
 3111فروردین ماه  13اخبار و گزارشات کارگری 

 بازی با جان کارگران وخانواده هایشان را خاتمه دهید

 ارزش جان آنها بیشتر از سود اندوزی کارفرمایان است

 گسترش نارضایتی واعتراض بین کارگران راه آهن کشور -

اداره کل  لیفی معیشتی مقابلنسبت به بالتکمرز مهران  یرانندگان ناوگان مسافر بر اعتراضی تجمع -

 ایالم استان انهیحمل و نقل و پا

از سرگیری اعتراضات در کارگران سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر نسبت به عدم  -

 اجرای طرح طبقه بندی مشاغل

 اعتراض کارگران قرارداد موقت صنعت نفت در جنوب نسبت به عدم پرداخت حق بدی آب و هوا -

 پلمب نانواها توسط مرکز بهداشت شیبه افزا بوشهر در اعتراض یها نانواتصاب اع -

 شن و ماسه مراغههای حمل ونقل  ونیکام صاحبان اعتصاب -

 ندشد کاریبجنورد ب قنادی هایاز کارگران  یاریبس -

 وبالتکلیفی شغلی ومعیشتی کارگرانش بجنورد  آبنباتتعطیلی کارگاه های  -

 ری در استان خراسان شمالیادامه روند بیکا -

 بناب یشهردار کارگرماه حقوق چند صد  2عدم پرداخت  -

 یمقابل دادگستر دماوند دآبادیس یمالباختگان روستااعتراضی تجمع  -

 خودکشی یک کارگر ساختمانی در کامیاران -

یکی از مصدومان  –حادثه کاری جداگانه 2در  معدن زغال سنگ کوهبنانکارگر 4مصدومیت  -

 درکماست 

 درمشهدنصاب آسانسور یک کارگر باختن جان -

 گسترش نارضایتی واعتراض بین کارگران راه آهن کشور*

 اعتصاب چند ساعته کارگران راه آهن رباط کریم در اعتراض به عدم پرداخت حقوق

کارگران راه آهن رباط کریم در اعتراض به عدم پرداخت حقوق از  فروردین، 03صبح روز شنبه 

ن برسرکارشان خودداری کردند وپس از چندساعت بدنبال وعده مدیران شرکت پیمانکاری به رفت

 .اعتصابشان خاتمه دادند

کارگران راه آهن خراسان اعالم کردند در صورت عدم پرداخت حقوق دست به تجمع مقابل 

 .مراکزقدرت در شهرستان واستان خواهند زد

 .اعتصاب کردندهم تهدید به  کارگران راه آهن اسالمشهر 



 لیر ،جوش گستر اراک ازجمله راه آهن پیمانکاری  یکدام از شرکت ها چیهبنابه گزارشات منتشره،

 یصنعت کاران جنوب شرق زاهدان و تراورس حقوق کارگران راه آهن را پرداخت نکرده است ول

رداخت شده مختلف کامال پ یها وزهدر ح  نیو مهندس رانیمد،تحت امر  ونیروحان،حقوق سربازان

 . است

هرمزگان ،دامغان،شاهرود شامل(تراورس)راه آهن  یفن هیخط و ابن یشرکت خدمات مهندسکارگران 

و  یتراورس بتونو کارخانجات متروو  مشکیاند،لرستان ،میرباط کر،اسالمشهر،تهران،خراسان،

 .می باشد یچوب

راه  یفن هیخط و ابنارگران ماه ونیم حقوق ک 2کارگران کارخانجات و  حقوق ماه 0 تراورس شرکت

 .را پرداخت نکرده است آهن

اداره  نسبت به بالتکلیفی معیشتی مقابلمرز مهران  یرانندگان ناوگان مسافر بر اعتراضی تجمع*

 ایالم استان انهیکل حمل و نقل و پا

نسبت به  برای اعتراض مرز مهران یرانندگان ناوگان مسافر بر فروردین، 03روز یکشنبه 

 .ایالم زدند استان انهیاداره کل حمل و نقل و پا لیفی معیشتی دست به تجمع مقابلبالتک

و شان پرداخت نشده است  مهیب حقدو ماه است که حقوق و:تجمع کنندگان به خبرنگار رسانه ای گفتند

 یخود را سپر یزندگمطالبات حقوق و  دریافت بدونشکن تورم کمر و یسخت اقتصاد طیشرا نیدر ا

 .کنند یم

نفر از رانندگان  333حدود: گفت نیزباره  نیدر ا المیاستان ا یا و حمل و نقل جاده انهیپا رکلیمد

 یلیکرونا و تعط روسیو وعیش لیهستند به دل تیکه در مرز مهران مشغول فعال یاتوبوس و سوار

 .عه کردند کل مراج اداره نیموضوع به ا نیهم یاند و در راستا نکرده افتیدر ییایمرز حقوق و مزا

آنها قول دادند به هر کدام  ،یمسافربر یها شرکت هیصورت گرفته با اتحاد یها یزنیبا را: وی افزود

 .قرض الحسنه کمک کنند التیتومان بصورت تسه ونیلیم کیرانندگان مبلغ پانصد هزار تا  نیاز ا

مکاتبه  یکاریب مهیق برانندگان دو بار با صندو نیا یکاریب مهیب افتیدر یتاکنون برا: افزود یو

کرونا در مرز  وعیکه به علت ش ییانجام گرفته آنها یها یریگیبا پ میو در صدد آن هست میا کرده

 .کنند افتیدر یکاریب مهیاند ب شده کاریمهران از کار ب

از سرگیری اعتراضات در کارگران سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر نسبت به *

 طبقه بندی مشاغلعدم اجرای طرح 

اعتراضشان رسانه ای کردن مطالباتشان کارگران سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهربا 

 .را نسبت به عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل از سر گرفتند

بدانند، چرا  خواهند یبار م نیکارگران معترض افروردین، 03بنابه گزارش رسانه ای شده بتاریخ   

 یها یریگیمکاتبات و پ رغم یمشاغل؛ و عل یطبقه بند هیطرح اول یماه از اجرا 31ت بعداز گذش

 یامور ادار, یبا اداره کار و رفاه اجتماع یطرح طبقه بند حیصح یپرسنل درخصوص عدم اجرا

 نیا یبرا یسازمان و حراست ارشد منطقه اتفاق خاص اتیبه شکا یدگیو رس یبازرس, انسازم

 .هم پاسخگو نبوده است یست و کسا افتادهیکارکنان ن



را در  ژهیمان منطقه وزکه قرار بوده سا یشرکت مشاوره ا تیعدم کفا با یادآوری کارگران نیا

طرح طبقه  ژهیو طقهبار است در من نیاول یکه برا ییاز آن جا:،افزودند دینما یاریطرح  نیا یاجرا

 یموارد قانون گریدو   یشغل یابیزشمتأسفانه شرکت مشاوره مذکور بدون ار شودیانجام م یبند

که در )آتش نشان  یروهایکار پرسنل که شامل ن تیوزارت از وضع هیخواسته شده در موافقت اول

 یگشت ها,پاکبانان , حراست ارشد, (گذاشتند  هیاز جان ما نایس یبو عل یمیپتروش یحادثه آتش سوز

اجرا نشد و  حیها پرسنل ، طرح صح یریگیرغم پ یعل ۱/۰۱۳۱۹۳۱در مورخ ...و کیکنترل تراف

   . دیگرد لیپرسنل زا هیحقوق کل

طبقه  نیبود که ا نیا دندیها به آن رس یمطالبه گر نیکارگران بعد از ا نیکه ا یواقع تنها پاسخ در

پرسنل  یانجام شده برا یساتیشرکت خدمات تاس یشده که برا دییتا شیاز پ یطرح یها برمبنا یبند

کار پرسنل  هبوده ن یشرکت خدمات مانکاریکه نه پ ستیدر حال نیرفته شده است و اسازمان در نظر گ

 یمنطقه آزاد تجار کیندارد و سازمان در  یهمخوان زیپرسنل ن فیوظا یبوده و حت یشرکت نیدر چن

 .واقع شده است یصنعت

و  انهیپا, یابفار یها یمیپتروش یرا برا یبه ذکر است که شرکت مشاوره مذکور طرح طبقه بند الزم

 یصدا شیانجام داده است که در همان قسمت ها هم همچنان کم و ب گریمخازن و چند شرکت د

 .رسد یاعتراض  پرسنل به گوش م

و  باشندیبرخوردار نم یرفاه التیگونه خدمات و امکانات و تسه چیپرسنل ارکان ثالث که از ه هذایعل

اداره کار و رفاه ,را بامعاونت روابط کار کشور  یمکاتبات,طرح بود  حیصح یآنها به اجرا دیام

انجام داده اند  زین یمیپتروش یمل عیصنا اتیبه شکا یدگیو رس یاستان خوزستان و بازرس یاجتماع

 .اند را به مکاتبات نداده یگونه پاسخ چیه,اداره کار  نیسازمان و همچن یو مال یکه تاکنون امور ادار,

 یبند است که  باتوجه به قرارداد با مشاور طرح طبقه نیا شود یرح ممط انیم نیکه در ا یسوال اما

کارگران  ندگانینما ییوزارت کار و امضا دییطرح به تا نیا یچرا کتابچه ها, ۰۱مشاغل در سال 

 است؟ دهینرس

 یوزارت کار و امور اجتماع ینامه ها نیو همچن,ارکان ثالث  یروین یریگیرغم پ یچرا عل ای و

 شود؟ یبه پرسنل داده نم یپاسخ ونهچگیه, کشور

 یطرح طبقه بند تهیکم لیبر تشک یمبن, وزارت کار یباتوجه به دستور العمل ها ن،یبر ا عالوه

, حضور داشته باشند تهیکارگران در کم ندهینفر نما ۲ ستیبایکه م, تهیکم یینفر اعضا ۵مشاغل و از 

 اند؟ کارگران را انتخاب نکرده ندگانیچرا نما

 راض کارگران قرارداد موقت صنعت نفت در جنوب نسبت به عدم پرداخت حق بدی آب و هوااعت*

 .کارگران قرارداد موقت صنعت نفت در جنوب نسبت به عدم پرداخت حق بدی آب و هوا معترضند

در  یقراردادکارگران  هیکل بنمایندگیموقت صنعت نفت در جنوب کشوریکی از کارگران قرارداد 

 :باانتشار نامه ای از جمله خاطرنشان کردکشور یهوا مناطق بد آب و

، فوالد خوزستان  ی، جهاد کشاورز رویاز سازمان ها مانند وزارت ن یاریبس یکارکنان قراردادبه »

 مشغول بکارند ستندین یمناسب یآب و هوا یکه دارا یدر مناطق که...خوزستان و  نی، فوالد اکس

 افتیموقت صنعت نفت از در یمتاسفانه کارکنان قرارداد اما دشو یآب و هوا پرداخت م یبد یایمزا

 «.محروم هستند تمیآ نیا



اما . کارکنان در صنعت نفت اجرا شد  نیا ژهیو شتیدو سال گذشته بهبود مع یط»:وی افزود

دسته از  نیسال ا انیپا یدیمبلغ ع یحت. کارکنان حاصل نشد  نیا شتیدر مع یادیز رییمتاسفانه تغ

 «.پرداخت شد ی، کارمند یکارگر یبجا کارکنان

این کارگر نفت در پایان خواهان پرداخت حق بدی آب وهوای کارگران قرادادموقت صنعت نفت 

 .شد... احمد ، هرمزگان و  ریو بو هیلویخوزستان ، بوشهر، کهگ یاستان هادر

 اشتپلمب نانواها توسط مرکز بهد شیبوشهر در اعتراض به افزا یها نانوااعتصاب *

 پلمب نانواها توسط مرکز بهداشت شیبه افزا در اعتراض فروردین،نانواهای بوشهر 03روز یکشنبه 

 .دست به اعتصاب زدند و از پخت وپز خودداری کردند

 یما درباره نظارت بهداشت حرف:به خبرنگاریک رسانه محلی گفتبوشهر ینانواها هیاتحاد سییر

 .داده شودقبل از پلمب، تذکر  دیاما با م،یندار

شهر  یینانوا 03 ،یبهداشت ینظارت ها شیافزا یکرونا و در راستا وعیش یاز ابتدا: افزود یو

شهر  نیا یها یینصف نانوا بایاخطار پلمب گرفته که تقر ایمرکز بهداشت پلمب شده  یبوشهر از سو

 .باشد یم

نظارت  نکهیروزها تشکر کرده و درباره ا نینانواها از زحمات کادر درمان در ا: ادامه دادوی 

است، چگونه همه  ابیماسک در داروخانه ها کم یاما وقت ست،ین یبحث ردیصورت بگ یبهداشت

 یها یدر بازرس دیکه با میما معتقد. کارگران خصوصا شاطر هستند یآن برا نینانواها قادر به تام

 .شود و قبل از پلمب اخطار داده دهیمسائل هم د نیبهداشت ا

 یبا حضور مرکز بهداشت در راستا یاز ظهر در اتاق اصناف نشست شیقرار است تا پ ،یگفته و به

 .مشکل برگزار شود نیحل ا

 شن و ماسه مراغههای حمل ونقل  ونیکام صاحبان اعتصاب*

در اعتراض به  شن و ماسه مراغههای حمل ونقل  ونیکام صاحبان فروردین، 03روز یکشنبه 

 .بدنبال تعطیلی تعدادی از کارگاه های دست به اعتصاب زدند شن و ماسه متیانات قنوسنوسانات 



 

 ندشد کاریبجنورد ب قنادی هایاز کارگران  یاریبس*

 یماری، با بروز ب یمرکز استان خراسان شمال بجنورد شهرستانفعال در سطح  یقناد ۰۹از  شیب

شرکت ها و کسب  ،مجدد ادارات  ییز باز گشاپس ا. شده اند سابقه یب یکرونا دچار افت فروش یمسر

 ییها ینادقاند و آن  کردهها هنوز کار خود را آغاز ن یفروش یرنیها و ش یاز قتاد یاریبس،و کار ها

 .آن هستند عیو توز ینیریو ش کیسوم توان در حال پخت ک کیکه باز هستند هم حداکثر با هم 

 یاریچرا که بس. در سطح شهر هستند یپز یرنیران شکارگران و استادکا،تیوضع نیا یاصل انیقربان

هستند و آن  بکار مشغول یپز یرنیش های در کارگاه یصورت روزمزد  زحمتکشان به نیاز ا

با  شاندیسال جد یکرونا قرارداد ها وعیند به بهانه شبا کارفرما دار یکه قرارداد کار یکارگران

 .تمدید نشده است هنوز ۰۰ماه از سال  کیگذشت 

از زمان باز شدن مجدد کسب  یدر سال جار،شیرینی سرای بجنورد کارگران یک از  یکیبنا به گفته 

 یاند و از کارگران قرارداد به محل کار خود دعوت نشده یاز کارگران روز مزد کی چیو کارها ه

 .شودیاستفاده م یکه اکثرا استادکاران هستند به صورت روزمزد

به  کردیم دایپ شیمزد ما افزاش و به طبع یزمان کار دیبا عتأیکه طب شیاسفند سال پ از»:وی گفت

 د وروز مزد رو از سر کار درآوردن یها رویاز ن یتعداد ینیریکرونا و کم شدن فروش ش وعیش لیدل

ه بدتر شد ن دیوضع بعد ع یول. ننداار برگردکا رو دوباره به سر ههمه کارگر دیند که بعد عقول داد

تا رفع  دو گفتن دروز مزد کردنی را هم ها یندند بلکه قراردادابرنگرد اروز مزد ر یاهتنها کارگر

 «.خواهد بودنطوریوضع هم( کرونا روسیو)مشکل نیشدن ا

با کارگرانش برخورد کرده است؟  ینطوریشما ا یفقط کارفرمااین کارگر درپاسخ به این سئوال که 

آنهایی اما  دهم اخراج موقت کردن اا رهو کارگر دنکرد لیها که تعط سرا ینیریاز ش یارینه بس»:گفت

 «.نده اندابه کار برگردراتعداد محدود از کارگر ها  کیند فقط بازهم که 



 نیتر و پرفروش نیاز معروف تر یکیکه  «یگرند» یسرا یرنیش:افزودکارگر جوان در ادامه  نیا

هشت نفر را در سال  یال کارگر خود هفت ۹/ نیسطح شهر هست تنها از ب یها یفروش یینریش

 سرا یرنیشده فقط مربوط به کارگران ش لیتعداد کارکر تعد نیا. بازگشت به کار کرده است یجار

بطور  دیدارد که آنرا در سال جد زیآبنبات ن دیکارگاه تول کی «یگرند»یکه قناد یدر صورت. ستا

و  ابیبازار، یمنش ، نندهرام از عاکارگرش  ۱۵ یخارج کرده است و تمام دیمدار تول ازکامل 

 .را اخراج کرده است دیران خط تولگارک

که با در نظر گرفتن . و آبنبات است ینیریش دیکارگاه تول کیفقط مخصوص  اخراجیتعداد کارگر نیا

 .رسدینفر م ۰۹۹از  شیبه بکارگران اخراجی فعال در شهر تعداد  یسرا یرنیو ش یقناد ۰۹از  شیب

 تکلیفی شغلی ومعیشتی کارگرانشوبال بجنورد  نباتآبتعطیلی کارگاه های *

 اریکه صدمه بس یعیاز صنا یکی ریاخ یدر سال ها یموج گران جادیها و پس از آن ا میبا شروع تحر

 یها نیزم یزیحاصلخ لیصنعت که به دل نیا. باشد یبجنورد م یزیر خورد صنعت آبنبات یادیز

دور مشغول کاشت چقندر بوده اند شکل گرفته  انیکه از سال یدر منطقه خراسان شمال یکشاورز

شهر دارد و توانسته است  نیمدون در ا خیاز صد سال است تار شیصنعت که ب نیا. ستا

 .گردد ریپن شکر دیکند و قطب تول یشهر معرف نیرا به عنوان سوغات ا ریشکرپن۳آبنبات

 دیکارگاه تول ۲۹۹از  شیب هید اولموا متیق شیها و افزا میاز شروع تحر شیدر شهر بجنورد تاپ تنها

شد که منجر  لیتعط یزیر کارگاه آبنبات ۱۲۹به  کیالذکر نزد فوق لیکه به دل. وجود داشت ریشکرپن

 .کارگر شد ۵۹۹به  کینزد یکاریبه ب

قرار  یاسفبار تیدر وضع زیمانده نیکارگاه باق ۰۹هم بدتر شد و  نیاز ا تیکرونا وضع وعیبا ش اما

 یکارگاه ها تکارگاه ها که به نسب نیا. ندفرستاد یاجبار یگران خود را به مرخصگرفتند و کار

 یها شارکم شدن تقاضا و بعضا ف لیبزرگتر هستند به دل ۱/۰۰یال۱/۰۱ یها سال نیشده در ب لیتعط

 .اند درآورده لیتعط مهیبصورت ن ایو  لیخود را تعط یبهداشت ، کارکاه ها ی اداره

 یتوخال یها دیکه با وعده وع یکارگران. کرده اند کاریکارگر را ب ۰۹۹در حدود  یزیچ و

از کرونا صرف نظر کرده  یناش بیمه بیکاری از مراجعه به اداره کار و در خواست شان انیکارفرما

ها  یزیر آبنباب هیبا اعضا اتحاد یمیقد یچند تن از استادکار ها نیماب نیا درطی روزهای گذشته .اند

 قیدق خیو هنوز تار. است اوردهیبه بار ن یا جهیاند اما نت هستند صحبت کرده انیارفرماک ندگانیکه نما

 .بازگشت به کار کارگران مشخص نشده است

 بیکاری در استان خراسان شمالیادامه روند *

 نیکرونا تنها به دستور ا وعیاز زمان ش ، یخراسان شمال یاجتماع نیکل اداره تام ریمد گفتهبنا به 

. اند و بدون حقوق فرستاده یاجبار یاستان به مرخص نیا انیارگر را کارفرماک ۱۹۹هزار ۱ن سازما

ثبت نام  یعاجتما نیدر سازمان تام یکاریحقوق ب افتیدر یهزار کارگر برا۵از  شیو در مجموع ب

 یکاریب ی مهیگان مشمول باز ثبت نام کنند یمیفقط ن یاجتماع نیتام هاند که بنا به قانون ظالمان کرده

 .شوند ینم یکاریحقوق ب افتیشامل در بافانیرانندگان و قال، یکارگران ساختمان .شوندیم

به  یسال جار ماه نیفرورد ۲۹را که برف نابهنگام  یکم شدن کار در صنعت ساختمان و خسارات با

 وعیشبا  یدیاز مراکز تول یاریبس یلیکرد و تعط خراب که کشاورزان را خانه یلیها زد و س باغ

 .میا بوده یدر خراسان شمال کارانیب لیکرونا، تا به امروز ما شاهد س



 بناب یشهردار کارگر چند صد ماه حقوق 2عدم پرداخت *

 .پرداخت نشده است یشرق جانیاستان آذرباکارگر شهرداری بناب  در 073 ماه حقوق  2

 یمقابل دادگستر دماوند دآبادیس یمالباختگان روستااعتراضی تجمع *

برای   شهرستان دماوندفروردین،جمعی ازمالباختگان روستای سید آباد  03صبح روز یکشنبه 

مناطق  یانشعابات در برخ یآور جمعاعتراض به تصمیم دادستانی مبنی بر تخریب ساختمان هاو

 .دماوند تجمع کردند یمقابل دادگستر دآباد،یس یدر روستا ژهیمختلف شهرستان به و

مال  یتعداد: خبرنگار رسانه ای گفت خصوص به نینقالب شهرستان دماوند در او ا یدادستان عموم

 قیدق یامالک اطالع رسان نیکه توسط مشاور دآبادیس یروستا ژهیدماوند به و یباخته در روستاها

 .قانون معترض بودند ینشده بودند امروز نسبت به اجرا

در روستاها به  الیو ایو  نیزم دیاز خر یکاف عدم اطالع لیافراد به دل نیمتاسفانه ا: ادامه داد یو

چهار قانون  ماده کردند اما طبق دیبسازند، اقدام به خر الیو یکشاورز نیتوانند در زم یتصور آنکه م

 نیقوان گریو د یاراض یکاربر رییاز تغ یریجلوگ ،یاز خرد شدن اراض یریهمچون جلوگ یاساس

 .شود بیساختمان آنان تخر دیبا

در  فقره ساخت و ساز  233یبا حکم قضائ گذشته  یروزها یطاد آوری است که به ی الزم

 . شده بود بیتخر منجمله سید آباد شهرستان دماوند هیحاش یها یروستا

تماس گرفت که  زیمرکز بهداشت شهرستان بوشهر ن سییموضوع با ر یریگیپ یبرا« فارس جیخل»

اخطار و تذکرات را به  ،ییقبل از پلمب نانوا قطعا بازرسان مرکز بهداشت: اظهار داشت ییفخرا

 .منتشر شود یلیتکم حاتیتوض ،یتا پس از بررس دیدهند، اما اجاره ده یم انیکارگران و متصد

 خودکشی یک کارگر ساختمانی در کامیاران*

یک کارگر ساختمانی بنام ساسان انصاری در کامیاران خودرا حلق آویز  فروردین، 03روز شنبه 

 .زندگیش پایان داد کرد وبه

یکی از مصدومان  –حادثه کاری جداگانه 2در  معدن زغال سنگ کوهبنانکارگر 4مصدومیت *

 درکماست 

بخش طغرالجرد  یمعدن زغال سنگ پابدانا جنوب کاری در دو حادثه پی درروز گذشته  4طی 

 .ویکی از آنها درکما استکارگر مصدوم شدند 4کوهبنان 

 شیروز پ 4درحادثه : کوهبنان گفتاداره کار سیرئفروردین،03شده بتاریخ بنابه گزارش رسانه ای 

کارگران به   نیکارگر مصدوم شدند که دو نفر از ا 0طغرالجرد  یپابدانا جنوب یدر معدن  خصوص

 .کرمان اعزام شدند مارستانیعلت شدت جراحات به  ب

 مارستانیمصدوم و به ب گریکارگر د کی (فروردین03)شنبه شب  در حادثه  نیهمچن: افزودوی 

 .مرکز استان کرمان  منتقل شد

 یبه علت شکستگ زین گریمعدن در کماست و دو کارگر د نیاز کارگران ا یکی  :همچنین گفت یو

 . هستند یدر بیمارستان بستر



 درمشهدنصاب آسانسور یک کارگر باختن جان*

در بلوار احمدآباد واقع  یختمانساسور حین کار درنصاب آسان فروردین،یک کارگر 03روز شنبه 

وی در دم جانش را  به سربرخورد ش بکسل آسانسور و  میسقوط وزنه تعادل و س لیبه دل مشهد

 .ازدست داد

akhbarkargari2468@gmail.com 
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