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دي امی آجر پزی آارخانه بحرانتي از وضعیگزارش خبر  

 
١٣٨٧م شهريورپنج بيستشنبه دو                                                                       ن با آارگرایانجمن همبستگ  

  
  ميت همكاران از بردن نام معذوري حفظ امنیبرا

 یاديمشكالت زحال حاضردر“ :گفت“مي شویكيد يبا”آارخانه به خبرنگار یت فعليرابطه با وضع دریك فعال آارگري

ن را يما امكان ا. ن مشكل ما برق استي تریاصل. كنمين مشكالت اشاره ميا ازیكي من فقط به یآارخانه هست ولدر

 یه من خودم برا الزم است اشاره آنم آی برقیمورد معضل بدر. ميك ژنراتور بخريآارخانه  هریم آه برايندار

ن آه نوبتم شد برق رفت و مجبور شدم ياز صبح تا ظهر درنوبت بودم هم. بانك بودمش از صبح تا ظهر دريپرداخت دو ف

ش ير دو في متاسفانه مجددا تا نوبتم شد برق قطع شد و تا عصر اسیدوباره رفتم در نوبت تا عصر. گريك بانك ديبروم 

 برق باعث شده آه آارخانه مشكل. اختصاص بدهمن آاري اید برايگر بايدك روزيد و  پرداخت نش ت همينهابودم آه در

  .  هم وجود نداردی برقیم وليكني به خاطر برق پرداخت میمت گزافين آه چه قيگذشته از ا .بخوابد

ازار خراب است ما با ن آه بيل اين آارخانه است به دليل نبستن آارخانه زميتنها دل” : در ادامه افزودین فعال آارگريا

ر ي آه درگيید آنهايحاال شما حساب آن،مين هم مشكل مواجه هستيم و نه واردات با اين آه نه صادرات داريوجود ا

 گذاشته یت ادامه آار امكان ندارد و صرف ندارد آه انرژين وضعيدر واقع با ا!! كننديصادرات و واردات هستند چه م

م و فقط دستگاه ها را نظافت يست بكني هم نیم و آاري آئی آه روزانه سر آار من استيشود و ما فقط به خاطر زم

ك نامه از يمدتهاست آه ما . ن هم هستيه زمين را گرفته و به دنبال بقي درصد زم٧٠ ین آه شهرداريل ايبه دل. ميكنيم

چرخانند و متاسفانه يودشان م نداده اند و ما را دور خیم آه هنوز جوابي داده ایطرف آارگران آارخانه به شهردار

 يیزن قولهايويرسانه ها و تلو،و يراد،برند هر روز در روزانه يش ميكند و آار خودشان را پي نمی با ما همكاریشهردار

ن يتوانستند هميخواستند مين را درست آنند و اگر ميخواهند شهر قرچك وراميمدت هاست م. كنندي عمل نمیدهند وليم

 نكردند و فقط سر یره درست بكنند و شهر را سر و سامان بدهند ولي ورزش و غیك فضايا يرزگ ك آموزشگاه بياالن 

واقعا آارگران تحت . ن محكوم به فنا هستندي در ورامیآارگران آچرپز” : در ادامه افزودیو. ”كنند يمردم را گرم م

 ٣٠٠ یمه باز نشستگي بازنشسته شده است ببرادرم. ران وجود ندارديفشار هستند متاسفانه قانون آار و عدالت در ا

ش رفتم دآتر و دفتر يچند روز پ.  را بچرخاندی تومان زندگ٣٠٠تواند با يا و آدام آارگر مي دنیآخر آجا! تومان است 

د گفت نه يخندي نوشته آه شما می خنده داریزيد چيخندد گفتم ببخشيدم دارد ميز دآتر آه دي میم را گذاشتم رويچه داروها

د با دفترچه يتوانيگر نمي دیت آننده است؟ گفت ؟نه وليگفتم مگر تقو. شود گرفتيگر با دفتر چه نمين داروها دي ایلو

 نداشت و گفت ی ؟ دآتر هم حرفی سرطان داشته باشد چی براتون بكنم گفتم خوب اگر آسیتوانم آاريد من هم نميريبگ

 است آه در مملكت ما ی قانونین چه بيا. ن دارو برگردم نداشتم ن آه بدوي بجز ای بكنم من هم چاره ایتوانم آارينم

 به مردم ندارد یل خودش است و آارير مساي انجام بدهد و دولت هم درگیست آه آاري هم نیوجود دارد متاسفانه دولت

  ١٣٨٧ورشهري١٧يکشنبه ندا ملكی در - با آارگرانینجمن همبستگا  . ”نها افتاده اند ير ايچاره مردم آه گيب


