
 8932اسفند ماه  82اخبار و گزارشات کارگری 

 «میخوریم شکست افتراق با میشویم، پیروز اتحاد با»

نسبت به عدم پرداخت ماه ها  خوزستاناستان  ییآب و فاضالب روستا تجمع اعتراضی کارگران -

 حقوق وحق بیمه مقابل ساختمان شرکت در اهواز

 رخانهیدرصد حق جذب در دب ۰۳ شیعدم افزاکارگران شرکت واحد در مورد  یطومار اعتراض -

  تهران ثبت شد یشهردار

ها نسبت به کار بدون ماسک ودستکش با عدم سوختگیری  نیبنز  پمپاعتراض جمعی ازکارگران  -

 خودوروها

 محمد یدر اعتراض به ممانعت از اعزام به مرخص(تهران) رانیمعلمان  ا یکانون صنف ی هیانیب -

 یبیحب

 بدون برخورداری از حق بیمه یگردشگر یراهنما زاره21بیکاری  -

 شدند کاریکارگرش ب 05و  لیارتوپد سنندج تعط الیکارخانه آت -

 کارگران شرکت جهاد نصر لرستان در آستانه سال نو یدستان خال -

 ییكرونااین  حال و روزكارگران ساختمانى بجنورد در درباره  گزارشى  -

 خواهد رفت؟ نیطور از بکرونا چ روسیو:محمود صالحی -

 مشهد بر اثرابتال به کرونا یامداد مارستانیازکارکنان  بخش اورژانس ب یکیجان باختن  -

نسبت به عدم پرداخت ماه ها  خوزستاناستان  ییآب و فاضالب روستا تجمع اعتراضی کارگران*

 حقوق وحق بیمه مقابل ساختمان شرکت در اهواز

برای ( موسوم به آبداران)خوزستاناستان  ییآب و فاضالب روستا انکارگر اسفند، 12روز چهارشنبه 

 .اعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق وحق بیمه دست به تجمع مقابل ساختمان شرکت در اهواززدند



 

کارگرشرکت آب و فاضالب روستایی خوزستان  2255ماه ها حقوق،حق بیمه ومطالبات دیگر

 .پرداخت نشده است

بع خبری محلی،هر پدیده و بحران طبیعی و غیر طبیعی بهانه ای میشود تا کارکنان به گزارش یک من

 .شرکت آب و فاضالب روستایی خوزستان به ورطه فراموشی سپرده شوند

نیروی این شرکت اعم  2255سال های سال است که نزدیک به . مشکالت آبفا روستایی تمامی ندارد

 .در کش و قوس دریافت حقوق و مزایای خود قرار دارنداز آبدار، طرحی، معین، پیمانی و رسمی 

این در . نفر را نشان می دهد 2255این کارکنان در یک نگاه ساده  ماه حقوق 6تا  3عقب افتادگی 

حالی است که همه این کارکنان خانواده دارند و ارتزاق آنها از راه همان حقوقی است که دایما در 

 .حال تعویق است

رین سال برای این نیروها بوده چرا که با شرایط اقتصادی که بر کشور حاکم است، امسال گویی بدت

پرداخت ها نسبت به سال های قبل بدتر هم شده بطوریکه تا امروز که تا پایان سال نیز چیزی نمانده 

نیز پرداخت نشده،  50سنوات نیروهای طرحی از سال . ماه عقب افتادگی وجود دارد 0است، بیش از 

ماه عقب مانده، بدهی به پیمانکاران و بازار، بدهی به  2غ مربوط به بیمه تامین اجتماعی باالی مبال

خودروهای استیجاری و ده ها مشکل ریز و درشت هست که مسوولین و کارکنان این شرکت را اندر 

 .خم یک کوچه کرده است

 رخانهیجذب در دب درصد حق ۰۳ شیکارگران شرکت واحد در مورد عدم افزا یطومار اعتراض*

  تهران ثبت شد یشهردار

درصد  ۰۳ شیدر مورد عدم افزا یکارگران شرکت واحد طومار اعتراض یکایسند یاز اعضا یجمع

 اتیبا مصوبه ه رایاخ. تهران ثبت کردند یشهردار رخانهیحق جذب به حقوق کارگران را در دب

کارگران از جمله  کیما با تفکا. افتی شیافزا ها یدرصد حق جذب کارکنان شهردار ۰۳دولت 

حق جذب به کارگران  یدرصد ۰۳ شیافزا یکارکنان شهردار ریواحد از سا تکارگران شرک



حق جذب  شینسبت به افزا یاعتراض چیاند، ه کرده دیطومار کارگران تاک نیدر ا. پرداخت نشد

مزد آنان و  شیافزا دیو محروم هستند ندارند و با ریقشر حقوق بگ زیکه آنان ن یکارکنان شهردار

 شیاما نسبت به عدم تعلق افزا ابدی شیافزا نیاز ا شیمندانه ب شرافت یزندگ یبرا رانیمزد بگ ریسا

 .حق جذب به حقوق کارگران اعتراض دارند

مسالمت  یبه خواسته بحق خود هرگونه اعتراض جمع دنیرس یاند برا کارگران اعالم کرده انیپا در

 .دارند یم خود محفوظ یرا برا زیآم

ماسک ودستکش با عدم سوختگیری کار بدون ها نسبت به  نیبنز  پمپاعتراض جمعی ازکارگران *

 خودوروها

ی ریسوختگاز ماسک ودستکش کار بدون به ها برای اعتراض  نیبنز  پمپجمعی ازکارگران 

 .خودوروها خودداری می کنند

و پخش  شیپاال یشرکت مل رونا،قابل یادآوری است که درچارچوب مقابله با شیوع ویروس ک

کاهش تماس  هدفبا  ها گاهیدر جا یریسوختگ یبرای اسفند دستورالعمل25در  ،ینفت یها فرآورده

 .آنها صادر کرد یضدعفون نیو همچن ها گاهیجا زاتیمراجعان با تجه

عرضه  یها گاهیجا یسوخت در تمام نهیو پرداخت هز یریسوختگ ندیفرآدراین اطالعیه آمده است که 

استفاده عموم در دسترس قرار  یمصرف برا کباریانجام و دستکش  ها گاهیسوخت، توسط کارکنان جا

 .مصرف انجام نشود کباریبدون دستکش  نهیهز رداختو پ یریسوختگ ندیفرآ نیهمچن. گرفته شود

و  یداشتبه سیسرو سپنسرها،ید دیها، صفحه کل داران را مکلف کرد  تمام نازل گاهیجا ه،یاطالع نیا

در تمام  یتا اطالع ثانو هیاطالع نیکننده مناسب نظافت شود و ا یبه طور مستمر با مواد ضدعفون… 

 .کشور الزم االجرا است یها گاهیجا

برای دفاع از حق بهداشت وایمنی  ها نیبنز  کارگران پمپ، ماسک و دستکش عیعدم توز اما بدلیل

 .خودروها خودداری می کنند خود وبنمایش گذاشتن اعتراضشان ازسوختگیری

 محمد یدر اعتراض به ممانعت از اعزام به مرخص(تهران) رانیمعلمان  ا یکانون صنف ی هیانیب*

 یبیحب

کرونا در سر تا سر کشور در حال  روسیکه متاسفانه هر روز و میرو یبه استقبال بهار م یحال در

مهلک به  یماریب نیا وعیبت به عواقب شمعلمان در هشتم اسفند نس یکانون صنف. گرفتن است یقربان

 دیتاک کتهن نیشد و بر ا یتیحاکم یتمام امکانات نهادها یریمسئوالن هشدار داد و خواستار به کارگ

است که مانع از اعزام آنان  یدربند با کسان به خصوص معلمان انیجان تمام زندان تینمود که مسئول

و  یصنف تیکه به خاطر فعال یاسیس انیبه زندان یرخصاما متاسفانه دادن م.  گردند یم یبه مرخص

است تعداد  باعث شده مالکه ع ردیگ یصورت م ییو بندها دیو ق قهیدر زندان هستند با اعمال سل یمدن

  . در زندان بمانند یاسیس انیاز زندان یادیز

 رهیمد اتیه یاز اعضا یعبد لیاسماعو  یلنگرود یبهشتگذشته محمود یروزها یدر ط خوشبختانه

ها و  خانواده یاز اضطراب و نگران یاعزام شدند و اندک یمعلمان تهران  به مرخص یکانون صنف

 یاما دادستان همچنان با مرخص. گرفت یصورت م شیدو هفته پ دیکه با یمعلمان کاست امر

 یمخالفت در حال نیا کند یمعلمان مخالفت م یکانون صنف رهیمد اتیعضو ه گرید یبیحب_محمد#

پنج زندان تهران بزرگ موارد  پیدر سالن شماره دو اندرزگاه دو ت شیاست که از حدود دو هفته پ



 اب یبیحب اند و جان محمد را از بند خارج نمودهشده و آنها  ییاتاق شناسا کی یابتال به کرونا اعضا

  .است یمزمن در معرض خطر جد یویتوجه به مشکالت ر

، با  انیسالمت تمام زندان تیضمن هشدار مجدد نسبت به وضع( تهران)رانیمعلمان ا یصنف کانون

 .بدون فوت وقت است یبه مرخص یخواهان اعزام و یبیحب بغرنج محمد تیتوجه وضع

 (تهران)رانیمعلمان ا یصنف کانون

 ۸۰۳۲اسفند  ۸۲

 ی بدون برخورداری از حق بیمهگردشگر یراهنما هزار88بیکاری *

کرونا، رسما  روسیو وعیبا ش بدون برخورداری از حق بیمه انریدر ا یگردشگر یراهنما21522

 . ندشد کاریب

ها، دست کم  آن تیجامع یبرا یکاریب نیبرآورد شده ااسفند، 12بنابه گزارش رسانه ای شده بتاریخ 

 .ادامه داشته باشد ندهیتا شش ماه آ

و  شناسد ینم تیبه رسم «شغل»را به عنوان  یگردشگر یقانون کار، راهنما قابل یاد آوری است که

 . شود یها نم شامل حال آن «مهیب»

 شدند کاریکارگرش ب 05و  لیارتوپد سنندج تعط الیکارخانه آت*

 لیسنندج تعط یصنعت 3واقع در در شهرک شماه  یپزشک زاتیکننده تجه دیارتوپد ،تول الیآت کارخانه

 .شدند کاریکارگرش ب 05و 

شرکت  یهم در بخش ادار گریکارگر د 65اسفند،حدود  12 خیشده بتار یگزارش رسانه ا بنابه

آنها  یکاریشرکت، احتمال ب یمشکالت مال دیتشد لیبه دل یمشغول به کار هستند که به گفته منابع محل

 .هم وجود دارد

 دستان خالی کارگران شرکت جهاد نصر لرستان در آستانه سال نو*

ر استان لرستان بدلیل عدم پرداخت چندین ماه در آستانه سال نو،دستان کارگران شرکت جهاد نص

 .حقوق خالی است

خود را  تیشرکت جهادنصر لرستان فعالزیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی و موسسه جهاد نصر

 2333سابق شروع و در سال  یآالت جهادسازندگ نیماش یو نگهدار ریتعم نهیدر زم2332در سال 

 نهیدر زم نیرو 530با  شرکت نیا. نمود ییبه کار اجرا و اقدام ردادهییخود را تغ تیوضع" عمال

در رشته  یمانکاریت پیصالح نامهیبا داشتن گواه یعمران یپروژه ها یو اجرا یمطالعه ، طراح

، خطوط انتقال نفت و گاز و آب ،  زاتیو تجه ساتی، آب ، تاس یحمل و نقل ، راهساز یها

 .کند  یم تیو صنعت و معدن فعال یکشاورز

 ییكرونااین  حال و روزكارگران ساختمانى بجنورد در درباره  ارشى گز*

این روز هایى كه از شیوع كرونا در ایران میگذرد شاید بتوان گفت استان خراسان :گزارش دریافتی

اما ترس از شیوع  ،شمالى جزء استان هایى است با وضعیت مطلوبتر نسبت به بسیارى از استان ها

 .سترده در بین كارگران ساختمانى بجنورد شده استبیمارى باعث بیكارى گ



در نبود محل كار ثابت و . و بى صدا ترین كارگران هستندمحرومترین كارگران ساختمانى كه جزء 

ع اكنون كه از ترس شیو. نداشتن بیمه و درآمد پایدار به حاشیه رانده ترین افراد جامعه تبدیل شده اند

ارگاه ها را تعطیل و یا حداقل بصورت نیمه تعطیل درآورده اند کكرونا بسیارى از كارفرمایان ، 

 .موجى از بیكارى در بین كارگران این حوزه پدید آمده است

هزار كارگر 23مدیر كل اداره كار استان خراسان شمالى گفته است كه ازبین درهمین رابطه 

 .هزار َتن مشغول به كار هستند25ساختمانى ثبت شده در استان تنها 

از اینرو به میان كارگران منتظر كار در میدان كارگر كه محل تجمع كارگران روز مزد ساختمانى در 

با اینكه ساعت نزدیك ظهر است در لحظه اول از تعداد باالى كارگران  حاضر . بجنورد است میرویم

 .شوكه میشویم در میدان

 ؟ام جمعیت میپرسیمدالیل ازدحدرباره  َمَمدازیکی از کارگران حاضر درمحل بنام 

از موقع انتخابات كه اعالم كردند كرونا آمده است ، كم كم كار كم شد االن هم " او در پاسخ میگوید 

 ." كه میبینید از صبح همه منتظرن ، ولى كو كار كه یكى بیاد ببرتمون

 ؟او میپرسیم كه از كرونا نمیترسى وقتى از

و چند روزى استراحت كنم ، نه نمیترسم ولى شب عیدى  بگیرم( كرونا)از این كه " با خنده میگوید 

 "و بچه رو بدم واسم سخت و نشدنى است پول نداشته باشم كه خرج زن

. ختمانى آنجا تجمع میكنندبه سه راه شهرك میرویم جایى نزدیك به حاشیه شهر، كه بعضى كارگران سا

به محض ترمز كردن باماشین . ردهم از نظر شلوغى فرق چندانى با میدان كارگر نداآنجا وضعیت 

جماعت زیادى از كارگران با خیال این كه ما به دنبال كارگر میگردیم دور ماشین حلقه میزنند 

بابه سختی پایین  . بطورى كه نه میشود ماشین را به جلو هدایت كرد  و نه میشود از ماشین پیاده شد

 .یمرچند سوال داو امده ایمراى پیدا كردن كارگر نیب م یشیشه ماشین میگویکشیدن 

سن كه به پنجره ماشین چسبیده است ، گمان میبرد كه ما از  سال 30تا  35جوان با حدودکارگری 

 ".رو داریم( حرفه اى)ما كارت اداره فنى"طرف اداره كار آمده ایم با لحنى تند و پرخاشگرانه میگوید 

گار هستیم با همهمه اى كه صدا از صدا وقتى خود را معرفى میكنیم و متوجه میشوند كه ما خبرن

خود را به  و سال دارصحبت هایشان نمیشویم پیرمردى سن تشخیص داده نمیشود و ما مطلقا متوجه 

میرساند و باصدایى كه خستگى و درد را میشود در آن حس كرد میگوید ماشین زور و با آهستگى دم 

از وقتى این بال نازل . دن حرف هاى ما نیستپسرم كار نیست ، گرسنه ایم ، هیچ كى حاضر به شنی"

چروكیده و  یدست هاودرخاتمه " شده كال سه روز رفتم سر كار ، آخه من چطورى خرجى بدم

 .ش را نشان می دهدمختز

 وعید نمایندگان مجلس و از وعدهودیگری بیمه میگوید  نداشتنیكى از. صدایى مى آید وهر س از 

از بیكارى به ستوه  آنها اما همگى  از كرونا یو دیگر شکوه می کند از خرج بیمارستان یکی.مینالد

 .آمده اند

دولتى كه دائما از خود قرنطینه اى سخن میگوید باید فكرى به حال كارگران و اقشار كم درآمد هم 

ود نه آنكه بیكارى و نب. ترس از ابتال به كرونا این روز ها باید تنها ترس خانواده ها باشد. داشته باشد

 .گردد تبدیلشان درآمد به بزرگترین تهدید براى



 خواهد رفت؟ نیکرونا چطور از ب روسیو:محمود صالحی*

ها ،  تهیکم لیتشک گرید یاز سو. کرونا هر لحظه داغ و داغ تر خواهد شد روسیروز ها بازار و نیا

لحظه داغ تر از داغ و هر (  یمردم ینهادها) عده به قول خودشان  کیها توسط  نینهاد ها و کمپ

 یجمع آور یچند نهاد برا( سقز ) شهر کوچک ما  نیهرروز در ا یعنی. کرونا است روسیخود و

به اذهان  سینهاد ها از بدو تاس نیهر کدام از ا. کنند یخودشان را اعالم م تیموجود یکمک مال

مهم آن است  اریساما نکته ب. خواهند کرد یمردم شفاف ساز یکنند که هر روز برا یاعالم م یعموم

 دایهم پ دیشا وچند برابر گران تر شده  یمواد خوراک هیکل. شده اند سیکه آن نهاد ها تاس یکه از روز

بحث . نشود دایپ دیشا ایگران شده و  یمواد خوراک هیکه کل ستین نینوشته ا نیبحث من در ا. نشود

روز اعالم کردند که هر روز شفاف  نیشدند و از اول سیکه بنام مردم تاس نهایاست که آن کمپ نیمن ا

 .خواهند کرد یساز

شده  سیمهم سقز که با هدف مبارزه با کرونا تاس یها  نیاز کمپ یکیروز  21سرانجام بعد از  یبل

من . اعالم نمود و در کانال سقز روداو پخش شد یروزه خود را به اذهان عموم 21 یبالن مال. بود

 .اره خواهم کردتنها به مرحله اول آن گزارش اش

هر دست  متیشهر به ق زیدست لباس مخصوص پرستاران و پزشکان عز 65 دیخر: مرحله اول ) 

زحمت کشان  یمخصوص برا نکیع 52تومان ، همراه با  1355555 متیبه ق" تومان جمعا 50555

ل مسئو یخانم رشاد لیتومان که تحو 2250555 متیبه ق" تومان ، جمعا 50555 نکیهر ع متیبه ق

هر کس . گزارش وجود دارد نیدر ا زیمرحله دوم ، سوم و چهارم ن. ( داده شد یستارمحترم نظام پر

 .تواند به کانال سقز روداو مراجعه و آن را مطالعه کند یدوست داشته باشد م

پزشکان محترم  اریشهر در اخت نیمرغوب ا یشهر و تمام مکانها نیا هیتمام سرما نکهیتوجه به ا با

طبقه ، باغ  نیچند یمرغوب ، آپارتمان ها یصاحب آن مکانها یعنی، (  یخصوص تیمالک) است 

 زین یبحران طیشرا نیدر ا زیپزشکان عز یعنی. هستند زیمربوط به پزشکان عز یهکتار نیچند یها

 یمردم یاز کمک ها دیپس چرا با. کنند ینم نهی، معا تیزیرا بدون پرداخت و ضیمر کی ی، حت

دست  کی هیتوان ته یپزشکان محترم از نظر مال یعنیکرد؟  یداریخر نکیلباس و ع پزشکان یبرا

 .را ندارند؟ نکیعدد ع کی ایلباس و 

شده است و  لیداران تشک هیسرما هیحفظ سرما یها تنها برا نیکمپ نیگرفت که ا میخواه جهینت پس

شده است ؛  لیرونا تعطشهر به دستور ک یمغازه ها هیکه کل یبحران طیشرا نیخواهند در ا یم

 یاجناس هیها کل نیکمپ نیا سیبا تاس گرید ی؟ از سو.نشوند یداران دچار ضرر ده هیسرما هیسرما

شد و مسئوالن داروخانه ها آنها را انبار کردند  ابیانسان بود در بازار کم یکه مربوط به بهداشت فرد

 .دهند یها قرار م نیکمپ نیا اریدر اخت کجای متیآن اجناس را با چند برابر ق انهیو مخف

 یاستراحت م لیدر گوش ف ایکنند و  ینم یشهر زندگ نیها در ا نینظر من مسئوالن محترم کمپ به

 ی؛ که هر روز برا دینیب یرا نم یشهردار فیشما ها کارگران تنظ یعنی؟  ستین نیکنند و اگر چن

. کنند یممبارزه  روسیو نیام قدرت با انگهدارند با تم زیتم( اشغال ) شهر را از پسمانده ها نکهیا

 نکیع ایدستکش هم ندارند تا برسد به لباس مخصوص و  یاست که آن کارگران حت نیجالب ا

گرفتن  یبار برا نیچند روز چند نیدر ا یو کارگران آتش نشان یهمان کارگران شهردار. مخصوص 

 صرفم زیها نان روزانه ن نیکمپ نیمسئوالن محترم ا ای. معوقه خود دست به تجمع زدند یحقوق ها

نان به درب مغازه  دیخر یکنند اما خودشان برا یکنند؟ من مطمئن هستم که نان مصرف م ینم



 طیشرا نیرا مشاهده کنند که چطور در ا ییکارگران نانوا کیکنند تا از نزد یمراجعه نم یینانوا

 انها کودک نیکمپ نیوالن محترم امسئ" حتما. کرونا هستند روسیسخت در صفوف اول مبارزه با و

 نیسطل اشغال است تا از ا کی یکه چطور هر لحظه سرشان تو نندیب یشهر را م ابانیکار و خ

که  نندیب یها آن را نم نیمسئوالن محترم کمپ دیشا ای؟ .کنند نینان روزانه خود و خانواده را تام قیطر

 یم یزندگ مردم انیال پرسه زدن هستند و در مشهر در ح نیهر روز در ا( معتاد) از افراد  یتعداد

خط واحد و ,  یاز جمله تاکس یعموم هینقل لهیوقت از وس چیها ه نیمسئوالن محترم کمپ دیکنند؟ شا

درک " کردند، حتما یاستفاده م یعموم هینقل هیمسئوالن از وسل نیاگر ا. کنند یاستفاده نم یتلفن یتاکس

ها زحمتکشان  نیشما مسئوالن کمپ. مقدم مبارزه با کرونا هستند؟ کردند که آن راننده ها در خط یم

 ؟.از منزل خارج شوند دیبقاء هر روز با یکه برا دینیب یدستفروش را نم

خدمت به قشر محروم و  یها در راستا نیکمپ نیا تیکه کار و فعال میکارگران مطمئن هست ما

و تشکر کنند  ریاز آنها تقد یکه مسئوالن دولت است نیافراد هدفشان ا نیبلکه ا. ستیزحمتکش جامعه ن

دا یکاند یدولت گریهر نهاد د ایو  یاسالم یشهر ؛ مجلس شورا یشورا یخود را برا یو اگر روز

 ....خود داشته باشند و یتیها را در کارنامه هو تیفعال نیکردند، ا

شب و روز از مردم  ؛ دیکن یم افتیدر ینجوم یکه هر ماه حقوق ها یها و مسئوالن دولت شما

من به . میاز منزل خارج نشو دیکرونا با روسیبه زانو در آوردن و یکه برا دینما یدرخواست م

 .از منازل خود خارج شوند دیدرخواست شما موافقم و مردم نبا نیبا ا یشخصه از نظر علم

 .است ریچند سئوال داشتم که به شرح ز اما

 شهیخودتان؛ م کانیبه اقوام و نزد یهزار تومان 205 هیرت هدکا 65 یبه نظر شماها با اهدا ایآ -2

خورد و خوراک روزانه  نهیتوانند هز ینم یکه حت کاریماهه مستاجران و مردم ب کی یاجاره بها

 کرد؟ ازین یکنند؛ ب نیخود را تام

د؛ در تواند آن را انکار کن یکس نم چیبحران به وجود آماده که ه نینقش دولت محترم در ا ایآ -1

 .ست؟یمقابل مرد مش چ

 کنند؟ یبرق و گاز را مصرف نم, مردم آب  ایآ -3

هر ماه  دیسال گذشته ازدواج کرده اند و از بانک وام گرفته اند و با کیکه در طول  یجوانان ایآ -5

اقساط آنها را پرداخت خواهند کرد و ده  یاقساط آن را پرداخت کنند و امروز درخانه هستند، چه کس

کرونا مردم محروم جامعه را دچار استرس کرده  روسیکه امروز به بهانه و یا دهیمشکالت عدها 

 .است

 کی نینخواهد رفت و ا نیاز ب یکمک مال یشما ها و جمع آور تیکرونا با فعال روسیو نیبنابرا

 .است یبیعوام فر

 کرونا تال بهاببر اثر مشهد یامداد مارستانیبخش اورژانس ب کارکنان از یکیجان باختن *

بر مشهد  یامداد مارستانیبخش اورژانس ب کارکنان از یکی ارباب، حسناسفند، 12روز چهارشنبه 

 .جانش را ازدست داد کرونا ابتال بهاثر

akhbarkargari2468@gmail.com 
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