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مدیر کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان تشریح فرصتهای سرمایهگذاری عنوان کرد:

ظرفیتهای مناسب بندر امام خمینی(ره) برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنایع

با توجه به تنوع کاالیی در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره)
و همچنین تمرکز بر واردات کاالهای اساسی ،عمده سرمایهگذاری در حوزه
فعالیتهای لجستیکی نگهداری کاالهای اساسی بوده اما در بخشهای
نگهداری فرآوردههای نفتی ،کاالهای صادراتی ،صنایع تبدیلی و  ...نیز سرمایه
گذاری قابل توجهی صورت گرفته است.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان،
عادل دریس مدیرکل بنادر و دریانوردی استان خوزستان ضمن اعالم این
خبر بیان داشت :در حال حاضر با انجام سرمایهگذاری بخش خصوصی،
ظرفیتهای ایجاد شده در بخش کاالهای اساسی حدود  ۴,۲میلیون تن
است که شامل انبارهای سرپوشیده ،مخازن نگهداری روغن خام خوراکی و
سیلوهای نگهداری غالت است.
دریس افزود :طی چند سال اخیر با حجم عظیمی از واردات کاالهای
اساسی که در سال  ۱۴۰۰به  ۱۷,۵میلیون تن رسید ،از حیث فضای نگهداری
کاال ،بندر امام خمینی(ره) توانست بدون هرگونه دغدغه ،جریان ورود و خروج

کاال را پشتیبانی کند.
وی خاطرنشان کرد :در بخش نگهداری فرآوردههای نفتی و ترانزیت
نیز با ایجاد  ۳۵۰هزار تن ظرفیت در جا توان عملیاتی حداقل  ۵میلیون تن

انواع فرآورده وجود دارد و نیز در بخش احداث کارخانجات صنعتی -تولیدی
و صنایع تبدیلی ،چند فقره قرارداد با بخش خصوصی به ارزش سرمایه گذاری
بالغ بر  ۹,۶۹۵میلیارد ریال منعقد شده و در جریان انجام عملیات اجرایی
است.
در حال حاضر پروژه های بزرگ سهگانه احداث پایانه های مکانیزه غالت
با حجم سرمایه گذاری تقریبی  ۳۰,۰۰۰میلیارد ریال در جریان است که تا ۳
سال آینده این بندر در حوزه واردات غالت به صورت کام ً
ال مکانیزه و پیشرفته
عمل خواهد کرد که در مجموع  ۵۷۰هزار تن سیلوی نگهداری و ترانزیتی
غالت در این  ۳پروژه احداث خواهد شد.
مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) با اشاره به فعالیت پایانه
های نفتی در این مجتمع بزرگ بندری تصریح کرد :در حوزه صنایع پایین
دستی نفت نیز قرارداد احداث کارخانه تولید قیر به ارزش سرمایه گذاری
 ۴۱۸۰میلیارد ریال در دست اجرا است که انتظار میرود روند افزایش تمایل
به سرمایهگذاری در این حوزه نیز باعث ایجاد سرمایهگذاری جدید شود.

فعالیت حدود  ۴۵درصد شاغلین استان مرکزی در بخش صنعت

اراک -فرناز امیدی :مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی
گفت :در سطح استان مرکزی حدود  ۴۵درصد از شاغلین در بخش صنعت
فعالیت دارند.
به گزارش روابط عمومی تعاون،کارو رفاه اجتماعی استان مرکزی
جمشید امیدی در نشست نماینده مردم اراک ،خنداب و کمیجان در مجلس
شورای اسالمی با نمایندگان تشکل های کارگری استان مرکزی اظهار کرد:
 ۴۴.۹شاغلین استان در بخش صنعت و  ۳۹درصد در بخش خدمات و ۱۶.۱
در بخش کشاورزی فعالیت دارند.
وی افزود :سال  ۹۶بالغ بر  ۴۲۵هزار نفر شاغل در استان وجود داشت،
این آمار در سال  ۹۹به  ۳۸۰هزار و  ۶۵۰نفر رسید که نشان از کاهش ۴۵
هزار نفر فرصت شغلی دارد.
مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی تصریح کرد :در
مجموع ۲۷۷ ،تشکل کارفرمایی و کارگری در استان وجود دارد که از این
تعداد  ۴۵شورای اسالمی کار ۳۵ ،انجمن صنفی کارگری ۱۳۰ ،نماینده
کارگران ۳۶ ،انجمن کارگری ۴۹ ،انجمن صنفی کارفرمایی ۳ ،انجمن صنفی

کارگران ۱۰ ،کانون کارگری بازنشسته شهرستانی و یک کانون استانی هستند.
امیدی بیان کرد :استان مرکزی با بیش از  ۲۶۰۰واحد صنعتی به عنوان
چهارمین قطب صنعتی با اشتغال زایی  ۲۲۴هزار و  ۴۰۳بیمه شده اجباری از
استان های کارگری به شمار می رود.
یعقوبی ،عضو شورای اسالمی شرکت آلومینیوم سازی ایران نیز در این
نشست گفت :سوءاستفاده گران و تاجرنماها ضربه محکمی به کارگران و تولید
وارد کرده اند که انتظار داریم برخورد تالفی جویانه با این افراد انجام شود.
مردم در التهاب قرار گرفته اند و بوی خوبی از این شرایط به مشام نمی رسد.
وی افزود :امنیت شغلی کارگران نز یکی از مشکالت اساسی در این حوزه
است که مسئولین باید در این خصوص اقدام الزم را انجام دهند ،ما در جامعه
داد می زنیم و انتظار داریم نمایندگان در خصوص تبصره  ۲ماده  ،۷مطالبات
کارگران را پیگیری کنند.
قلعه نویی ،رئیس شورای اسالمی کار واگن پارس نیز در این نشست
افزود :یکی از بزرگترین مشکالت جامعه کارگری امنیت شغلی است ،نباید
یکسری شرکت ها که کارشان استمرار دارد قرارداد یک ماهه یا دوماهه

ببندند ،باید قانونی برای استخدام دائم کارگران باشد.
وی بیان کرد :در اراک واگذاری صنایع به افرادی صورت می گیرد که
اهلیت ندارند ،خوشبختانه واگن پارس به مپنا واگذار شده اما انتظار می رود
این سهامداران برای سرمایه گذاری بیشتر توجه شود.

پوشش رایگان بیمه سالمت برای سه دهک پایین درآمدی

حال ادامه و اجرا می باشد  .وی افزود :طبق قانون بودجه  ، ۱۴۰۱مقرر شد سه
دهک پایین جامعه همچنان به صورت رایگان تحت پوشش بیمه سالمت قرار
گیرند و دهک  ۴به بعد با انجام ارزیابی وسع از طریق مراجع ذیصالح  ،تحت
پوشش بیمه سالمت قرار گرفته که از این قرار دهک چهارم  ۱۰درصد ،دهک

پنجم و ششم حدود  25درصد و دهک هفتم و هشتم  50درصد و دهک های
نهم و دهم کل مبلغ سرانه ساالنه را پرداخت می نمایند.
دکتر میرزایی در ادامه اعالم کرد :متقاضیان می توانند جهت پوشش
بیمه ای خود و افراد تحت تکفل  ،به بیش از  62دفتر پیشخوان دولت طرف
قرارداد با این اداره کل در سطح استان و یا ادارات بیمه سالمت شهرستانها
مراجعه یا از طریق سامانه خدمات غیرحضوری حقوق شهروندی بیمه سالمت
به آدرس https://bimehsalamatiranian.ir :از پوشش همگانی بیمه
سالمت برخوردار شوند.
مدیرکل بیمه سالمت مازندران افزود :سازمان بیمه سالمت ،به عنوان
بزرگترین سازمان بیمه پایه درمان کشور ،با ایجاد یک سازمان الکترونیک
هوشمند و با تمرکز بر سطح بندی خدمات و رعایت نظام ارجاع تالش دارد
تا پوشش بیمه سالمت همگانی را در کشور تکمیل کرده که این کار نقش
مهمی در کاهش مشکالت درمانی مردم دارد .وی بیان داشت :ما مردم را ولی
نعمت خود دانسته وتمام توان و نیروی خود را در راه خدمتگزاری به مردم
خواهیم گذاشت.

افتتاح مدرسه  ۱۵کالسه شهید حاج قاسم سلیمانی در کرمانشاه
همزمان با افتتاح  ۱۵۰مدرسه در سراسر کشور ،مدرسه  ۱۵کالسه
سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در کرمانشاه به بهره برداری رسید.
به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان کرمانشاه آیین
بهرهبرداری از مدرسه  15کالسه شهید سلیمانی شهر کرمانشاه با حضور
نماینده ولی فقیه در استان ،مدیرکل آموزش و پرورش ،مدیر کل نوسازی
مدارس و مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام (ره) استان ،به صورت متمرکز با
سراسر کشور و از طریق ارتباط تصویری به بهرهبرداری رسید.
در این مراسم که به صورت ارتباط ویدئو کنفرانس در محل افتتاح پروژه
دبستان  15کالسه شهید سلیمانی برگزار شد؛ آیت اهلل علما نماینده ولی فقیه
در استان ضمن تشکر و تقدیر از اقدامات صورت گرفته در استان نام گذاری
این مدرسه به نام سپهبد شهید سردار سلیمانی را اقدامی ارزشمند عنوان
نمود و ساخت چنین مدارس زیبا و متسحکم در استان را مایه دلگرمی و

اصفهان  -مرادیان :اکثر افراد تصور میکنند بودجه ،میزان نقدینگی
است که با انجام کار و فعالیت به دست میآید ،اما در واقع بودجه پول و
درآمد نیست ،بلکه نوعی برنامه است که در آن تمام منابع برآورد شده است
و متناسب با نیازهای مختلف که قبل از تعیین و هدفگذاری شده ،برای یک
دوره یک ساله برنامهریزی و مصرف میشود.
یکی از نکاتی که امروزه جزو بدیهیترین حقوق شهروندان محسوب
میشود ،آگاهی از نحوه جذب منابع و مصرف بودجه شهرداری است؛ از
آنجایی که شفافیتهای مالی از اولویتهای مدیریت شهری به شمار میرود،
ضروری است که با زبانی ساده و ادبیات روان بودجه شهرداری برای عموم
شهروندان اصفهان بیان شود.
بودجه شهرداری اصفهان در سال  ۱۳۴۸یعنی  ۵۳سال پیش معادل ۳۶
میلیون و یکصد هزار تومان بوده است و در آن زمان اصفهان حدود ۵۰۰
هزار نفر معادل یک چهارم جمعیت دو میلیون نفری فعلی جمعیت داشته
است؛ البته آن زمان مأموریت شهرداری بیشتر از نوع خدمات شهری و تنها
یک نهاد خدماتی بوده است ،اما در حال حاضر الزامات و نیازهای شهر فراتر

پول اصفهانیها کجا خرج میشود؟

از یک نهاد خدماتی است و شهرداری عالوه بر مأموریتهای سابق ،در جایگاه
مدیریت شهری و نهاد اجتماعی محسوب میشود.
کل منابع شهرداری اصفهان در سال  ۱۴۰۱برابر با مصارف سال برنامه
ریزی شده و معادل  ۱۱هزار و  ۶۷۵میلیارد تومان است.

شادی دانش آموزان و مردم کرمانشاه عنوان نمود.
کلهری مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام (ره) استان در مراسم افتتاح
این مدرسه با اشاره به مشارکت  ۷۰درصدی اداره کل نوسازی و  ۳۰درصدی
بنیاد برکت در ساخت این مدرسه گفت :برای ساخت  ۵۰مدرسه دیگر در
استان با اداره کل نوسازی مدارس تفاهمنامه ای منعقد شده است که کار
ساخت  ۱۱مدرسه در مرحله اجراست و عملیات اجرایی بقیه هم با تامین
اعتبار آغاز میشود.در ادامه مدیرکل نوسازی مدارس استان کرمانشاه هزینه
ساخت این مدرسه را  ۱۱میلیارد تومان عنوان کرد که با مشارکت بنیاد برکت
به بهره برداری رسیده است.
نظری گفت :این مدرسه در  ۱۵کالس و در سه طبقه با زیر بنای  ۲هزار
و  ۱۶۰مترمربع در سایت مسکن مهر پردیس احداث شده است و ظرفیت
بیش از  ۸۰۰دانش آموز را در دو نوبت دارد.

درآمدها شامل عوارض و بهای خدمات ارائه شده و کمک دولت است
و مشخص میکند که در یک سال مالی چند درصد درآمدهای شهرداری از
طریق ارائه خدمت به شهروندان و دریافت عوارض بهدست آمده و چه میزان
دولت در بودجه شهرداری سهیم بوده است.
کل منابع شهرداری اصفهان در سال  ۱۴۰۱معادل  ۱۱هزار و ۶۷۵
میلیارد تومان است که نسبت به سال قبل  ۴۹درصد افزایش یافته است.
درآمدهای ناشی از عوارض عمومی و اختصاصی شهرداری مبلغی بالغ
بر  ۶۱۶۸معادل  ۵۳درصد از درآمدها ،درآمد حاصل از خدمات و اموال
شهرداری مقدار  ۱,۸۸۲میلیارد تومان معادل  ۱۶درصد از درآمدهای
شهرداری اصفهان و کمکهای دولت و سایرین بالغ بر  ۱۶۰میلیارد تومان
معادل یک درصد از درآمدهای شهرداری اصفهان در سال  ۱۴۰۱را شامل
میشود.
 ۴,۳۷۲میلیارد تومان معادل  ۳۷درصد از منابع درآمدی شهرداری
اصفهان از درآمدهای ساختمانی و  ۳,۸۳۸میلیارد تومان معادل  ۳۳درصد از
منابع درآمدی شهرداری را درآمدهای غیر ساختمانی تأمین میکند.

معاون امور دریایی سازمان بنادر اعالم کرد:

ارائه تسهیالت و تخفیف تعرفهای  ۹۰درصدی برای خط کشتیرانی بوشهر-خارگ
عضو هیأت عامل و معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی از
همکاری ویژه در بخش سوخت یارانهای و تعمیرات کشتی باری-مسافری در
بوشهر به منظور پشتیبانی از جام جهانی فوتبال  ۲۰۲۲خبر داد و گفت :برای
تامین زیرساختهای باری و مسافری بوشهر در سطح بینالمللی برنامههای
مختلفی تدارک دیده شده است.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی سازمان بنادر و دریانوردی ،مجید علی
نازی درباره زیرساختهای حمل و نقل باری و مسافری در بوشهر ،اظهار
داشت :تمهیدات و برنامههای مختلفی درخصوص زیرساختهای باری
و مسافری بوشهر در سطح بینالمللی اندیشیده و تسهیالتی نیز از سوی
سازمان بنادر و دریانوردی به ویژه در جهت رفاه و آسایش مردم خارگ در
نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد :پس از سالها توانستیم با مشارکت بخش خصوصی در
بخش حمل و نقل مسافری و باری جزیره خارگ ،لندینگ کرافت آماده و خط
جدید کشتیرانی بوشهر به خارگ را راه اندازی کنیم.
معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به اینکه  ۹۰درصد
تخفیف تعرفهای با نگاه ویژه مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی مدنظر قرار

گرفته و در خصوص حمل و نقل بار و مسافر این آمادگی از سوی سازمان
بنادر و دریانوردی وجود دارد که تسهیالت بدون بهره و کمکهای الزم را به
بخش خصوصی ارائه کند.
علی نازی افزود :در خصوص حمل و نقل مسافری بین المللی،
پایانه مسافری بین المللی مدنظر قرار گرفته که حدود  ۷۰میلیارد
تومان اعتبار برای آن تخصیص یافته و ایجاد اسکله مسافری به منظور
پهلوگیری شناورهای مسافری تا سایز  ۱۵۰متر فراهم شده است و
همزمان یک فروند شناور مسافری بزرگ و  ۲فروند شناور مسافری
سایز متوسط و پایین تر میتوانند پهلوگیری داشته باشند و این یک
پایانه بین المللی در جهت حمل و نقل مسافری بین ایران و قطر
خواهد بود.
پشتیبانی از برگزاری جام جهانی ۲۰۲۲
وی با اشاره به نگاه ویژه سازمان بنادر و دریانوردی به پشتیبانی از
برگزاری جام جهانی  ۲۰۲۲فوتبال در قطر ،گفت :در این خصوص فعالیتها
به صورت شبانه روزی در حال انجام است تا بتوانیم زیرساختهای مسافری
الزم را قبل از شروع جام جهانی آماده کنیم.

شهردار اصفهان تاکید کرد:

اهتمام شهرداری اصفهان برای خدمترسانی به
محرومان در کنار کمیته امداد امام خمینی(ره)

اصفهان  -مرادیان :شهردار اصفهان گفت :فعالیت های
کمیته امداد امام خمینی(ره) افزایش سرمایه اجتماعی را به
دنبال داشته است و شهرداری اصفهان برای خدمترسانی به
محرومان در کنار این کمیته ایستاده است.علی قاسم زاده در
سی و نهمین جلسه شورای اسالمی شهر اصفهان با بیان اینکه
فعالیت کمیته امداد از چند حیث قابل احترام است ،اظهار
کرد :اوال ذات کار این مجموعه که ارائه خدمت به نیازمندان
است ،دارای اهمیت است .از سوی دیگر ،این مجموعه یادگار
حضرت امام خمینی(ره) بوده و از این نظر بسیار ارزشمند است.
وی ادامه داد :اما مهمتر از همه این است که کمیته امداد
امام خمینی(ره) در هیاهوهای سیاسی ،ذی نفع و جانبدارانه
عمل نکرده و ماهیت کاری و استقالل خود را حفظ نموده
است.شهردار اصفهان تصریح کرد :کمیته امداد فارغ از تنشها
ماموریت ذاتی خود را انجام داده است و ما هیچ گاه نام این
مجموعه را به عنوان بی انضباط اقتصادی یا در زمره متخلفین
اقتصادی نشنیدهایم.وی خاطرنشان کرد :در حالی که بسیاری
از افراد و نهادها در کاهش سرمایه اجتماعی موثر بودند ،کمیته
امداد امام خمینی(ره) موجب افزایش سرمایه اجتماعی شده
است.قاسمزاده تاکید کرد :ما نیز در شهرداری اصفهان ،در کنار
کمیته امداد هستیم و کمک میکنیم تا اقدامات این دستگاه
روز به روز بهتر انجام شود.

شرکت گاز ایالم یکی از شرکتهای پیشرو
در حوزه ایمنی است

مدیرکل بیمه سالمت مازندران اعالم کرد؛

ساری-مرآتی :مدیر کل بیمه سالمت مازندران درباره بیمه رایگان
سه دهک پایین فاقد بیمه گفت :این افراد می توانند با مراجعه به سامانه
خدمات غیرحضوری شهروندی سازمان بیمه سالمت به آدرسhttps:// :
 bimehsalamatiranian.irو یا دفاتر پیشخوان دولت ،نسبت به بیمه
کردن خود و خانوادهشان اقدام کنند.
مدیر کل بیمه سالمت مازندران درباره بیمه رایگان سه دهک
پایین فاقد بیمه گفت :این افراد می توانند با مراجعه به سامانه خدمات
غیرحضوری شهروندی سازمان بیمه سالمت به آدرسhttps:// :
 bimehsalamatiranian.irو یا دفاتر پیشخوان دولت ،نسبت به بیمه
کردن خود و خانوادهشان اقدام کنند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بیمه سالمت مازندران ،دکتر محمدرضا
میرزایی ،مدیرکل بیمه سالمت مازندران بیان داشت :در شش ماه گذشته
اداره کل بیمه سالمت استان مازندران توانسته است بیش از  22هزار نفر از
افراد فاقد پوشش بیمه درمان این استان را به صورت رایگان تحت پوشش
بیمه همگانی سالمت در آورد که این روند نیز مانند کل کشور در استان در
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معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی ادامه داد ۲ :فروند کشتی
مسافری بزرگ در حال آمادهسازی و ایمنسازی هستند که تا دو ماه آینده
آماده خواهند شد و اسکله مربوطه نیز تا پایان مردادماه به بهره برداری خواهد
رسید و سالن مسافری نیز با استانداردسازی مناسب که دارای شاخصهای
بینالمللی است مدنظر قرار میگیرد.

ایالم-راضیه صمیم نیا :رئیس ایمنی و آتشنشانی شرکت
ملّی گاز ایران با اشاره به اینکه شرکت گاز استان ایالم یکی از
شرکتهای پیشرو در حوزه ایمنی است ،گفت :پیشگیری از وقوع
حوادث ،پیادهسازی کلیه الزامات و دستورالعملها و توسعه فرهنگ
 HSEو غیره از اقدامات و پروژههای بهبود در حوزه ایمنی بوده
است.
بهنام دیناری در جلسه توجیهی مدیران و رؤسای ادارات
شهرستانهای شرکت گاز استان ایالم افزود :شرکت ملّی گاز
ایران در راستای ارتقای ایمنی در سطح شرکت های گاز استانی و
پیشگیری از بروز حوادث ،استقرار نظام یکپارچه مجوزهای کاری را
در دستور کار خود قرار داده است.
وی اظهار داشت :به همین منظور شرکت گاز استان ایالم
به عنوان یکی از شرکت های پیشرو در ایمنی برای برگزاری
آموزشهای مرتبط و فراهم نمودن زمینه استقرار نظام مزبور
انتخاب گردیده است.
دیناری تصریح کرد :مدیریت  HSEشرکت ملّی گاز بر اساس
توجه به آموختههای
ارزیابی عملکرد ایمنی شرکتهای تابعه و با ّ
تجربی حوادث ،اقدامات و پروژههای بهبود ایمنی تعریف نموده که
می توان به پروژه  GAP Analysisدر حوزه ایمنی و آتش نشانی
پاالیشگاه های گاز و استقرار نظام مجوز های کاری در سطح کل
شرکتهای تابعه اشاره نمود.
گفتنی است که با حمایت مدیرعامل شرکت گاز استان
ایالم و حضور رئیس ایمنی و آتش نشانی شرکت ملّی گاز ایران،
جلسه آموزشی و توجیهی در ارتباط با الزامات و ارکان نظام جامع
مجوزهای کاری در استان ایالم برگزار شد

نمایشگاه عکاسی «موبایلگرافی هنرجویان
هنرستان هنرهای زیبا سنندج

با حمایت حوزه هنری استان کردستان نمایشگاه گروهی
عکس موبایلگرافی هنرجویان هنرستان هنرهای زیبای سنندج
از  19تا  24اردیبهشت در گالری سوره پردیس سینمایی بهمن
سنندج به نمایش گذاشته می شود.
در این نمایشگاه حاصل فعالیت های یکساله هنرجویان
هنرستان هنرهای زیبای سنندج با موضوع « ایده پردازی « و
استفاده از تفکرات هنرجویان در بحث نور ،ماکروگرافی ،ترکیب
بندی ،تقارن ،منشوری و  ...در قالب  68اثر در اندازه های 50*70
و  20*30در قالب تک عکس و مجموعه به نمایش گذاشته شده
است .در این نمایشگاه  22هنرجوی مقطع اول و دوم هنرستان
دخترانه هنرهای زیبای سنندج  ،اسرا غفاری ،نیکا حسین پناهی،
حدیث سوره بومه ،تینا صادقی ،تینابدری ،الینا فرزام راد ،آرمیتا
رنجبری ،مانا جوانمردی ،روژیار فاتحی پور ،ساغر سهرابی ،سپیده
سهرابی ،کارین مظهری ،آسو محمدی ،مبینا اسدی نیا ،روژان
موالنایی ،مهسا داوودی ،مهنا زارع ،هلیا قادری،ئه وین امجدی ،ثنا
دارابی ،رزا بگلری ،زهرا مظفری با کیوریتوری ژوان رضایی از  19تا
 24اردیبهشت آثارشان در معرض نمایش قرار می گیرد.
عالقه مندان در ایام برگزاری همه روزه از ساعت  16تا  20می
توانند از نمایشگاه دیدن کنند.

