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اخبار
سرپرست اداره کل تعاون،کار و رفاه
اجتماعی آذربایجان شرقی:

شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی
از برکات مهم نظام مقدس جمهوری
اسالمی است

آذربایجان شرقی  -فالح :سرپرست اداره کل
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی
گفت :شورای هماهنگی با رویکرد جدید و
نگرش قوی در هم افزایی دستگاههای اجرایی
با انسجام بخشی به فعالیتهای تبلیغی بین
دستگاهها و مسئولیت برنامه ریزی ،هماهنگی
و سیاست گذاری ،اجرای مراسمات ملی و
مذهبی را بر عهده دارد که این نهاد یکی از
برکات مهم نظام مقدس جمهوری اسالمی
است.حسین فتحی در نشست تخصصی با
حجت االسالم و المسلمین دکتر رسول برگی
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی
استان که همزمان با چهلمین سالروز تاسیس
این شورا در محل اداره کل تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی استان برگزار شد ،با اشاره به اینکه
جامعه کارگری ،کارفرمایی و تعاونگران در همه
حال یار و پشتیبان انقالب بوده و هستند نقش
فعاالن جامعه کارگری و کارفرمایی را که در
عرصه کار و تولید با اراده و عظم راسخ عاشقانه
تالش میکنند بیبدیل خواند.
فتحی با تشریح عملکرد فرهنگی این اداره
کل در حوزههای مختلف از برگزاری برنامه
های در راستای ارتقاء فرهنگ کار و بهره وری و
اجرای مسابقات قرآنی و فرهنگی ویژه کارگران و
خانوادههای معزز آنان خبر داد و افزود :توسعه
و اجرای برنامههای فرهنگی و قرآنی جامعه کار
و تولید برابر برنامههای ابالغی معاونت امور
اجتماعی و فرهنگی وزارت از مهمترین برنامه
های این اداره کل است که همه ساله همزمان
با آغاز هفته کارگر و دهه مبارک فجر این برنامه
ها با شور و نشاط خاصی با همکاری اعضای
کمیته کارگری ،کارفرمایی و تعاونگران استان
برگزار می گردد.به گفته فتحی ،این برنامه ها
امسال به لحاظ شیوع ویروس کرونا با رعایت
پروتکل های بهداشتی با بهره مندی از ظرفیت
ها و امکانات فضای مجازی برگزار گردید.

اخبار

سرپرست دفتر نظارت بر بهره برداری توزیع نیروی برق شیراز:

رئیس اتاق بازرگانی اراک:

فریب آگهی سامانههای کاهنده مصرف برق را نخورید
محمد مهدی فتحی روز چهارشنبه با بیان
اینکه  طی روزهای گذشته و با توجه به تاکیدات
مسئوالن ارشد صنعت برق مبنی بر لزوم توجه
بیشتر به مدیریت مصرف ،برخی افراد حقیقی
و حقوقی با هدف کسب منافع ،مشترکان را به
استفاده از سیستمهایی ترغیب میکنند که بنا به
ادعای آنان منجر به کاهش مصرف یا جلوگیری
از نوسان ولتاژ برق میشود.وی با بیان اینکه
شیوههای مورد استفاده از سوی این افراد ،موجب
فریب مشترکان شده است ،گفت :در بعضی موارد
افراد یا حتی شرکتهایی ،عموما در فضای مجازی،
اقدام به تبلیغ در مورد کاالهایی میکنند که بنا به
ادعای مطرح شده ،منجر به کاهش برق مصرفی و
جلوگیری از نوسانات برق خواهد شد.
او با تصریح اینکه هم اینک کیفیت برق تامین
شده در سطح شرکت توزیع نیروی برق شیراز،
در شرایطی مطلوب قرار دارد ،گفت :با توجه
به بهسازی ،نوسازی و توسعه زیرساختهای
توزیع برق و استفاده از پیشرفتهترین تجهیزات
و بهرهگیری از توان نیروی انسانی متخصص،
وضعیت برق در سطح محدوده تحت مدیریت
توزیع نیروی برق شیراز ،از مطلوبیت الزم برخوردار
است .فتحی با بیان اینکه هشدارهای مطرح شده از
سوی مسئوالن صنعت برق ،به دلیل روند افزایشی
مصرف انرژی است که در صورت تداوم امکان دارد
منجر به خاموشیهای نوبتی و ناخواسته شود،
گفت :هیچ سیستم کاهش دهنده میزان مصرف
برق مورد تایید تاکنون در بازار وجود ندارد.
وی مدیریت مصرف برق را امری هوشمند
دانست و گفت :برای مدیریت مصرف برق،
هر مشترک باید راهکارهای توصیه شده که
عموما ساده و در دسترس است را اجرایی کند،
راهکارهایی نظیر تنظیم دمای اتاق روی  ۲۴تا ۲۶
درجه سانتیگراد ،قراردادن کولر آبی در محل سایه
و خنک ،پایش وضعیت کولر و سیستم های خنک
کننده به شکل مرتب ،استفاده نکردن از لوازم برقی
پرمصرف در ساعات اوج بار که منجر به کاهش ۱۰
تا  ۲۰درصدی مصرف برق خواهد شد.
او با بیان اینکه خارج کردن دوشاخه برق

استاندار زنجان:

هیچ سیستم
کاهش دهنده
میزان مصرف
برق مورد
تایید تاکنون
در بازار وجود
ندارد
دستگاههای برقی از پریز در زمانهایی که سیستم
هایی که از ترانس یا کیت های الکترونیکی استفاده
شده است نظیر تلویزیون ،کامپیوتر خاموش
است ،یکی از سادهترین راهکارهای تاثیرگذار در
کاهش مصرف برق است ،گفت :بهترین راهکار
برای کاهش برق مصرفی در زمان خرید لوازم
برقی و توجه به برچسب مصرف انرژی و خرید
دستگاههایی با رتبه  Aو  +Aمیباشد .
سرپرست دفتر نظارت بر بهره برداری برق
شیراز همچنین گفت :در بعضی موارد ،برخی
افراد حقیقی و حقوقی به مشترکان خصوصا در
واحدهای آپارتمانی که از سیستمهای مشترک

نظیر چیلر یا  ...برای تامین سرما و گرما استفاده
می کنند ،پیشنهاد میدهند که در مسیر سیستم
خازنهایی برای کنترل افت ولتاژ آن هم با قیمت
هایی بسیار گران  ،قرار دهند که عالوه بر هزینه ها
تاثیر گذار نیز نمی باشد و خازن پیشنهادی از سوی
ادارات برق در زمان نصب لوازم اندازه گیری کفایت
می کند.فتحی با رد وجود افت ولتاژ در شبکههای
استاندارد احداث شده توسط توزیع نیروی برق
شیراز ،گفت :مشکل افت ولتاژ عموما مربوط به
مشکالت فنی شبکههای برق باز می گردد که طی
سالهای اخیر و با اقدامات اجرایی شده ،در محدوده
شرکت توزیع نیروی برق شیراز به حداقل ممکن

کاهش یافته است.
وی همچنین خاطرنشان کرد :مشترکان قبل از
قبول پیشنهادهای ارائه شده در خصوص استفاده
از دستگاههای کاهش دهنده مصرف یا کنترل
کننده تغییر ولتاژ برق ،حتما با کارشناسان مشورت
کرده و از اطالعات فنی آنان استفاده کنند.
سرپرست دفتر نظارت بر بهره برداری در اضافه
کرد :برای حفاظت از سیستمهای گرمایش و
سرمایش برقی واحدهای آپارتمانی و مجتمعها،
قطعا راهکارهای فنی تاثیرگذاری وجود دارد که
میتوان با مشورت متخصصان و با کمترین هزینه
از آنها بهرهمند شد.

تکمیل طرح توسعه بیمارستان ولیعصر بسیاری از مشکالت این حوزه را رفع میکند

استاندار زنجان گفت :طرح توسعه  ۱۴۴تختخوابی بیمارستان
ولیعصر(عج) یکی از پروژههای مهم این استان است که طبق
برنامه و با اعتبار تخصیص یافته مقرر شد ،تا مهر امسال به بهره
برداری برسد که با تحقق این مهم بسیاری از مشکالت کنونی این
حوزه برطرف خواهد شد.
فتح الله حقیقی در جلسه ستاد پیشگیری از کرونای استان با
اشاره به سفر اخیر رییس سازمان برنامه و بودجه به این استان
افزود :هر چند این سفر  ۴۲۵میلیارد تومان رهآورد برای این استان
به همراه داشت اما میتواند گرههای بزرگی از پروژههای مختلف

استان را نیز باز کند.
وی با اشاره به اینکه ماسک نزدن عده ای در شرایط کنونی بازی
با جان خود و دیگران است ،ادامه داد :برخی ها با جسارت هر چه
تمام عنوان می کنند که برای پیشگیری از بیماری ماسک نمی زنند
و همین مساله نارضایتی را در بین عموم مردم فراهم می کند.
حقیقی یادآورشد :در شرایطی کنونی  ۹۰درصد اقشار مختلف
مردم این استان پروتکلهای بهداشتی کرونایی را رعایت و به ویژه
از ماسک استفاده میکنند و این مهم باید در تمامی ارگانها و
دستگاههای اجرایی استان با جدیت پیگیری شود.
استاندار زنجان تصریح کرد :هرچند شمار مبتالیان سرپایی کرونا
در این استان نسبت به روزهای گذشته روند کاهشی یافته ،اما
تعداد بیماران کرونایی بد حال فروکش نکرده است و در این شرایط
مسببان ابتالی دیگران به این بیماری در پیشگاه خداوند مسؤول
هستند و در این راستا باید قانون و قواعدی را برای برخورد با افراد
بی تفاوت در امر استفاده از ماسک تدوین کرد.
وی اظهار داشت :بر این مبنا پیشنهاداتی از سوی یک تیم
کارشناسی در جلسات آینده ستاد پیشگبری از کرونا مطرح
شود و از طرفی دبیرخانه ستاد نیز حداکثر تا چهار ساعت پس از
برگزاری جلسات مصوبات را به دستگاههای عضو ارسال کند تا از
فرصت سوزیها جلوگیری و اقدامات بهنگام انجام گیرد.
استاندار زنجان بر تشکیل سایت جامع برای تعامالت و اطالع
رسانی بیشتر با همیاران سالمت اشاره کرد و گفت :در جلسات
آتی پروتکلهایی در این خصوص تهیه شود تا گروههای هدف بر
این اساس نسبت به اقدامات الزم مبادرت کنند.
وی در خصوص افزایش ظرفیت تولید ماسک در این استان نیز
گفت :طبق برنامه ریزی ها و تا  ۱۰روز آینده تولیدات و اقدامات
ویژه ای در این خصوص انجام خواهد گرفت که نیاز استان و حتی

کشور را برطرف خواهد کرد.
حقیقی افزود :با توجه به حکمرانی بیماری کرونا و تداوم آن در
ماههای آتی پیشنهاداتی در خصوص روش صحیح زدن ماسک
به عموم  مردم و ارائه این نوع کاال به قیمت نیم بها و یا رایگان
به گروههای محروم داده خواهد شد که در کنار آن آمادگی برای
عرضه  مواد اولیه نیز وجود دارد.وی در خصوص نحوه تهیه
پروتکلهای کرونایی ایام ماه محرم نیز گفت :در این راستا تالش
میشود با آماده سازی فضا مراسم عزاداری برگزار شود.
حقیقی اظهار داشت :با اقدامات انجام گرفته شمار دستگاههای
اجرایی رعایت کننده پروتکل های بهداشتی کرونایی اکنون به ۱۰
دستگاه رسیده که این روند باید همچنان ادامه یابد و از طرفی
میانگین رعایت موارد بهداشتی نسبت به جلسه گذشته  ۲۰درصد
افزایش یافته است.
استاندار زنجان گفت :هر چند اغلب بانکهای دولتی استان
پروتکلهای بهداشتی کرونایی را نسبت به هفته های گذشته
بهتر عملی کرده اند ،اما بانک های خصوصی دارای اشکاالتی
هستند که باید در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به موارد یاد
شده اقدام کنند.وی لزوم همکاری مشترک امور عملکرد بازرسی
استاندار و مرکز بهداشت در ثبت بازدیدهای میدانی و میزان
رعایت پروتکل های بهداشتی گروههای تحت پوشش را یادآور
شد و گفت :هتل ها ،داروخانه ها ،نانواییها ،پایانه مسافربری
درونشهری نسبت به گذشته در زمینه رعایت پروتکل
های بهداشتی عملکرد خوبی داشته اند اما پایانه مسافربری
برونشهری وضعیت نامناسبی دارد.
حقیقی خاطرنشان کرد :مراسم روز عرفه برای جلوگیری از شیوع
کرونا باید در مکانهای روباز استان و صرفا با تایید مرکز بهداشتی
استان برگزار شود.

توسطی کنترل نرخ ارز توسط دولت را مهم
برشمرد و گفت :دولت بایستی در کنترل نرخ
ارز تالش کند و با تثبیت نرخ ارز در مدت
 ۶ماه تولیدکنندگان میتوانند برای تولید
برنامه ریزی کنند.

شرکت گاز استان گلستان با 60
طرح گازرسانی به استقبال هفته
دولت می رود

رئیس برنامه ریزی گاز گلستان در مصاحبه با
پایگاه اطالع رسانی شرکت از افتتاح و یا کلنگ زنی
 60طرح گاز رسانی در هفته دولت گرامیداشت
یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر خبر داد.به
گزارش روابط عمومی ،ولی ا ...مقصودلو افزود:
در جلسه کنترل پروژه گاز گلستان که با هدف
مشخص نمودن پروژه های گازرسانی در هفته
دولت با حضور مدیرعامل و اعضاء هیئت مدیره
و هیئت رئیسه شرکت برگزار گردید مقرر شد
تعداد  60پروژه گازرسانی در بخشهای مختلف
روستایی و صنعتی و  ....با اعتباری بالغ بر
 296میلیارد ریال افتتاح و یا کلنگ زنی شود.وی
تصریح کرد:از مجموع پروژه های قابل گازرسانی
در هفته دولت تعداد  58مورد به بهره بردری
خواهند رسید و  2پروژه نیز عملیات اجرایی آن
آغاز خواهد شد.مقصودلو ادامه داد :از پروژه
های قابل افتتاح تعداد  4مورد روستایی و 46
مورد نیز صنعتی بوده ضمن اینکه  8پروژه
نیز مربوط به توسعه شبکه  ،نصب انشعابات ،
بازسازی و مقاوم سازی  ،مانیتورینگ و  GISمی
باشد که در مجموع نزدیک به  292میلیارد و
 500میلیون ریال هزینه در بر داشته و تعداد
 887خانوارجدید نیز از نعمت گازطبیعی بهره
مند خواهند شد .رئیس برنامه ریزی گاز گلستان
اظهارداشت :با احتساب پروژه های قابل افتتاح
در هفته دولت  ،تمامی  33شهر بهمراه 884
روستا شامل  100درصد جمعیت شهری بهمراه
 97درصد جمعیت روستایی استان از این انژی
پاک برخوردار خواهند شد.

خارگ مرکز مقابله با آلودگی نفتی در خلیجفارس

فرودگاه پیام شریان اصلی صادرات و واردات البرز است
بین المللی پیام گفت :سال گذشته با وجود تحریم های ظالمانه و شرایط
اقتصادی کشور ،حدود  ۱۸پرواز کارگو(باری) شامل لوازم الکترونیکی و
مایحتاج اساسی مردم در این فرودگاه به زمین نشست .
وی اظهار داشت :این کاالها از کشورهای قرقیزستان  ،قزاقستان
و امارات متحده عربی از طریق فرودگاه پیام وارد کشور شده اند.
ثناگو مطلق گفت :همچنین سال گذشته  ۲پرواز کمک های مردمی با
هدف امداد رسانی به سیل زدگان از مبدا این فرودگاه به مقصد استان
های خوزستان و لرستان اعزام شده است.وی ادامه داد :با توجه به ظرفیت
های باالی منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام  ،این فرودگاه
آمادگی افزایش صادرات به تمام نقاط جهان را دارد ،همچنین بنا به
درخواست پرواز از سوی شرکت های بخش خصوصی ،پیش بینی می شود
که روند واردات و صادرات از فرودگاه بین المللی پیام امسال گسترش یابد.
ثناگو مطلق با اشاره به آغاز دوباره پروازهای خارجی(کارگو) از روز دوشنبه
بیست و نهم تیرماه  ۹۹از فرودگاه بین المللی پیام گفت :این پروازها
که از اسفند سال گذشته با هدف پیشگیری از شیوع ویروس کرونا به
صورت موقت به حالت تعلیق درآمده بودند ،از روز دوشنبه بیست و
نهم تیرماه از سرگرفته شد.مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه

اراک ـ کمالآبادی :رئیس اتاق بازرگانی،
صنایع ،معادن و کشاورزی اراک بر کنترل
نرخ ارز توسط دولت به منظور رونق بیش از
پیش اقتصاد کشور و استان تاکید کرد.منوچهر
توسطی در نشست شورای گفت و گوی دولت
و بخش خصوصی استان مرکزی در اراک ،اظهار
کرد :استان مرکزی حائز کسب رتبه شایستگی
در بین استانهای کشور در مقوله صادرات
است که دستیابی به این مهم نتیجه حمایت
استانداری بوده است.وی ادامه داد :در حال
حاضر بدبینی نسبت به صادرکنندگان ایجاد
شده که باید برطرف شود و این مهم جز با روشن
شدن مسیر شفاف انتقال ارز برطرف نخواهد
شد.رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و
کشاورزی اراک افزود :نوسانات ناشی از نرخ ارز
باعث دور شدن تولیدکنندگان از برنامهریزی دراز
مدت شده است به طوری که به ناچار مجبورند
تولید را متوقف و با تعدیل نیرو مواجه شوند.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر خبر داد

مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام:

منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام با
داشتن ظرفیت هایی از جمله گمرک و پروازهای
کارگو(باری) امروز به عنوان شریان اصلی صادرات
و واردات استان البرز و منطقه به شمار می رود.
مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین
المللی پیام در گفت وگو با رسانه ها گفت :پیام با
توجه به داشتن زیر ساخت های مناسب فرودگاهی
 ،مناسب ترین ظرفیت برای ارایه خدمات تخصصی در
بخش کارگو( باری) را دارد که فعاالن بخش اقتصادی و تولیدی می توانند از
این پتانسیل بالقوه برای افزایش صادرات و تامین مواد اولیه مورد نیاز خود
در کوتاه ترین زمان ممکن استفاده نمایند.
نادر ثناگو مطلق افزود :اکنون حدود  ۳۰منطقه ویژه اقتصادی در سطح
کشور فعال است که پیام با داشتن قابلیت هایی از جمله نزدیکی به پایتخت
و برخورداری از فرودگاه بین المللی باری و مسافری مجموعه ای منحصر به
فرد نسبت به سایر مناطق محسوب می شود که در بخش هایی از جمله
صادرات و واردات با هدف توسعه تولید و اشتغال توانسته نقش خود را
به خوبی ایفا کند.وی با اشاره به پروازهای کارگو صورت گرفته از فرودگاه

استان مرکزی حائز کسب رتبه
شایستگی در بین استانهای کشور
در مقوله صادرات است

سرپرست دفتر نظارت بر بهره برداری توزیع نیروی برق شیراز از مشترکان این شرکت خواست مراقب سوء استفاده کنندگانی که با تبلیغ
و عرضه محصوالتی تحت عنوان کاهش دهنده مصرف و تنظیم کننده ولتاژ برق تنها به دنبال کسب منافع مالی هستند ،باشند و فریب
آوازه گری و آگهیهای واهی نخورند.

حضور مدیرعامل شرکت آب و
فاضالب استان بوشهر در سامانه سامد
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان
بوشهر با حضور در سامانه ارتباط دولت و
مردم سامد به شماره  ۱۱۱پاسخگوی مستقیم
سواالت مردمی بود.در این ارتباط تلفنی که
بیش از  ۲ساعت به طول انجامید عبدالحمید
حمزهپور پاسخگوی مسائل و مشکالت
مشترکان آب روستایی و شهری در نقاط
مختلف استان بود.در این ارتباط تلفنی
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر
با تاکید بر تسریع اجرای طرحهای آبرسانی
اظهار داشت :مدیریت مصرف آب نقش
مهمی در توزیع مناسب آب در نقاط مختلف
دارد و در این راستا امسال توجه ویژهای به
کاهش هدررفت آب شده است.حمزهپور
اجرای طرحهای آبشیرینکن را مورد اشاره
قرار داد و گفت :اکنون اجرای طرحهای
شیرینسازی آب دریا در نقاط مختلف
شهری و روستایی استان بوشهر افزایش یافته
که امسال تعدادی از آنها وارد مدار تولید
میشود .وی افتتاح طرح آب شیرینکن الور
ساحلی را مورد اشاره قرار داد و افزود :با افتتاح
این پروژه مشکالت آبرسانی روستاهای محروم
دشتی برطرف میشود.
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بین المللی پیام در بخش دیگری از سخنان خود به صادرات و واردات از
بخش گمرک مستقر در منطقه ویژه اقتصادی پیام در چهار ماه نخست
امسال اشاره کرد و گفت :بیش از  ۲۱۱میلیون دالر کاال در چهار ماهه
نخست امسال از گمرک استان البرز مستقر در پیام صادر شده است.
ثناگو مطلق افزود :این کاالها به وزنی بیش از  ۱۳۲هزار کیلوگرم شامل مواد
دارویی ،بهداشتی ،غذایی ،صنعتی و بازرگانی و لوازم خانگی بوده است.
وی اضافه کرد :عراق ،افغانستان ،امارات متحده عربی ،چین ،عمان ،روسیه،
سوریه ،ترکیه ،هند و آذربایجان ،از جمله کشورهایی بودند که در چهار ماهه
نخست امسال صادرات به آنها از طریق گمرک این استان صورت گرفته است.
ثناگو مطلق گفت :همچنین در همین مدت بیش از  ۱۷۴هزار کیلوگرم
انواع کاال به ارزش  ۱۳۶میلیون و  ۹۹۶هزار دالر از طریق گمرک استان البرز
مستقر در منطقه ویژه اقتصادی پیام وارد کشور شده است.وی ادامه داد:
تجهیزات مخابراتی ،لوازم الکترونیکی و کامپیوتری ،کمپرسورهای برودتی،
اجزا و قطعات لوازم خانگی کاالهایی هستند که در چهار ماهه گذشته از
طریق گمرک این استان به کشور وارد شده است.ثناگو مطلق گفت :چین،
برزیل ،امارات متحده عربی ،رومانی ،آلمان ،ترکیه ،هنگ کنگ ،کنیا ،فرانسه
و هند کشورهایی هستند که واردات از مبدا آنها صورت گرفته است.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر گفت :به
زودی با ساخت یک شناور  ،ORVجزیره خارگ
مرکز مقابله با آلودگی نفتی در خلیجفارس
خواهد شد.سیاوش ارجمند زاده در نشست
با نماینده مردم در نشست با نماینده مردم
بوشهر ،گناوه ،دیلم اظهار داشت :به زودی
یک اسکله رو رو جهت پهلوگیری شناورهای
لندیکرافت در جزیره خارگ راهاندازی خواهد
شد.وی بابیان اینکه پروژه حوضچه مروارید جزیره خارگ در فاز پایانی
تحقیقاتی است تصریح کرد :یکی از مهمترین پروژههای بندر خارگ،
موضوع تالطم حوضچه مروارید جزیره خارگ است ،که بر اساس
اطالعات مختلف و مدلسازیهای صورت گرفته که در ایام سال بین ۹
تا  ۱۰درصد تالطم وجود دارد.ارجمند زاده افزود :این پروژه در فاز پایانی
تحقیقاتی است که پس از پایان این پروژه یک سازه شناور جهت اسکله
شناور در بندر خارگ ساخته خواهد شد.مدیرکل بنادر و دریانوردی
استان بوشهر خاطرنشان کرد :سازمان بنادر دریانوردی استان بوشهر
آماده همکاری ارائه خدمات در ساخت شناور مسافری است.

