
 8932خرداد ماه  22و 27،26اخبار و گزارشات کارگری 

 «با اتحاد پیروز میشویم، با افتراق شکست میخوریم»

 روز جهانی کارگر آزاد باید گردندبازداشتی های مراسم 

بدنبال اعتراض نسبت  به عدم پرداخت   زیاخراج کارگران پروژه خط انتقال آب رود ارس به تبر -

 مطالبات

نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی برای دومین کرج  ینیخم مارستانیبکارکنان  تجمع اعتراضی -

 روز متوالی

کارگران شهرداری کوت عبدهللا دراعتراض به عدم پرداخت حقوق وحق  اعتصاب وتجمع ادامه  -

 بیمه

 ادامه تجمعات اعتراضی مربیان پیش دبستانی استان خوزستان نسبت به عدم تبدیل وضعیت -

 یاز سوشان یمنازل سازمان هیتخلنسبت به اهواز یلوله ساز کارخانه کارگرانع اعتراضی تجم - -

 یبانک مل

 کارون به دادگاه مانیسکارخانه  کارگر معترض 4احضار درباره  -

اتوبوسرانی تهران  کارگران شرکت واحد یکایسند یطالب مقدم ازاعضا درسولیدادگاه س برگزاری -

 ماه موکول شد ریارم تبه روز سه شنبه چهوحومه 

 از زندان اوین با تودیع وثیقه یمیصم وانیک یآزاد -

 نسبت به عدم پرداخت ماه ها حقوقرانشهریااعتراض کارگران پروژه کارخانه سیمان  -

 علیرغم وعده و وعیدهای مسئوالن کارخانه قند فساماه حقوق کارگران 3عدم پرداخت  -

 بوکان یسازمان اتوبوسران c.n.g گاهیو جاحقوق کارگران دعدم پرداخت بموقع  -

 ماه حقوق کارگران شرکت جهاد نصر یزد8عدم پرداخت  -

و  رشیطرح جامع پذ ابنسبت به عدم تعیین تکلیف  آموختگان حقوق دوباره دانش اعتراضی تجمع -

 آموزش وکالت مقابل مجلس

اداره کل راه  ساختمانقابل م یوزارت بازرگان یمسکن حوزه ستاد یتعاون یاعضاتجمع اعتراضی  -

 استان تهران یو شهرساز

 شهرستان باشت یسازمان جهاد کشاورزنسبت  به  بهرام شاه یکشاورزان روستاتجمع اعتراضی  -

کشت مقابل ساختمان  ینسبت به نبود آب برا زهیشلتوک کاران شهرستان هوتجمع اعتراضی  -

 یفرماندار

 انهیشبکه بهداشت و درمان م ونی خودرو حامل کارکناننفر درحادثه واژگ3کشته و زخمی شدن  -

 براثر گازگرفتگی یالبرز شرق یغرب یمعدن رزمجاجان باختن کارگر جوان  -



 براثر سقوط از ارتفاع معدن زغال سنگ نورجان باختن یک کارگر  -

 بر اثر سقوط از پشت بام حین کار درتهران ساله 44مرگ کارگر  -

 یحفر چاه در سار نیح ینکارگر ساختما کی مرگ -

 خاک دپو شده در کوره زشیزهرا بر اثر ر نییبو یآجرپز کارگر کیجان باختن  -

 براثر تصادف در بزرگراه آزادگان تهران تهران حین کار یکارگر شهردارمرگ یک  -

به عدم پرداخت   نسبتبدنبال اعتراض   زیکارگران پروژه خط انتقال آب رود ارس به تبراخراج *

 الباتمط

به  کارگران پروژه خط انتقال آب رود ارس خرداد ماه سال جاری،21بدنبال اعتراض روز 

ماه ها حقوق،عیدی سال جدید،حق سنوات واضافه کاری ،تمامی  به عدم پرداخت   نسبت زیتبر

 .کارگران اخراج شدند

این پروژه تعطیل واز پروژه هم گفته شده تا آخر خرداد ماه  نیناظر ا نیبه مهندس زیچند روز بعد ن

 .کار بیکار خواهند شد

نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی برای دومین کرج  ینیخم مارستانیبتجمع اعتراضی کارکنان *

 روز متوالی

دراعتراض به کرج  ینیخم مارستانیبکارکنان  خرداد برای دومین روز متوالی،18روز سه شنبه 

 در بلوار باللواقع در استان البرز یها یشهردار یاریممقابل سازمان ه بالتکلیفی شغلی ومعیشتی

 .تجمع کردند

 روزیدکرج  ینیخم مارستانیبکارکنان  نفراز244حدود  ،خرداد،18بنابه گزارش رسانه ای شده بتاریخ

آن مقابل سازمان  یفیو ادامه بالتکل مارستانیب دهیمزا نیماندن پنجم جهینت یو امروز در اعتراض به ب

 .استان البرز در بلوار بالل تجمع کردند یها یدارشهر یاریهم

اعتصاب وتجمع کارگران شهرداری کوت عبدهللا دراعتراض به عدم پرداخت حقوق وحق  ادامه *

 بیمه

کارگران شهرداری کوت عبدهللا دراعتراض به  خرداد برای نوزدهمین روز متوالی،12روز یکشنبه 

 .ادامه دادند ومقابل استانداری خوزستان تجمع کردندبه اعتصابشان  عدم پرداخت حقوق وحق بیمه



 

 ادامه تجمعات اعتراضی مربیان پیش دبستانی استان خوزستان نسبت به عدم تبدیل وضعیت*

مربیان پیش دبستانی استان خوزستان دراعتراض  خرداد برای چندمین بار،جمعی از12روز یکشنبه 

 .زدندنداری استابه عدم تبدیل وضعیت،دست به تجمع مقابل 

 یاز سویشان منازل سازمان هیتخلنسبت به اهواز یلوله ساز کارخانه کارگرانتجمع اعتراضی *

 یبانک مل

برای بنمایش گذاشتن اعتراضشان اهواز یلوله ساز کارخانه خرداد،جمعی از کارگران12روزیکشنبه 

 .اهواز زدندشان دست به تجمع مقابل بانک ملی در یمنازل سازمان هیتخلنسبت به اهواز

شرکت لوله  یوام از سو یبه علت عدم پرداخت بده:کارگران تجمع کننده به خبرنگار رسانه ای گفتند

 .واگذار شده است  یدر عوض وام به بانک مل یسازمان یاهواز، نود و سه منزل مسکون یساز

 کارون به دادگاه مانیسکارخانه  کارگر معترض 4احضار درباره *

روز  واحد تولیدی، نیکارگران ا 59اعتراضات سال بدنبال کارون  مانیسرخانه معترض کاکارگر  4

 .اند احضار شده مانیمسجدسل یفریدادگاه ک 241 ی به شعبه یخرداد ماه سال جار 15

 معترض کارخانه احضار کارگران اتییجز حیدر تشربنابه گزارش رسانه ای شده،تعدای از کارگران 

کارون در  مانیسکارخانه کارگران  59ال سلسله تجمعات بهمن و اسفند سال دنب به: کارون گفتند مانیس

فرشاد » تیکارگر با هو4شرکت حدود  تیو نامشخص بودن وضع یاعتراض به معوقات مزد

کارفرما به مراجع  تیبا شکا «یحاتم نیام»و  «یمانیسل مانیپ» ،«یگیخرم آقاب» ،«انیخداداد

 .شده است لیتشکآنها پرونده  یاحضار و برا ییقضا



 یفریدادگاه ک 241 ی به شعبه رایاخ یکارگران در حال نیپرونده ا: کارگران اظهار داشتند نیا

 «یرقانونیشرکت در تجمعات غ»و « اخالل در نظم جامعه»کارفرما به اتهام  تیبا شکا مانیمسجدسل

بار با 4کارگران  نیز اا شیپروژه فاز دوم کارخانه ارجاع داده شده است که پ یاز اجرا یریو جلوگ

 .اند تبرئه شده ییحکم مراجع قضا

 مانیکارگران س نیاز ا شیکه پ ست یکارون درحال مانیسکارخانه احضار کارگران : آنها افزودند

  یفرماندار ،یهمانند استاندار ییو مراجع قضا یدولت یمطالبات خود با نهادها یریگیپ یکارون برا

 .اند کرده ینگار نامه ییو نهاد قضا یتیهاد امنو چند ن مانیشهرستان مسجد سل

احضار شده  ریپاسگاه شهر گلگ یکارگران از سو نیا( 52ماه سال بهشتیده ارد) زین نیاز ا شیپ

 .آزاد شدند قهیوث دیبودند که به ق

اتوبوسرانی تهران  کارگران شرکت واحد یکایسند یطالب مقدم ازاعضا درسولیدادگاه س برگزاری*

 ماه موکول شد ریروز سه شنبه چهارم ت بهوحومه 

 درسولیدادگاه ساتوبوسرانی تهران وحومه، کارگران شرکت واحد یکایسندبه گزارش کانال تلگرام 

 .دیخرداد برگزار نگرد ۷۲کارگران شرکت واحد امروز  یکایسند یطالب مقدم ازاعضا

شعبه  یرا نداشت با موافقت قاض ییکایکارگر سند نیبه پرونده ا یپرونده دسترس لیکه وک ییازآنجا

 .ماه موکول شد ریبه روز سه شنبه چهارم ت یکائیراننده سند نیدادگاه انقالب محاکمه ا۷۲

 یتومان ونیلیم۷۸۲  قهیکارگر است که با قراروث یروز جهان یها یرسول طالب مقدم ازبازداشت دیس

 قیازطر یمل تیامن هیت  اقدام علکارگر قرار است به اتهاما نیآزاد شد ا نیزندان او ۷۲۲ازبند 

 .شود هدادگاه انقالب محاکم ۷۲درشعبه  ینظام و اتهام اخالل درنظم عموم هیعل یغیتبل  تیفعال

 ی از زندان اوین با تودیع وثیقهمیصم وانیک یآزاد*

از بازداشت  فردا رانیمجله ا رینگار و سردب روزنامه یمیصم وانیکخرداد، 12عصر روز دوشنبه 

 .مراسم روز اول ماه مه با تودیع وثیقه از زندان اوین آزاد شد شدگان

 نسبت به عدم پرداخت ماه ها حقوقرانشهریااعتراض کارگران پروژه کارخانه سیمان *

اعتراضشان رانسبت به عدم پرداخت ماه ها حقوق رسانه ای رانشهریاکارگران پروژه کارخانه سیمان 

 .کردند

 ستانیو چابهار در استان س رانشهریا نیب) رانشهریدر سرباز ا مانیس پروژه ساخت کارخانه کارگران

 .میا است حقوق نگرفته  چند ماه: به خبرنگار رسانه ای گفتند(و بلوچستان

 .اند گرفته یهزار تومان ۰۲۲، ۷۲۲ الحساب   یدر چند ماه گذشته، فقط چند بار عل:افزودندکارگران  نیا

خارج  یها در کمپ م؛یهست یرسان مشغول خدمت ینقطه صفر مرز در: دیگو یکارگران م نیاز ا یکی

 .شود یاما دستمزدمان به موقع پرداخت نم میکن یسوزان کار م یاز شهر در گرما

هزار تومان به کارگران  ۰۲۲و  ونیلیم ۷روز کار ماهانه،  ۷۲ یکارگر، قرار بوده برا نیا ی گفته به

 .سه، چهار ماه است که دستمزدها عقب افتاده استاز  شیپرداخت شود اما اکنون ب یا پروژه



درخواست دارند که  یباالدست یپروژه هستند از نهادها یمانکاریپ یها کارگران که کارگر شرکت نیا

 یها یدشوار نیکارگران را از ا مانکاران،یبودجه مناسب به پ صیآنها را بشنوند و با تخص یصدا

 .نجات بدهند یشتیمع

 علیرغم وعده و وعیدهای مسئوالن کارخانه قند فساحقوق کارگران  ماه9عدم پرداخت *

 .علیرغم وعده و وعیدهای مسئوالن پرداخت نشده است کارخانه قند فساماه حقوق کارگران 3

ماه است که حقوق خود را  3کارخانه قند فسا  کارگرانخرداد،12بنابه گزارش رسانه ای شده بتاریخ

مسئوالن  یها و وعده نیفرورد 18 خیو تجمع در تار ادیز یها راضنکردند و با وجود اعت افتیدر

  .شان پرداخت نشده است شهرستان هنوز مطالبات

قند فسا از سال  کارخانه:گفتنامناسب کارگران  تیوضعدرباره کارخانه  نیا یمیاز کارگران قد یکی

 شیکارگر تا پ نیفته ابه گ. از آن متعلق به دولت بود شیواگذار شده و پ یبه بخش خصوص 59-52

که به بخش  59ماه  یکارگران فراهم بود اما از د یبرا یشغل تیامن یبه بخش خصوص یاز واگذار

  .میمشکل دار کیواگذار شده، هر روز  یخصوص

ماه  3تا  1هر  زیو صاحبان کارخانه ن ستیکارخانه ن تیبر فعال یکارگران نظارت یها گفته براساس

و از عدم  گذارد یامر صحه م نیبر ا زیندیگری  کارگر با سابقه . کنند یدستمزد کارگر را پرداخت نم

که کارگران  شود یماه م 3خردادماه  افتنی انیکه با پا دیگو یامسال سخن م نیپرداخت حقوق از فرورد

  .نکردند افتیدر یکارخانه قند فسا حقوق

آنان . خود کار نکرده است تیسال گذشته کارخانه با همه ظرف کیران در براساس اظهارات کارگ

  .میماه کامل کار نکرد کیو  میا نداشته دیتول 52از سال : ندیگو یم

انجام دادن داشته  یبرا ینفر واقعا کار 14 دیگفته کارگر کارخانه قند فسا در مجموع کارخانه شا به

کارخانه فعال است آن را  ند،یه مسئوالن شهرستان و استان بگوب نکهیا یباشند و صاحبان کارخانه برا

  .کنند یاعالم نم لیتعط

کارگران کارخانه : دیافزا یراه است، م نیاز کارگران تنها راه درآمدشان هم یبرخ نکهیا انیبا ب یو

هم تجمع  یمقابل فرماندار یو حت میبارها هم اعتراض کرد یا دارند و نه راه چاره یقند فسا نه درآمد

  .نداشته است جهیاما نت میکرد

دارند چراکه به گفته آنان  هیو فرماندار شهرستان به شدت گال ندهینما یاز سو تیاز عدم حما کارگران

امر وعده  نیا یداشتند و در ابتدا یکارخانه به بخش خصوص یدر واگذار یمسئول نقش مهم 1 نیا

  .شود یدادند که اوضاع کارگران بهتر از گذشته م

سال است که  14به  کیدارند و نزد ییاز کارگران سن باال یاریگفته کارگر کارخانه قند فسا بس به

انجام  یگریشغل د توانند یکنند، نم هیتسو نجایکارخانه سابقه کار دارند و اگر بخواهند با ا نیدر ا

  .دهند

 بوکان یانسازمان اتوبوسر c.n.g گاهیحقوق کارگران دو جاعدم پرداخت بموقع *

 .بموقع پرداخت نمی شود بوکان یسازمان اتوبوسران c.n.g گاهیحقوق کارگران دو جا



 گاهیواقع در مسکن مهر به همراه جا c.n.g گاهیکارگران جابه گزارش یک منبع خبری محلی،

 افتیمدت در یطوالن یرهایهستند، حقوق خود را با تاخ یکه متعلق به سازمان اتوبوس ران نالیترم

 .کنند یم

نکرده  افتیخود را در بهشتیآنها عائله مند و مستاجر هستند هنوز حقوق ارد تیکارگران که اکثر نیا

 .کرده اند افتیدر بهشتیارد 12 زیرا ن نیاند و حقوق فرورد

 ماه حقوق کارگران شرکت جهاد نصر یزد2عدم پرداخت *

 .ماه حقوق کارگران شرکت جهاد نصر یزد پرداخت نشده است8 

و  رشیطرح جامع پذ ابنسبت به عدم تعیین تکلیف  آموختگان حقوق دوباره دانش اعتراضی تجمع*

 آموزش وکالت مقابل مجلس

 ابدراعتراض به عدم تعیین تکلیف  آموختگان حقوق دانش خرداد دوباره،جمعی از12روز دوشنبه

 .تجمع کردند و آموزش وکالت مقابل مجلس رشیطرح جامع پذ

اداره کل راه  ساختمانمقابل  یوزارت بازرگان یمسکن حوزه ستاد یتعاون یعضااتجمع اعتراضی *

 استان تهران یو شهرساز

مقابل  یوزارت بازرگان یمسکن حوزه ستاد یتعاون یاعضا خرداد،جمعی از12روز دوشنبه 

 .تجمع کردند استان تهران یاداره کل راه و شهرساز ساختمان

 نیتامبودند خواهان  نشستگان وزارتخانه صنعت، معدن و تجارتو بازتجمع کنندگان که از کارکنان 

 .هستند مسکن مهر یساخت مسکن در قالب پروژه ها یبرا نیزم

تومان به حساب اداره کل راه و  اردیلیم 1مبلغ  53سال »تجمع کنندگان پالکاردی با این مضمون

حمل می « ور انجام نشده استمذک یبه تعاون نیزم یشده اما واگذار زیاستان تهران وار یشهرساز

 ..کردند

 اداره کل نیمبلغ مذکور به حساب ا زیبا اشاره به واررسانه ای از تجمع کنندگان به خبرنگار  یکی

 زیآن ن یمعارض بوده و هنوز مشکالت حقوق یواگذار شده دارا نیزم نهیپرداخت هز یدر ازا: گفت

 .در دادگاه حل نشده است

 ایما را به نرخ روز پس دهد  یزیمبلغ وار دیاستان تهران با یو شهرساز اداره کل مسکن: افزود یو

 .مناسب واگذار کند نیزم

 تیبارها اعالم کرده که از انبوه سازان حما یسابق راه و شهرساز ریوز: تجمع کننده ادامه داد نیا

باتوجه به حل  ؛میده یم گانیرا نیاند زم داشته یکه مشکل حقوق ییها نیزم نیو در قبال ا میکن یم

 .میکن افتیدر نیزمتا مشکلمان حل شود و به اندازه پولمان  میا جمع شده نجاینشدن مشکل ما، اکنون ا

مشکل ما  یول کنند یامروز و فردا م ان،یپنج سال است که متول: گفت زیاز تجمع کنندگان ن گرید یکی

 .حل نشده است

االن  یول میذار کرده بودند اکنون صاحب خانه بودرا واگ نیاگر همان زمان به ما زم: کرد انیب یو

 .مییآ یاجاره خانه هم بر نم یتورم از پس بها نیبلکه با ا میستینه تنها مالک ن



 شهرستان باشت یسازمان جهاد کشاورزنسبت  به  بهرام شاه یکشاورزان روستاتجمع اعتراضی *

سازمان جهاد دراعتراض  به  بهرام شاه یکشاورزان روستا خرداد،جمعی از18روز سه شنبه 

 .دست به تجمع زدند شهرستان باشت یکشاورز

بهرام شهرستان  شاه یاز کشاورزان روستا یجمع،خرداد18بتاریخ  به گزارش یک منبع خبری محلی

 .شهرستان تجمع کردند یسازمان جهاد کشاورز یتوجه یباشت در اعتراض به ب

 نیشاه بهرام شهرستان باشت شده که ا یدر روستا یزراع یها نیباعث خسارت به زم ریاخ البیس

 .خود شدند یها به خواسته یدگیکشاورزان خواستار رس

هکتار از  34آب حدود  یها کانال بیو تخر البیامسال با توجه به س: گفت از کشاورزان یکی

 .شود یانجام نم یکار برنج یاراض

هست و  زیاستان ن یانه بوده و قطب کشاورزرودخ یروستا دارا نیا نکهیبا توجه به ا: ادامه داد او

شهرستان  نیمسئول یتوجه یامسال به علت ب کنند یارتزاق م ها نیزم نیحدود هشتادوپنج خانوار از ا

 .شود یبرداشت نم یمحصول گونه چیباشت ه

مقابل ساختمان کشت  ینسبت به نبود آب برا زهیشلتوک کاران شهرستان هوتجمع اعتراضی *

 یفرماندار

 نیکشاورزان ا ریاز سا یندگیبه نما زهیشلتوک کاران شهرستان هوخرداد،جمعی از18وز سه شنبه ر

رودخانه  یاز شاخه ها) خشک شدن رودخانه کرخه نور  لیشهرستان در اعتراض به نبود آب به دل

 .زدند شهرستان نیا یمقابل ساختمان فرمانداردست به تجمع ، ( زهیکرخه در هو

شهرستان همچون  نیکشاورزان ا:حاضر دراین تجمع به خبرنگار رسانه ای گفتیکی از کشاورزان 

به  کیبه آب فراوان دارد اما نزد ازیمحصول ن نیشهرستان ها اقدام به کشت شلتوک کردند؛ ا ریسا

 .میخود را ندار یها نیزم یاریخشک شده و امکان آب رسه روز است که رودخانه کرخه نو

استاندار خوزستان اعالم شده بود  یکشت در تابستان امسال از سو تینوعرفع مم نکهیا انیبا ب یو

شهرستان  نیدر ا زهیاز شهر هو یو بخش یجنوب یعتاب ،یشمال یعتاب ا،یاول هیصریق یروستاها: گفت

 به یادیز انیرودخانه ضرر و ز نیدر کنار رودخانه کرخه نور قرار دارند، که با خشک شدن ا

 .شود یارد ممنطقه و نیکشاورزان ا

کنند ادامه  یامرار معاش م یکشاورز قیاز طر شتریشهرستان ب نیااهالی   نکهیا انیکشاورز با ب نیا

 .رودخانه کرخه نور انجام شده است هیدر حاش یهکتار شلتوک کار 224حدود : داد

ته کاش یشلتوک ها یاز نابود شیرودخانه پ نیشدن آب در ا یکشاورزان خواستار جار: افزود یو

 .شده هستند

 انهیشبکه بهداشت و درمان م کارکنان واژگونی خودرو حاملنفر درحادثه 9کشته و زخمی شدن *

 انهیشبکه بهداشت و درمان م خرداد،بدنبال واژگونی خودرو حامل کارکنان18ظهر روز سه شنبه 

نشان را ازدست در دم جا 49سال سن وراننده 19با  انهیشبکه بهداشت و درمان م یکی از کارکنان زن

 .مصدوم وبه بیمارستان منتقل شد آباد خدریمرکز سالمت ش ییماما کارشناس یک دادند و

 ی براثر گازگرفتگیالبرز شرق یغرب یمعدن رزمجاجان باختن کارگر جوان *



از معادن چهارگانه شرکت  یغرب یمعدن رزمجا ساله32خرداد،یک کارگر 12ظهر روز یکشنبه

 بنام مجتبی گیالنطزره در  یواقع در منطقه معدن یزغال سنگ البرز شرق

  .دامغان جان باخت تیوال مارستانیانتقال به بودر مسیر  شده بود،  یدچار گازگرفتگحین کار

 براثر سقوط از ارتفاع معدن زغال سنگ نورجان باختن یک کارگر *

علت شدت صدمات و  بهحین کار درباالی کوه به پایین سقوط کرد ومعدن زغال سنگ نوریک کارگر 

 .در دم جانش را ازدست دادوارده  یجراحت ها

 بر اثر سقوط از پشت بام حین کار درتهران ساله 44مرگ کارگر *

 یکو واقع در یطبقه مسکون 9ساختمان  حین کار در یکارگر نظافت چ کیخرداد،19روز شنبه

 .ر دم جان سپردسقوط کرد و د نییاز پشت بام به پا یبه علت نامعلوم پایتخت شهران

 یحفر چاه در سار نیح یکارگر ساختمان کی مرگ*

به علت پاره شدن طناب حامل و  یسار یکی از روستاهایحفر چاه در نیح یکارگر ساختمان کی

وارده در  یها دچار حادثه شد و به علت شدت صدمات و جراحت یو یگل بر رو یسقوط سطل حاو

 .سردخانه شد لیتحو یسد وجان باخت و ج مارستانیانتقال به ب نیح

 خاک دپو شده در کوره زشیزهرا بر اثر ر نییبو یکارگر آجرپز کجان باختن ی*

خاک  زشیبر اثر ر زهرا نیکله دره شهرستان بوئ یروستا واقع در یآجرپز کارگر کیجان باختن 

 جانش را ازدست دادزهرا  نیبوئ یدپو شده در کوره آجر پز

 براثر تصادف در بزرگراه آزادگان تهران ان حین کاری تهرکارگر شهردارمرگ یک *

شمال به جنوب  ریدر مستهران حین کار یکارگر شهردارخرداد،یک 18عصر روز سه شنبه 

جان در دم  شدت جراحات وارده  لیبه دلتهران درپی برخورد یک خودرو با وی  بزرگراه آزادگان

 .خود را از دست داد

akhbarkargari2468@gmail.com 
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