
 8931شهریور ماه  6اخبار و گزارشات کارگری 

 «میخوریم شکست افتراق با میشویم، پیروز اتحاد با»

 روز جهانی کارگر آزاد باید گردند مراسم های بازداشتی

لیفی شغلی و معیشتی با تجمع مقابل ادامه اعتراضات کارگران کارخانه هپکو نسبت به بالتک -

 یکل استان مرکز یدادگستر

ماه ها حقوق برای سخت دراعتراض به عدم پرداخت  یس یشهرداراعتصاب کارگران  ادامه -

 پنجمین روز متوالی

ها و  کامل دستورالعمل ینسبت به اعدم اجرااستان فارس  بازنشستگان مخابرات یتجمع اعتراض -

 وپرداخت نشدن مطالبات یمقررات استخدام

ل نسبت به عدم پرداخت مطالبات مقابیلوبازنشسته کارخانه کاشی نکارگران  اعتراضی تجمع -

 استانداری اصفهان

 موج صدور احكام سنگین قضایي علیه كارگران :صالح نیكبخت -

با تجمع  جیو اعالم نتا یاسناد رسم یآزمون سردفتر یبه نحوه برگزارادامه اعتراضات نسبت  -

 تهران یمقابل دادستان

 وزستانخد آب شرب مقابل استانداری بوکمنسبت به  داوودیمهراهالی ش یتجمع اعتراض -

 آوار زشیبر اثر ر بهارشهرستان کارگر در3کشته وزخمی شدن  -

 کارگر کارخانه گچ سرخه براثر سقوط از ارتفاعجان باختن یک  -

 دستگاه پرس ریزساله  81کارگر کردن دست  ریگ -

 یکشاورز یها نیحوادث ماش براثر19سال نفر در 851 مرگ -

لیفی شغلی و معیشتی با تجمع مقابل ان کارخانه هپکو نسبت به بالتکاضات کارگرادامه اعتر*

 یکل استان مرکز یدادگستر

لیفی نسبت به بالتکشهریور،کارگران کارخانه هپکو در پنجمین روز اعتراضشان 6روز چهارشنبه 

 .زدند در اراک یکل استان مرکز یدادگسترتجمع مقابل دست به  شغلی و معیشتی



 

 نییتع خواهان عالوه بر پرداخت حقوق معوقه  هپکون کارخانه زارشات منتشره،کارگرااس گبراس

 اتیو ه یساز یسهامداران، سازمان خصوص و رسیدگی به تخلفاتشرکت  انسهامدار با فیتکل

 .در روند واگذاری بمنظورادامه تولید وتامین امنیت شغلیشان هستند سازمان نیمنتخب ا رهیمد

استاندار استان  راه آهن شمال جنوب ریدرمس تجمع این کارگران با همزمان(هریورش5)روز گذشته

،معادن وتجارت به این استان جهت پنج شنبه وزیر صنعترفمرکزی با حضور در تجمعشان از س

 .رسیدگی به مشکالت شرکت هپکو خبرداد

 زیوار بشانحسا و بههپک کارخانه کارگران رماهیاز حقوق ت یروز گذشته بخش بنا بهمین گزارشات،

 .شده است

ماه ها حقوق برای سخت دراعتراض به عدم پرداخت  یس یشهرداراعتصاب کارگران  ادامه*

 پنجمین روز متوالی

شهرستان مرکز  سخت یس یشهردارکارگران  ر برای پنجمین روز متوالی،وشهری6روز چهارشنبه 

ادامه ماه ها حقوق  راض به عدم پرداختبه اعتصابشان در اعت راحمدیو بو هیلویدنا در استان کهگ

 .کردند یسطح شهر خود دار یزباله ها یدادند و از جمع آور



 

در سطح  سختسی  یشهردار میمستق تیتحت مسئولکارگر18ی شده،حدود برپایه گزارشات رسانه ا

ا کارگران ر19سال  یدیاز حقوق اسفند ماه و ع یمین نکهیرغم ا به یشهردار. شهر مشغول کارند

به  زیرا ن یو مرداد ماه سال جار ریخرداد، ت بهشت،یارد ن،یفرورد یها نکرده، دستمزد ماهپرداخت 

 .پرداخت نکرده است اآنه



بوده که آن را با  19از دستمزد اسفند  یمیاند مربوط به ن کرده افتیکه کارگران در یحقوق نیآخر

 .اند کرده افتیدر شیحدودا دو ماه پ ریچهار ماه تاخ

ها و  کامل دستورالعمل ینسبت به اعدم اجرااستان فارس  بازنشستگان مخابرات یاعتراض معتج*

 وپرداخت نشدن مطالبات یمقررات استخدام

به استان فارس برای اعتراض  از بازنشستگان شرکت مخابرات یریکث جمع شهریور،5روز سه شنبه 

دست به تجمع مقابل  مطالباتت نشدن وپرداخ یها و مقررات استخدام کامل دستورالعمل یاعدم اجرا

 .زدندرازیقصردشت ش ابانیواقع در خاین استان شرکت مخابرات 

و عمل تجمع را احقاق حقوق  نیحضور خود در ا لیدل خبرنگار رسانه ایدر گفتگو باتجمع کنندگان 

در زمان با وجود توافق :ند و افزودندعنوان کرد یپس از واگذار شبه تعهدات شرکت مخابرات نکردن

شرکت نسبت  ونیوپرداخت مطالبات و د یو استخدام ینامه پرسنل نیآئ یاجرا یشرکت، برا یواگذار

 یو مسئوالن بد عهد رانیتا کنون مد 11نامه سال  نیآئ یعمل یو درخواست اجرا ازنشستگانبه ب

 .اند اوردهیخصوص به عمل ن نیدر ا یاقدام چیکرده و ه

ل نسبت به عدم پرداخت مطالبات مقابارخانه کاشی نیلوسته کبازنشکارگران  اعتراضی تجمع*

 استانداری اصفهان

به عدم پرداخت  نسبتبرای بنمایش گذاشتن اعتراضشان لوین یکارگران بازنشسته کارخانه کاش

 .تجمع کردند اصفهان یمطالبات مقابل استاندار

 

 یکاش» :ه کارخانه کاشی نیلونشستباز بنقل از کارگرانشهریور6بنابه گزارش رسانه ای شده بتاریخ 

واگذار شد  یبه بخش خصوص 18بود در سال  یاجتماع نیتام یگذار هیکه متعلق به شرکت سرما لوین

جهت پرداخت . شد لیتعط بایتقر یبده(  لار) اردیلیم 898سال با  4پس از  تیریو بعلت سوءمد

 لاز اموا یو با فروش بخش دیدگر یمطالبات، کارخانه وارد مرحله فروش اموال توسط دادگستر

که  یا صلح نامه یآن ط یمجدد آن صاحبان قبل یایجهت اح نکهیتا ا. پرداخت شد ها یاز بده یمقدار

به همان  یاحمد رضایعلبه نام  یرا فرد شیها یشده بود کارخانه با تمام بده میتنظ یدر فرماندار

صلحنامه  خیرسال از تا کیحداکثر بعد از  شود یو متعهد م خرد یبا صطالح م ها یمعادل بده متیق

 .«دیبه کارگران را پرداخت نما یرا به خصوص بده ها یبده 11 نیدر فرورد



 حیاصفهان هم تجمع کرده بودند، تصر یدر مقابل استاندار رایکارخانه که اخ نیکارگران سابق ا

 یو با استناد به نظر شورا یا قهیوث گونه چیه افتینامه و بدون در صلح نیتنها با ا یدادگستر»: کنند یم

حال جهت وصول . دهد یم یاحمد یآباد اجازه ورود و تصرف کارخانه را به آقا نجف نیتأم

اموال را  فیشده اجازه توق یانداز چون کارخانه راه دیگو یم میکن یمان به دادگاه که مراجعه م مطالبات

تا مانع  دیبه ما ابالغ نما یفرماندار دیبا باشد ینم ونیقادر به پرداخت د یاحمد یو چنانچه آقا میندار

با توجه به تورم . باشد ینم گرانمطالبات ما کار یجوابگو یخالصه کس. میبه شرکت شو شانیورود ا

که بدون  یاحمد یروز به روز کمتر و در مقابل ارزش کارخانه آقا موجود ارزش مطالبات ما

هست که  یادرسیجامعه فر نیدر ا ایآ. شود یم شتریصاحب آن شده روز بروز ب یپرداخت وجه

جامعه کوتاه است و مظلوم  قدرت و ثروت در یها گاهیما کارگران دستمان از پا. ما را بشنود یصدا

 .«میا واقع شده

 موج صدور احكام سنگین قضایي علیه كارگران :صالح نیكبخت*

وزهاي اخیر موج صدور ر در:شهریوربا روزنامه ای گفت6بتاریخ طی گفتگویی  صالح نیكبخت

عالوه بر محكومیت . اي پیدا كرده است احكام سنگین قضایي علیه كارگران كشور روند فزاینده

هاي انقالب اهواز و غیره در تهران نیز دادگاه  گروهي از كارگران شركت نیشكر هفت تپه در دادگاه

اند و اتهام آنها شركت در  دهش مهانقالب احكام سنگیني را علیه بعضي از كارگراني كه اخیرا محاك

از جمله این احكام صدور حكم . سال جاري صادر شده است( اردیبهشت 88) اجتماع روز اول ماه مه 

علیه آقاي سید رسول طالب مقدم و حسن سعیدي، كارگران سندیكاي شركت واحد است كه در آن 

اند به جهت  و تبلیغ علیه نظام محكوم شدهي ملهایي با اتهام تباني علیه امنیت  عالوه بر اینكه به مجازات

شركت در این اجتماع هم به مجازات شالق و تبعید به یكي از شهرهاي خراسان جنوبي نیز محكوم 

ها و  افزون بر این به مجازات تكمیلي محرومیت از شركت در سندیكاها و احزاب و گروه. اند شده

عالوه بر این خانم نسرین . اند وبایل نیز محكوم شدهم ندهمچنین ممنوعیت از داشتن لوازم ارتباطي مان

جوادي نیز یكي از اعضاي هیات مدیره سندیكاي كارگران آزاد به هفت سال زندان به اتهام تباني علیه 

همین وضعیت در مورد . امنیت ملي و نیز تبلیغ علیه نظام و اخالل در نظم عمومي محكوم شده است

ود دارد در حالي كه صرف نظر از اینكه مطابق قانون اساسي وجر كارگران در سایر نقاط كشو

ها بدون حمل سالح و به شرط اینكه مخل مباني  شركت در اجتماعات و راهپیمایي( 79اصل )كشور 

اسالم نباشد آزاد است و تقریبا هرماه چندین مورد اجتماع مردم در مقابل مجلس شوراي اسالمي یا 

گیرد و در هیچ یك از موارد  ها و نهادهاي دولتي صورت مي نمانقاط دیگر و در برابر ساز

 .كنند كنندگان را محاكمه و محكوم نمي اجتماع

اند همه  رسد در شرایط كنوني كشور كه مردم زیر فشار مشكالت اقتصادي قرار گرفته به نظر مي 

حالي كه كارگران  رد. دانند شود و آنان را مسوول این شرایط مي انگشتان به سوي كارگران دراز مي

جالب این است كه در بعضي از . اولین قرباني چنین وضعیتي از لحاظ معیشتي و بیكاري هستند

شود  مراجع قضایي قضات شریفي با این نوع رفتارها و اتهاماتي كه به كارگران منتسب مي

ان كردند آنها ونالعمل نشان داده و در مورد اجتماع كارگران در روز كارگر، در برابر مجلس ع عكس

اند و بلكه آنها براي مقابله با وضعیتي كه در شرایط كنوني پیش  علیه امنیت ملي اجتماع و تباني نكرده

 .اند گیر آنها شده است در این اجتماع شركت كرده از همه و بیش از هر كس گریبان

مي در مورد اینكه گونه گزارشي از سوي نیروي انتظامي و حافظ نظم عمو الزم به توضیح است هیچ 

نظمي شده، منتشر نشده و از طرف دیگر حق شركت در  این اجتماع در مقابل مجلس باعث بي

قانون اساسي آزاد است و در تقویم رسمي كشور هم روز  79ها مطابق اصل  اجتماعات و راهپیمایي



روز كارگر مورد و تا یك هفته ، هفته كار و كارگر نامیده شده و این روز به عنوان  اول ماه مي 

 .هاي دولتي و خصوصي هم حتي تعطیل است احترام است و كارگاه

خانم مرضیه . است ها عنوان شده  در خاتمه توضیح این نكته ضروري است این روز هم در روزنامه

باز هم یكي از اتهامات او تجمع . ضربه شالق محكوم شده است 841سال و نیم زندان و 88امیري به 

 . بوده است گردر روز كار

با تجمع  جیو اعالم نتا یاسناد رسم یآزمون سردفتر یبه نحوه برگزارادامه اعتراضات نسبت *

 تهران یمقابل دادستان

و  یاسناد رسم یآزمون سردفتر یبه نحوه برگزاراعتراضات نسبت  ر،شهریو6روز چهارشنبه 

 .ادامه پیدا کرد تهران یمقابل دادستانبا تجمع  جیاعالم نتا

ساله ۱۱ یا پس از وقفه ۷۹سال  رماهیت یاسناد رسم یآزمون سردفترنابه گزارشات رسانه ای شده،ب

 جیو اعالم نتا یموج گسترده اعتراضات به نحوه برگزار ج،یهمزمان با اعالم نتا یبرگزار شد ول

 .راه افتاد به

نشدن آزمون سبب رگزار ها ب و سال( یهزار متقاض ۹۵ نینفر از ب ۷۵۹ رشیپذ) یحجم متقاض نیا

 .را در خصوص آزمون مطرح کنند یکه در آزمون موفق نبودند ابهامات یشد کسان

 :بود لیشرح ذ داشتند به یکه داوطلبان به آزمون سردفتر یابهامات و اعتراضات اهم

 یرا برا یآزمون تا چند روز قبل از روز آزمون که مشکالت یمحل برگزار یاعالم نشدن شهرها .۱

 .آورد دیپد کردند یشهرها سفر م نیبه ا دیکه با یاوطلباند

 وهیش ها به آزمون یآزمون به سازمان سنجش که نهاد قابل اعتماد در برگزار یسپرده نشدن برگزار .۲

 .استاندارد است

 یآزمون مانند پلمب نبودن دفترچه سؤاالت و کدگذار یدر برگزار یتینشدن نکات امن تیرعا .۳

 .ها نشدن دفترچه

 .ینتشر نشدن دفترچه سؤاالت و پاسخنامه رسمم .۴

 .خصوص نیمناسب در ا یرسان و عدم اطالع جیدر اعالم نتا ریتأخ .۵

و  ها یبا قطع تاکنون جیکه از روز اعالم نتا راستانداردیو غ ییابتدا یا بر سامانه جیقرار دادن نتا .۶

 .سامانه نیا اداتریمواجه است و  پاسخگو نبودن درخصوص ا یاختالل مکرر و طوالن

 .داوطلبان باشد یعلم جهینت کننده حیکه تشر یعدم انتشار کارنامه، رتبه، تراز و هرگونه اطالعات .۹

 نش،یه مصاحبه و گزبه وجود مرحل تیکه با عنا یدر حال شده، نییتع تیبرابر با ظرف یاعالم اسام .۸

 .بوده است تیاز ظرف شیداوطلبان ب یسازمان قانوناً موظف به اعالم اسام

که در  ییها تیبا جدول ظرف سهیشهر در مقا یاضافه شدن برخ ایشهرها و حذف  تیدر ظرف رییتغ .۷

 .هیو اصالح هیسازمان ثبت منتشر شد بدون صدور اطالع ینام از سو زمان ثبت



حذف  یدتیو عق یکه در مرحله مصاحبه علم یافراد ینیگزیجا ندیدرباره فرا حیعدم توض .۱۹

هزار ۹۵از  شیبا ب یخانواده در آزمون کی یزمان چند نفر از اعضا هم رشیپذ. ۱۱. شدخواهند 

 .تینفر ظرف ۷۵۹داوطلب و حدود 

صورت گرفته و سکوت سازمان ثبت  رمعمولیغ یا وهیش به جیرضان معتقد بودند اعالم نتامعت نیهمچن

 .ده استکشور ش یجامعه حقوق یبرا یابهامات جادیاسناد و امالک کشور باعث ا

آزمون به  نیکل کشور از ارسال پرونده مربوط به ا یسازمان بازرس سییاعتراضات ر نیاز ا پس

 .است یدر حال بررس وانیدر د تیشکا نیاکنون ا.خبرداد یعدالت ادار وانید

 وزستانخکمبود آب شرب مقابل استانداری نسبت به  داوودیمهراهالی ش یتجمع اعتراض*

در اعتراض به بحران آب  شهرستان باغملک  داوودیشهر م،جمعی ازاهالی شهریور6روز چهارشنبه 

 .خوزستان تجمع کردند یاستاندار،مقابل ریآب در چند روز اخ یها یشرب و قطع

که آب  یاز سه چاه یکی غن؛یدر چند روز گذشته چاه ت: گفت برنگار رسانه ایبه خ باغملک اندارفرم

سوختن تلمبه  لیبه دل کرد یم نیکوچک و بزرگ را تام یروستا ۱۲از  شیو ب داوودیشرب شهر م

 .خانه از مدار خارج شد و باعث افت فشار آب در شبکه شد

 یبه زود ر،یمس یها یشکستگ ریچاه وارد مدار شد و با توجه به تعم نیا روزیعصر د: افزودوی 

 .شود یمشکل آب برطرف م

 آوار زشیبر اثر ر بهارشهرستان کارگر در9کشته وزخمی شدن *

ساختمان در منطقه گنج تپه از توابع شهرستان  کیآوار  زشیبر اثر رشهریور،5عصر روز سه شنبه 

 .کارگر دیگر زخمی وبه بیمارستان منتقل شدندودو جان باختکارگر کیبهار 

 کارگر کارخانه گچ سرخه براثر سقوط از ارتفاعجان باختن یک *

به علت وقوط س یمتر 1از ارتفاع تان سرخه حین کار ساله کارخانه گچ واقع در شهرس44یک کارگر

 .در دم جانش را از دست داد تاشدت جراح

 دستگاه پرس ریزساله  81کارگر کردن دست  ریگ*

در واقع  یکارگاه صنعت کیدر  حین کار ساله 81کارگر یک دست  شهریور،6صبح روز چهارشنبه 

 ریآن گ نیماب یفوالد یها لهیقدرتمند با م یقطعه صفحه فوالد 7 ریزتهران  زند مخانیکر ابانیخ

 .جوان شداین کارگروارد دست  یفوالد لهیم 7 فانهکرده و متاس

امدادگران جهت مداوا بوسیله  ش نشانانتوسط آتش پس از رها سازی دستاین کارگر آسیب دیده 

 .به بیمارستان منتقل شداورژانس 

 ونی وانت حاملشانکارگر معدن زغال سنگ همکار درپی واژگ1مصدومیت 

کوهبنان  -محور راور  کیلومتری 48در کانیدستگاه وانت پیک شهریور،6هر روز چهارشنبه ظ

 مارستانیبه ب و مصدوم  معدن زغال سنگ همکار (ساله 48تا  71)کارگر1له منجم نفر 88وواژگون 

 .شدند منتقل راور طالبیابن اب یعل



 یکشاورز یاه نیحوادث ماش براثر39سال نفر در 853 مرگ*

اما آمارها  شود،  یپرداخته م یکیرترافیدر ارائه آمار تلفات تصادفات کمتر به حوادث غ هرچند

 ژهیبه و یکشاورز یها نیماش ینفر در حوادث رانندگ 851آن است که در سال گذشته  انگریب

جاده خارج از راه و  یرهایدر مسحوادث  نیاز ا یتراکتور جان باختند که تعداد قابل توجه

 .اتفاق افتاده است( یکیرترافیغ)

کشور، در آمار تلفات حوادث  یقانون یسازمان پزشک یاداره کل روابط عموم شهریور6گزارش به

است که  یو شخص یعموم یو خودروها یکیمربوط به حوادث تراف یعمده اطالع رسان ،یرانندگ

اما . افتد یاتفاق م یدرون شهر ای یشهر نیب یو جاده ها رهایمورد استفاده همگان است و در مس

محل وقوع آن خارج از راه و جاده است ) یکیتراف ریکه از آن به عنوان غ زین مارآ نیاز ا یبخش

که توجه به آن  ردیگ یرا در بر م یشود، تلفات یم ادی...( ها و  نگیپارک ،یکشاورز یها نیمانند زم

 .رسد یبه نظر م یضرور

در ) یکیاست که در دو بخش تراف یکشاورز یها نیاز حوادث ماش یموارد تلفات ناش نیاز ا یکی

 یبر اساس آمارها. افتد یاتفاق م( راه و جاده میخارج از حر) یکیرترافیو غ( راه و جاده میحر

جان خود را از دست  یکشاورز یها نینفر در حوادث ماش 851، (8319)موجود در سال گذشته 

 .نفر در جاده ها جان باخته اند 94ارج از راه و جاده و نفر در خ 15تعداد  نیاز ا ؛دادند

 یکشاورز یها نیمرگ در حوادث ماش یعلت اصل یواژگون

بر اساس آمارها از کل . است یواژگون ،یورزکشا یها نیمرگ افراد در حوادث ماش یاصل علت

 لیه دلدرصد ب 8141و  یواژگون لیدرصد به دل 9443 ،یکشاورز یها نیتلفات سال گذشته ماش

 .جان خود را از دست داده اند گرید یتصادف با خودرو

 چهارم فوت شده ها راننده هستند سه

. ها هستند نیماش نیرانندگان ا یشاورزک یها نیماش یدهد که سه چهارم کشته ها ینشان م آمارها

ر نامعلوم نف 1و  نینفر سرنش 37نفر راننده،  881 ،یکشاورز یها نیدر سال گذشته از کل تلفات ماش

 .گزارش شده است

 یشرق جانیتلفات در آذربا نیشتریب

ثبت شده  یمتوف 81با  یشرق جانیدر سال گذشته در استان آذربا یکشاورز یها نیتلفات ماش نیشتریب

قرار  یبعد یدر رتبه ها یمتوف 84با  یو خراسان شمال 86لرستان با  یپس از آن استان ها. است

 .دارند

از  یتلفات چیمدت ه نیا یط زدیقم، هرمزگان و  ،یتهران، خراسان جنوب یتان هاآمار اس نیا مطابق

 .نداشته اند یکشاورز یها نیحوادث ماش

 مرد، متأهل و مسن هستند یکشاورز یها نیتلفات ماش عمده

. نفر زن بودند 88نفر مرد و  841، (مورد 851)در سال گذشته  یکشاورز یها نیکل تلفات ماش از

 .متأهل بوده اند زین( نفر 881)کشته شدگان  نیز اسه چهارم ا



درصد از  4841سال قرار داشتند چنان که بر اساس آمارها  58 یباال نیافراد در سن نیعمده ا نیهمچن

 .ل بودندسا 41تا  38 نیدرصد ب 3543سال و  58 یتلفات باال نیا

 است شتریب یکشاورز یها نیاول، تلفات ماش مهین

اول سال  مهیدر ن یکشاورز یها نیماش یدرصد از کل تلفات حوادث رانندگ ..65سال گذشته  در

 .جان باخته اند

 موثر در حوادث مربوط به تراکتور عوامل

باعث  یگریهر عامل داز  شتریها در تمام مزارع هستند و ب نیماش نیها پر مصرف تر تراکتور

حوادث  نیشتریور آن باعث بگردش تراکتور و حرکت مح. شوند  یصدمات کشنده در مزارع م

 .شود یم یکشنده در کشاورز

 :شوند عبارتند از یحوادث تراکتور که استفاده کنندگان با آن مواجه م انواع

 واژگون شدن تراکتور -8

 سقوط از تراکتور -7

 (گرفتن ریاز ز ریبه غ)تراکتور  ریله شدن ز -3

 گرفتن ریز - 4

 گرید یموتور لیتصادف با وسا -5

 نیمرگ در حوادث ماش یعلت اصل ،یشود، واژگون یم دهید یقانون یپزشک یآنچه در آمارها بر بنا

 نیبنابرا کشاند یرا به کام مرگ م نیراننده ماش زیتراکتور است که عمدتاً ن ژهیبه و یکشاورز یها

رد موا نیمرگ در ا ایعلل بروز حادثه  نیاز جمله عمده تر یو خستگ یدست پاچگ نکهیبا توجه به ا

از  یضمن آگاه میکن یم هیتوص یکشاورز یها نیرود لذا به همه استفاده کنندگان ماش یبه شمار م

برخوردار باشند و در  یآالت از مهارت کاف نیماش نیخطرات کار با تراکتور، نسبت به استفاده از ا

حال از  نیدر ع و ندیفزایآالت ب نیماش نیبا ا یرانندگ نیخود ح اطیاحت زانیبر م یزمان خستگ

 .کنند در مقابل برگردان شدن اجتناب یساختار حفاظت رینظ لیوسا نیا یمنیابزار ا یدستکار
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