نود و چهار،یک میلیارد تومان در داخل این سامانه منتشر شده است و از بین این 

 .است

مورد، علتی برای ترک تشریفات در  نهر شده است، در بیش از ای که بدون مناقصه برگزا پروژه نود و چهاراز میان 

در یکی از این قراردادها، سازمان بازنشستگی برای خرید سبد ماه مبارک رمضان از برند . سامانه شفاف آورده نشده است

ه تشخیص هیئت این قرارداد با ترک تشریفات و ب. میلیارد تومان برنج خریداری کرده است،یک ممیز سه بیش از « ....»

سازمان بازنشستگی همچنین پیش از عید نیز، بیش از دو میلیارد تومان برای سبد عیدانه . مدیره منعقد شده است

از موارد جالب توجه در این گزارش، ارائه خدمات  یکی دیگر. خریداری کرده است برنجبازنشستگانش از این برند 

هران و حومه آهن شهری ت برداری راه به ارزش یک و نیم میلیارد تومان توسط شرکت بهره مشهد مقدسسیاحتی و زیارتی 

 .بسته شده است« ........ »است، این قرارداد، بهمن ماه سال گذشته با ترک تشریفات با فردی به نام 

دهد بیش از یک  کارمندان خود را می حقوقختی در این شرایط مالی که شهرداری به س متروبرداری از  اینکه شرکت بهره

اما سوال اساسی این . و نیم میلیارد تومان خرج ارائه خدمات سیاحتی و زیارتی به کارکنانش به مشهد کرده، یک سوال است

http://www.eghtesadonline.com/fa/tags/%D9%82%D9%88%D9%87+%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87
http://www.eghtesadonline.com/fa/tags/%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA
http://www.eghtesadonline.com/fa/tags/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C
http://www.eghtesadonline.com/fa/tags/%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C+%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C
http://www.eghtesadonline.com/fa/tags/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC
http://www.eghtesadonline.com/fa/tags/%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3
http://www.eghtesadonline.com/fa/tags/%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88
http://www.eghtesadonline.com/fa/tags/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82
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مقدس است، قراردادی چنین سنگین منعقد کنند و آیا  مشهدهای لوکس در  ا یک فرد خاص که صاحب هتلاست که چرا باید ب

 ها واقعی است، یا خیر؟ این قیمت

های وابسته به شهرداری اذعان نداشته باشد و تخلفات  نیست که به بحران سازمان و شرکت شورای شهر تهرانکسی در 

 «.آنها نیز بر کسی پوشیده نیست

 :می خوانیم « گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان» در شفافیت شهرداری تهرانو در گزارش سامانه 

 اسناد  با های خانوادگی قراردادهای میلیاردی شهرداری با شرکت

قراردادی با شرکت میهن سازان ارشیا برای تامین آسفالت  ۰۶/۰۰/۹۹۱۶هرداری تهران در تاریخ ی شفافیت ش در سامانه»

سی و در توجیه ترک تشریفات به ماده  سهمیلیارد لایر با ترک تشریفات قانونی منعقد شده و شهردار منطقه چهل  به مبلغ

ها یا موسسات  موسسه یا شرکت دولتی یا شهرداری معامله با وزارتخانه و یا)قانون معامالت شهرداری استناد کرده  یک

در حالی که شرکت میهن سازان ارشیا یک شرکتی که متعلق به آقایان ولی محمد هدایتی، مهدی هدایتی، ( ها وابسته به آن

 .است یوسف انتظاری و راحله زحمتکش

میلیارد لایر با شرکت  هیجدهفالت به مبلغ قرارداد دیگری هم در مورد تامین آس ،سهبر اساس این گزارش، شهرداری منطقه 

است و هیات  ساختمانی کندوان پارس با ترک تشریفات منعقد کرده است که این شرکت نیز یک شرکت کامال خانوادگی

ت انگیز در گزارش حیر و. هستند مدیره آن آقایان سید محمد حسن، سید محمد علی، سید علی و سید علیرضا صاحب زمانی

انتظامی به  قراردادی میان شهرداری و نیروی ۱۵اواخر سال  :مده است لف ها و ناکارآمدی شهرداری تهران آنجفی از تخ

  «.آن صرف انتخابات شده است امضا رسید که پول

قراردادی را ( ناجا)های نیروی انتظامی  شهرداری با یکی از شرکت ۱۵اواخر سال : نجفی گفت" نیآنال شورا"به گزارش 

های ارزیابی عملکرد به مبلغ یک میلیارد تومان به امضاء رسانده است که شاید ارزش واقعی  دوین شاخصدر خصوص ت

 .میلیون تومان هم نبوده است دهآن حتی 

های بعدی  گوید آخرین پرداختی به این شرکت اول مرداد ماه و پس از انتخابات انجام شده و در بررسی شهردار تهران می

اد نیز یک قرار داد دیگر به همین شرکت به امضاء رسیده و ارزش دو قرارداد روی هم یک مشخص شد که دوم مرد

مبلغ دو قرارداد به  »:به گفته نجفی با پول شهرداری، انتخاباتی تبلیغات انتخابی.میلیون تومان بوده است ۴۹۰میلیارد و 

میلیون تومان آن را به یک حساب بانکی  ه و هفتدویست و پنجاحساب شرکت وابسته به ناجا ریخته شده اما یک میلیارد و 

 «.شده است" خرج انتخابات"ن پول نیز متعلق به رئیس دفتر یکی از معاونان شهردار قبلی واریز کردند و ای

ست آمده از طریق منابع مالی بدها بویژه شهرداری تهران چگونه  که شهرداری هندگزارشهای باال به روشنی نشان می د

را  ،مدهای ناسالم و ناپایدار می باشندبری ها وعوارض حذف پارکینک که درآمد حاصل از تغییر کار، درآ فروش تراکم

ین در حالی ا .چپاول  و غارت می کنند ،بصورتی رانتی و از طریق رابطه های فامیلی و حق و حساب دادنها به پیمانکاران

روبرو ی و ورشکستگهستند با محدودیت های مالی ها شهرهای کوچک که دور از کالن شهر های است که شهرداری

عضو کمیسیون شوراها و نماینده مردم سبزوار در مجلس از دولت می خواهد تا «حسین مقصودی »هستند، همانگونه که 

 تا در اختیار شهردارینها برگردانده شود حذف شده به آ ۹۹۱۱ها از مالیات بر ارزش افزوده که دربودجه  یرسهم شهردا

 .قرار داده شود ،هزار نفر جمعیت دارندده است و زیر  هفتصد و سی و یکهای کوچک که تعداد انها شهرهای 

 :شرکتهای پیمانکاری شهرداریها

نها پارتی بازی و رانت نقش که درواگذاری کارهای عمرانی به آ ها شرکتهایی هستند شرکتهای پیمانکار عمرانی شهرداری

خدمات شهری، بازیافت و فضای سبزشرکتهای پیمانکاری هستند که اعتراضات کارگری نکار  شرکتهای پیما .اساسی دارد

در . نها مربوط میگرددت بیمه و دیگر مزایا به آها حول حقوق معوقه ،اضافه کاری معوق و عدم پرداخ مربوط به شهرداری

حقوق با پرداخت  کمتر از حداقل زنان و کودکان  کار این شرکتهای خدمات شهری و فضای سبز از نیروی کارگران و از

. عیدی استفاده می گرددو ، پاداش بدون مزایا، تعطیلی، مرخصی ،تعیین شده، اضافه کار پرداخت نشده، بیمه پرداخت نشده

 :دستمزد می خوانیم  -حقوق « گزارشی از وضعیت شغلی کارگران پیمانکاری» آنگونه که در 

 (۳۱۳۱اردیبهشت  ۸) ریگزارشی از وضعیت شغلی کارگران پیمانکا

خورد؛ انگار از همه چیز کناره  کنی نگاهش از روی همه چیز ُسر می زند احساس می به گزارش خبرنگار ایلنا، حرف که می

ست؛ از همسری که از داربست  گرفته، از دنیا و مافیها؛ از فرزندی که در کمپ ترک اعتیاد در حاشیه شهر مشهد بستری

http://www.eghtesadonline.com/fa/tags/%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF
http://www.eghtesadonline.com/fa/tags/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C+%D8%B4%D9%87%D8%B1+%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.yjc.ir/fa/news/6579658/قراردادهای-میلیاردی-شهرداری-با-شرکتهای-خانوادگی-اسناد
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آهنگ  ای که هم د و بعد هم د ق کرد و رفت؛ از خودش؛ زنی اهل روستاهای حاشیه بیرجند با لهجهگیر ش سقوط کرد و زمین

 .ست های قدیمی و دوتار خراسانی دوبیتی

آبی   های زلزله و کم شده، از همان زمان که خشکسالی آمد، همان سال« امام رضا»سالهاست که به قول خودش مجاور  

سرنوشت محتوم ، ی کار  ساختمان به مشهد آمد اما عاقبتش به خیر نشد؛ سقوط و مرگخراسان جنوبی؛ همسرش در جستجو

تنها مانده با یک فرزند که درگیر غول  حاال این زن، دست  . ش ساختمان، گریبان او را هم گرفتی بخ خیلی از کارگران ساده

 .است  هاعتیاد، از این کمپ به آن کمپ سرگردان است و روی دست مادر  بی پناه ماند

بند کالمش، امید ناتمام  زنی با  گرچه از دنیا و مافیها بُریده اما هنوز ترجیع. است«ریحانه » این زن ، زنی که نامش 

راضیم به گدایی … بروم قربان امام رضا)گوید  ی که بعد از هر دو جمله میزن. زند خورده را فریاد می های ترک دست

کارش نظافت یک سرویس بهداشتی در . کند یک شرکت پیمانکاری کار میبیشتر از دو سال است که برای  (…درگاهش

 .ها را هم کنار همان سرویس بهداشتی، در یک اتاقک کوچک و نمناک بسر میبرد شب. یکی از فضاهای سبز مشهد است

رود  نصف حقوقم می .توانم اجاره خانه بپردازم نمی. بازهم خدا را شکر. ها اتاقی تاریک و نمور دارم جا کنار سرویس همین

دیابت هم دارم؛ اما بیمه . رماتیسم دارم. کنم ی کمپ اعتیاد پسرم؛ باقی را هم خرج دوا و درمان خودم می برای ماهانه

 .ندارم

او که نه همسر  کارگرش بیمه بوده که حاال مستمری و دفترچه خدمات درمانی داشته باشد و نه خودش سابقه برخورداری از 

تامین اجتماعی را داشته، مجبور است برای برخورداری از خدمات بهداشتی و درمانی، مبالغی گزاف خدمات حمایتی 

گوید برای زنی در شرایط و موقعیت او فرصتی بهتر از این پیدا  ست اما می اش هم ناراضی  ریحانه از شرایط شغلی. بپردازد

 :شود نمی

شرکت، کار را از شهرداری مشهد گرفته و برای . وشته هم ندارمکمتر از یک میلیون تومان دریافتی دارم؛ قرارداد ن

به خاطر سن و سالی که دارم، حق . هاست نگهداری فضای سبز چند نفر را استخدام کرده که وظیفه من نظافت سرویس

 .روم دانند که با اوضاعی که من دارم، سمِت شکایت و گرفتن حقم نمی پردازند و البته می بیمه هم برایم نمی

های پیمانکاری مختلف مورد اجحاف  زنان و مردان بسیاری در شرکت. سرنوشت  ریحانه، سرنوشتی منحصر به فرد نیست

. آید دهند و از ترس اینکه مبادا بیکار شوند، صدایشان هم درنمی گیرند و به کمتر از حداقل مزد رضایت می قرار می

های راهسازی و  ها، پروژه پول هست، پیمانکار هم هست، شهرداری نیستند، هرجا که« ها شهرداری»پیمانکاران فقط در 

شکل گرفتند و « مناطق آزاد و ویژه اقتصادی»از دهه هفتاد شمسی که . ها های نفتی و پاالیشگاه حمل و نقل و البته پروژه

بردن از سود  برای بهره .مراتبی پا به عرصه وجود گذاشتند صورت سلسله های پیمانکاری نیز به گسترش پیدا کردند، شرکت

دقیقا در همین جاست که  مهاجران افقانستانی،روند؛ سراغ زنان و کودکان و دردسر و پُرسود می بیشتر، سراغ نیروی کار کم

کند و البته نکته اصلی این است که کارفرمای مادر یا همان شخصیت  حقوقی که کار را به  استثمار شدت بیشتری پیدا می

کند و کاری ندارد که پیمانکار چه رفتاری  د، علیرغم تصریح قانون کار، معموالً از خود سلب مسئولیت میسپار پیمانی می

 .در قبال نیروهایش دارد

در فضای مجازی منتشر شد که کودکی   ر روزهای گذشته تصاویرید: در موردکار کودکان در همین گزارش می خوانیم 

روابط عمومی شهرداری یزد در واکنش به این تصاویر که . داد ان در یزد نشان میآمیزی جداول  کنار خیاب را در حال رنگ

واگذار شده و شهرداری « پیمانکاران»آمیزی جداول شهری به  رنگ: ها نامید گفت ی شیطنت رسانه آنها را نتیجه

 :ان گفته می شود یا در نامه کانون وکال در رابطه با کار کودک .در زمینه نیروی انسانی ندارد« مسئولیتی»

چنانچه مستحضرید بارزترین جلوه گاه سیمای : شهرداری و شورای شهر آمده است به گزارش ایسنا، در این نامه خطاب به

خصوصاً اقشار ضعیف، آسیب پذیر و . انسانی شهر شایسته، رعایت کرامت و حقوق شهروندان در سپهر عدالت است

. استقرار هر شیئی در موضع خود است" عدالت"قراردارند؛ بارزترین وصف کودکان در صدر اهمیت مناسبات عادالنه 

 .های شهروندان نیست ترین و نیازمندترین مخلوقات در میان ما انسانها هستند؛ جای آنها در میان زباله کودکان، معصوم

تخدام غیر قانونی کودکان در این نامه با اشاره به اعتراض مکرر نهادهای مدنی فعال در حوزه حقوق کودک نسبت به اس

چهره دهشتناک زباله گردی کودکان معصوم، : توسط پیمانکاران مدیریت پسماند طرف قرارداد با شهرداری آمده است

همه شهروندان در قبال این رخداد دهشتناک نامبارک ! های زمانه، عادی سازی نخواهد شد هیچگاه در بوته روزمرگی
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بر زمین مانده و  ،اولی طریق تکالیف نهادهای مسئول به. یرت مدنی خود را ابراز کنندمسئولیت انسانی دارند و باید غ

مندانه و هدفمند شورای محترم شهر  های اجتماعی تبعی، ضرورت مداخله کنش آسیب. انتظار تسریع در اقدام بایسته می رود

 .وجدانی اعضای محترم تلقی می شودسکوت شورای شهر، خالف عهد نمایندگی شهروندان و میثاق . را موجه می سازد

بازیافت و فضای سبز به شرکتهای  خدمات شهری، همانگونه که در مواد باال ذکر شده است شهرداریها با واگذاری

در  .پیمانکاری از خود سلب مسئولیت می کند و مسئولیتی در مقابل عملکرد پیمانکار در رابطه با کارگرانش را نمی پذیرد

ی داده م( برون سپاری)وظایف کارفرمای اصلی را در پروژهایی که به پیمانکاران قانون کار،  سیزدهه صورتیکه در ماد

 .شود را به روشنی بیان کرده است

دهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه کار به  مقاطعه. یابد در مواردی که کار از طریق مقاطعه انجام می – ۳۱ماده 
 .مقاطعه کار متعهد گردد که تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید آن نحوی منعقد نماید که در

باشند بدهی پیمانکاران به کارگران را برابر  مطالبات کارگر جزء دیون ممتاز بوده و کارفرمایان موظف می – ۳تبصره  
 . نجام کار، پرداخت نمایندمنجمله ضمانت حسن ا, مطالبات پیمانکار رأی مراجع قانونی از محل

 چهل و پنج کار بپردازد و یا قبل از پایان  دهنده برخالف ترتیب فوق به انعقاد قرارداد با مقاطعه چنانچه مقاطعه – ۰تبصره  
 .کار در قبال کارگران خواهد بود حساب نماید، مکلف به پرداخت دیون مقاطعه تسویه روز از تحویل موقت،

ران هستند که در این سلسله مراتب واگذاری ها و غارت و چپاول در بدترین شرایط کار و زندگی قرار در هر حال این کارگ

 .دارند

 :لویت داردوکدام عامل در عدم پرداخت حقوق کارگران ابا توضیحات مطرح شده 

ها برای  شهرداریهای مستند از خبرهای مربوط به اعتراضات کارگران ه از بین مجموع عوامل بررسی شده بر اساس داد

مد کافی جدا ها علیرغم داشتن درآ ود که شهرداریمعوقه و دیگر گزارش ها و خبرها در این مورد مشخص میش های حقوق

این  .ها قرار دارند حقوق  کارگران شهرداریلویت عدم پرداخت ودر ا ،نیا ناسالم و ناپایدار بودن آ ،از سالم و پایداربودن

سوء ، فساد و غارت ناشی از شهر فروشی، بدون توجه به عواقب مدیریت ناکارآمد و نیروی مازادباها هستند که  شهرداری

 .، فامیلی و رابطه ای برخوردارندآن، از منابع آن بصورت رانتی

 ۹۹۱۰ارزش افزوده، مصوب  های کشور عوارض مالیات بر یکی از منابع مهم و پایدار و مستمر دولتی برای شهرداری

ای اقتصادی پردرامد تبدیل شده اند، این قانون برای شهرهای کوچک هنجا که شهرداری کالن شهرها به بنگاهازا.می باشد

یکشنبه ) عضو کمسیون شوراها و امور داخلی کشور « حسین مقصودی» همانطور که .از اهمیت دو چندان برخوردار است

به سازمان  ۹۹۱۱ها از مالیات بر ارزش افزوده سال از دولت می خواهد تا سهم شهرداری( خبرگزاری آنا ۹۹۱۱مرداد  ۱

شهر است  ۱۹۹هزار نفر جمعیت دارند و تعداد انها  ۹۰ها برگردانده شود تا به شهرداری شهرهایی که زیر  شهرداری

ها، منابع مالی دولتی و  با توجه به تعداد جمعیت شهرهای بزرگ و درامدهای کالن و ناپایدار شهرداری. پرداخت گردد

لویت دوم در منابع مالی و عدم پرداخت حقوق معوقه وپایدار که عمده ان عوارض مالیات بر ارزش افزوده می باشد از ا

 .دارند

زنان نقش و استفاده از کار کودکان و  شرکتهای پیمانکاری خدمات شهری و فضای سبز در اجحاف و استثمارکارگران،

در خبرها ذکر شد همانگونه که  .یق پرداخت حقوق کارگران قرار می گیرندمستقیم دارند و در سلسله مراتب بعدی در تعو

ها علیرغم کسرحق بیمه کارگران از پرداختی به پیمانکاران به  برخی از شهرداریها به این شرکتها بدهکارند و شهرداری

هر تهران در دیدار از رئیس فراکسیون کارگری ش« محسن سرخو»همانطور که .سازمان تامین اجتماعی بدهکار می باشند

میلیارد تومان به تامین اجتماعی بابت حق  ۵۰۰شهرداری تهران»: عنوان کرد ۹۹۵۱ دمردا ۹۱خبرگزاری ایلنا در تاریخ 

بیمه کارگران بدهکار است و این در حالی است که این وجوه را از پیمانکاران دریافت نموده ولی به تامین اجتماعی 

 «.پرداخت نکرده است

 :دی جمعبن

آنچه تا حال بیان داشتیم این را به ما نشان میدهد ؛ که حقوق های معوقه از کار آمد ترین مطالبات بیواسطه طبقه کارگر 

 . ایران در سطوح مختلف مبارزه طبقاتی امروز ایران است 
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ی است، در تمامیت گزینش این بحث ، در بخش مربوط به شهرداری ها که خود یکی از پایه ای ترین نیروهای خدمات شهر

همین عمومیت . ، که تاحال پشت سر گذاشتیم ، چنان عمومیت یافته که از سایر بخش ها  جلو افتاده است  ۱۱ده ماهه سال 

آنگونه که در ارائه بحث مستندا به بخش های گوناگون آن اشاره  -حقوق های معوقه در سطح شهرداری های مختلف، 

توجه به این بحث از این زاویه اهمیت می یابد که چنانچه این نیرو . حول آن متمرکز گردیم ما را بر آن داشت که  -داشتیم 

 -شهرداری ها  -متشکل گردند و سازمان یابند ، می توانند همه بندها را بگسلند و به فصل مشترکات نا کار آمدی دولت 

ادامه بحث عدم دریافت حقوق های معوقه را در سایر  الزم به یاد آوری است ؛ چنانچه بخواهیم .  پیمانکاران غلبه نمایند 

بخش های مبارزاتی طبقه کارگر تعمیم بدهیم و دنبال نماییم ، موضوع عدم تشکل یابی توده طبقه بر سر همین محور ، یکی 

 . از کاستی های پایه ای و ضعف  مبارزاتی آنان را به ما نشان می دهد

، و گروه ملی فوالد اهواز  روز ممتد ۹۰جسته کارگران نیشکر هفت تپه در شوش طیمبارزه پیگیر و خسته گی ناپذیر و بر

روز، علیرغم پرداخت هزینه گزاف دستگیریها که امروز نیز علی نجاتی چهره شناخته شده و یکی از پایه گذاران  ۹۰در

استمرار این ت زندان جای دارند، سندیکای هفت تپه همچنان در زندان است؛ چند تنی از کارگران فوالد اهواز نیز در لیس

مبارزات به مثابه اهرم و شاه کلیدی برای پیشروی و همگرایی نیروهای درگیر برسر حقوق های معوقه شناخته شده و 

این مبارزات علیرغم اینکه تا این لحظه به نتیجه .  وسیله شد که بحث حقوق های معوقه و چاره جویی برای آن دهن باز کند 

به سهم خویش هر یک از این دو حرکت، توانسته جنبش مطالباتی را در مسیر عمومی تر شدن مبارزه ،  د ،مطلوب نرسی

 .گام هایی به پیش بردارند

 :برجسته است زیر نکته از مجموع این بحث چند 

 در بررسی ما مشخص می گردد ؛ که کارگران شهرداری ها که  به حقوق های معوقه خود معترض بوده اند -یکم 

 :خواستهای مشترک و همسویی نیز با یکدیگر دارند که عبارتند از

 .برچیده شدن و حذف شرکت های پیمانکاری و استخدام مستقیم از طرف شهرداری ها -الف

 .اجرای ماده سیزده قانون کار که شهرداری ها را بعنوان کارفرمای اصلی در مقابل کارگران پیمانی مسئول می شناسند  -ب

 . ت حقوق های معوقه و اضافه کاری ها و مزایا مانند پاداش وعیدی و استفاده از تعطیالتدریاف  -ج

 .پرداخت حق بیمه آنها به تامین اجتماعی و برخوردار بودن از بیمه تامین اجتماعی  -د

 سرانجام پایان بخشیدن به انواع قراردادها و کارکرد روزمزدی و پیمانی -ه

فوق به مثابه خواستهای مشخص  بی واسطه، می تواند بستری برای تشکل یابی کارگران موئلفه های : می توان گفت 

فراتر از این به دلیل عمومیت داشتن آن می تواند، زمینه ای برای تشکل سراسری مربوط به کارگران . شهرداری ها باشد 

 .شهرداری ها در حوزه خدمات شهری گردد 

و مشترک ، موانع تشکل یابی سراسری و مستقل نیز نیاز به بررسی و تعمق صد البته دربرابر این خواستهای مشخص 

پراکندگی : آنچه در بحث مربوط به کارگران شهرداری ها بعنوان موانع تشکل یابی عمل می کند، عبارتند از. بیشتری دارد

آن و پذیرش کار با دستمزد کارگران شهرداری، عدم برخورداری از وسایل ارتباطی جدید، یا برخورداری بسیار محدود از

پائین وشرایط نامناسب به دلیل رکود اقتصادی و بیکاری گسترده در بین الیه های مختلف این کارگران خاصه کارگران 

 .خارجی تبار شهرداری ها است

ایط تحمیلی کارگرانی که برای شرکتهای پیمانی مربوط به شهرداری ها کارمی کنند، بدلیل نداشتن امنیت شغلی به شر -دوم 

این شرکتها تن می دهند و اززاویه نگرانی اینکه مبادا فردا، بیکارشوند، هر سطح دستمزد پائین و شرایط نامناسب کار را 

در نتیجه یکی از خواستهای محوری این کارگران که با خواست دیگر کارگران حوزه صنعت و معدن وخدمات . می پذیرند

برخورداری از حقوق بیکاری، حقوق بازنشستگی، : است، این خواست شامل یخواست تامین اجتماعمشترک می شود 

داشتن بیمه تامین اجتماعی، حقوق از کارافتادگی، داشتن حقوق مناسب وتضمین امنیت شغلی و صد البته ممنوعیت 

 کارکودکان در بخش بازیافت های شهرداری ها است 
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از موارد مهم در بررسی درآمد شهرداری ها، : ن بحث بر می آید آنچه از وارسی مشخصات تا حال معرفی شده ای -سوم 

 .عوامل چند گانه ای را با خود به همراه دارد

عوارض حذف پارکینگ  -۳درآمد حاصل از تغییر کاربریها،   -۲بدست آوردن درآمد ازمحل فروش تراکم،   -۱ :از جمله  

 .شددرآمد حاصل از جریمه صنایع آالینده محیط زیست می با -۴

، مستقیما در تخریب محیط زیست بطور کلی و موارد هرنوع کسب درآمد ناسالم از این گونه: باید اعالم بداریم  تردیدبدون 

و همچنین با وجود درآمد از طریق فروش تراکم و دیگر درآمدهای ناشی از . محیط زیست شهری بطور مشخص نقش دارد

ه گرانی مسکن می شود و امکان دسترسی کارگران و خود موجب گرانی زمین و در نتیجاین موارد، تغییر کاربری ها، 

 .زحمتکشان را به مسکن مناسب، صد البته سختر و دور از دسترس و غیر ممکن می سازد

تشکل یابی کارگران شهرداریها و پیگیری خواستهای بی واسطه آنها می تواند نیروی جمعی را در  :حاصل کالم اینکه 

یست و بوجودآورندگان شکاف طبقاتی به میدان بیاورد که با اگاهی و درک  واقعی رودررویی با ویران کنندگان محیط ز

ازنیروی خود بتوانند در مدیریت شهری و محل زندگی تصمیم گیری و عمل کنند و جامعه ای مبتنی بر دمکراسی و عدالت 

 !آن روز دیر نیست. اجتماعی را شکل دهند

 


