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بررسی مشکالت و مدیریت منابع آبی تهران در برنامه تهرانگردی احمد مسجدجامعی

بحران کم آبی تهران روی خط قرمز

پایتخت در بالیای طبیعی قادر به نگهداری آب خود برای چند ساعت هم نیست
احمد محمدی
خبرنگار

تهرانگردی «احمد مســجد جامعی»
عضــو شــورای اســامی شــهر تهــران
بــه «گردشــگری آبــی» رســید تــا
صــدای پــای آب از ایــن رهگــذر،
خبرهــای نگرانکننــدهای را بــه گوش
پایتخت نشــینها برســاند .به گزارش
«ایــران» ،آمــار و اطالعــات مدیــران
آب و فاضــاب تهــران در نشســت
بــا مســجد جامعــی عضــو شــورای
شــهر تهــران در ایــن تــور یــک روزه
نشــان میدهــد کــه ســهم هــر تهرانی
از آبهــای تجدیدپذیــر  300متــر
مکعــب اســت 40 .ســال پیــش ســهم
هــر ایرانــی از جمله تهرانیهــا  7هزار
مترمکعــب از آبهــای تجدیدپذیــر
بود .اســتانداردهای جهانی میگویند،

اگر میــزان منابع تجدیدپذیر آب برای
هر نفر از حد  1000متر مکعب پایینتر
باشــد ،آن منطقــه دچــار تنــش آبــی
است .سایر شهرهای تهران بزرگ هم
وضعیــت بهتری از پایتخت نشــینها
ندارنــد .ایــن میــزان در اســتان تهران
بــرای هــر شــهروند  500متــر مکعــب
اســت .گردشگری آبی مسجد جامعی
و همراهان از تأسیســات آبی کالنشهر
تهــران از اداره آب و فاضــاب منطقه
 ،4واقع در خیابان بهشــت شروع شد.
آمارهای این نشســت اما تنها به سهم
آبــی تهرانیهــا و پایتخــت نشــینها
محــدود نشــد .آمارهــا نشــان میدهد
کــه هنــوز در برخی از شــهرهای کشــور
ســهم هر نفر  1000متر مکعب اســت.

امــا تهرانیهــا و پایتخــت نشــینها در
وســط چالــش بــزرگ «تنــش آبــی»
هســتند .بــه گفتــه مســئوالن منطقــه
مرکــزی تهران(منطقــه  ،)12پــروژه
اجرای تأسیسات فاضالب این منطقه
یــک طــرح  30ماهــه بــوده کــه بخش
خصوصــی مأمــور اجــرای آن اســت.
 12مــاه از این طرح میگــذرد و  18ماه
دیگر قرار اســت به بهرهبرداری برسد.
تــور گردشــگری آب بــه فعالیتهــای
پیمانــکاری در خیابــان صوراســرافیل
و ناصرخســرو هــم رســید .ایــن پــروژه
بهدنبــال طــرح احــداث مرکــزی
بــرای مدیریــت و تأسیســات مــورد
نیــاز بهرهبــرداری و بازچرخانــی آب
فاضــاب منطقــه مرکــزی تهــران در

تنها  11درصد از آبهای تصفیه شده
توسط سازمان آب و فاضالب تهران ،در
مسیر شبکه توزیع هدر میرود .به گفته
کارشناسان حوزه آب ،میزان هدر رفت در
رسانهها حدود  30درصد اعالم گردیده که
منشأ کارشناسی ندارد
خیابان شوش است.
کاهــش ســطح آب زیرزمینی در شــهر
تهــران نیــز دســتانداز نگرانکننــده
دیگــری در مســیر تــور گردشــگری
آب بــود .حرفهــای مســئوالن آب

و فاضــاب بــا عضــو شــورای شــهر به
گلهگــذاری از رســانهها هــم کشــید .به
گفتــه او ،تنهــا  11درصــد از آبهــای
تصفیــه شــده توســط ســازمان آب و
فاضالب تهران ،در مسیر شبکه توزیع

هدر میرود .به گفته این کارشناســان،
میــزان هــدر رفــت در رســانهها حدود
 30درصــد اعــام گردیــده کــه منشــأ
کارشناســی نــدارد .آنهــا در پاســخ بــه
ســؤال مســجد جامعی مبنی بــر اینکه
چــرا  11درصــد آبهــای تصفیه شــده
هــدر مــیرود؟ روی فرســوده بــودن
تأسیســات در برخــی مناطــق اشــاره
کردند .این گفتوگو به بازگویی مسأله
جدیــدی منجــر میشــود کــه کمتــر به
آن توجــه شــده! بــه گفتــه مســئوالن،
دلیل فرســودگی تأسیســات آبرســانی
تهــران ،بیــش از آنکــه به قدمــت آنها
بســتگی داشــته باشــد ،بــه کیفیــت
نامرغــوب تجهیــزات داخلــی مــورد
اســتفاده در ایــن شــبکه بــاز میگردد،
کــه بایــد بــرای ارتقــای کیفیــت ایــن
محصــوالت تدبیری اندیشــیده شــود.
مســئوالن بخــش دیگــری از ایــن هدر
رفــت را ناشــی از عدم محاســبه دقیق
میــزان مصــرف توســط کنتورهــای
کنونــی میداننــد .مســیر گردشــگری
آن بــه مرکــز تصفیه خانــه آب در برج
میــاد و بوســتان گفتوگــو؛ در تقاطع
بزرگراه شــهید حکیم و شــهید چمران
و در کنــار مســیل رودخانه اویــن درکه
میرســد .در ایــن مرکــز ،آب ســطحی
جاری از رودخانه اوین درکه به وســیله
دســتگاههای تصفیــه آب ،به آب خام
مــورد نیــاز فضــای ســبز بــرج میــاد و
بوستان گفتوگو تبدیل میشود.
عــاوه بــر ایــن مرکــز ،مراکــز دیگــری
همچون دانشــگاه علوم پزشکی ایران
نیــز از ظرفیت آب ایــن رودخانه برای
آبیــاری فضــای ســبز خــود اســتفاده
میکننــد .مســئوالن آب و فاضــاب
منطقــه اعتقاد دارند ایــن مرکز الگوی
خوبــی بــرای بازچرخانــی و تصفیــه
آبهــای ســطحی و روانآبهــا در
ســطح مناطــق اســت کــه میتواند در
نقــاط دیگــر نیــز مــورد اســتفاده قــرار
گیــرد .کارشناســان محیــط زیســت اما
نظر دیگــری دارند .آنهــا اعتقاد دارند
که بــا توجــه به تنــش آبی که بــه جان
پایتخــت و تهــران بــزرگ افتــاده باید
بحــث آبیــاری «فضــای ســبز» را بــه
نقطهای برد که کاهش مصرف آب در
پی داشته باشد.
مخزن آب شرب تهران در یوسف آباد
هــم از دیگــر مقاصــد گردشــگری آب
عضــو شــورای شــهر بــود .بــه گفتــه
مســئوالن آب این منطقــه ،مخزن آب

شرب شهر ،نخستین مخزن آب شربی
اســت کــه ســال  1342در محلههــای
شــهر ســاخته میشود .براســاس گفته
مدیــران آب و فاضــاب ،تعــداد 80
مخزن آب اینچنینی در نقاط مختلف
تهران ســاخته شــده که وظیفه تقسیم
آب شــرب تهــران در سیســتم شــبکه
آبرســانی محلههــا برعهده آنهاســت.
آب مخــازن ایــن مرکــز از تصفیهخانه
«کــن» و تصفیهخانــه «جاللیــه» و
همچنین چهارچاه عمیق تعبیه شده
در ایــن محلــه ،تأمیــن میشــود .ایــن
مخازن بــه غیر مخازنی اســت که قرار
اســت بــرای نگهــداری آب در شــرایط
اضطراری در تهران ساخته شود.
ëëنیاز تهــران  374مخزن نگهداری آب
در حوادث وبالیای طبیعی
به گفته مدیران آب و فاضالب ،تهران
هیــچ گونه تأسیســاتی بــرای نگهداری
آب در حوادث و بالیای طبیعی ،حتی
برای چند ســاعت نداشــته اســت؛ این
در حالــی اســت کــه پایتخت نشــینها
نیــاز بــه تأسیســاتی دارنــد کــه بتوانــد
آب را در  24ســاعت اول یــک حادثــه
طبیعی نگه دارد.
از اینرو از ســال گذشــته طرح ساخت
مخــازن نگهــداری آب در شــرایط
اضطــراری آغــاز شــده کــه مخــزن در
حال ســاخت پارک شــهر ،جزو همین
مجموعــه اســت امــا بــرای کالنشــهر
تهــران تعــداد  374مخــزن نگهداری
آب در شــرایط اضطــراری در نظــر
گرفتــه شــده کــه تنهــا ســه مخــزن در
حــال ســاخت اســت .آنهــا از شــورای
شــهر میخواهند که هرچه زودتر وارد
این ماجرا شــوند .تصفیه خانه جنوب
تهران مقصد بعــدی تهرانگردی بود.
ایــن مرکــز بــزرگ یکــی از مهمتریــن
پروژههــای بــزرگ «آب چرخانــی» در
منطقه خاورمیانه اســت که اقدامهای
احــداث آن از زمان ریاســت جمهوری
مرحوم آیتاهلل هاشــمی رفســنجانی
آغــاز شــده و در طــول دورههــای بعد
ادامــه داشــته و توســعه آن همچنــان
ادامــه دارد .طــرح کلــی ایــن مرکــز
بهصــورت کالن در هشــت فاز طراحی
شــده کــه هــر کــدام  500هــزار نفــر را
پوشش میدهد.
آب خروجی حاصل از این تصفیهخانه
نیز برای بهرهبرداری کشــاورزی دشت
ورامین ،به سوی اراضی ورامین گشوده
میشــود و در عــوض آب جاجــرود ،که

قبــاً بــرای ســیراب کــردن زمینهــای
دشــت ورامیــن مــورد اســتفاده قــرار
میگرفــت ،بــرای تأمیــن آب شــرب
مردم تهران در نظر گرفته شــده است.
بــه غیــر از ایــن تصفیهخانــه ،تصفیــه
خانــه بــزرگ دیگــری نیــز در منطقــه
جنــوب غربی تهــران ،واقــع در منطقه
فیروزبهرام در حال ســاخت اســت که
تصفیه فاضالب مناطق غربی تهران را
انجام خواهــد داد .به گزارش «ایران»،
اگــر ایــن پروژههــا زودتــر به ســرانجام
برســد ،شــاید بتوان جلوی فرونشستی
کــه بــه جــان دشــت ورامیــن افتــاده را
گرفــت .مســیل ســرخه حصار ،محلــه
عبــاس آباد واســام آباد شــهرری هم
نقطهای بود که مردم محله مشــکالت
خود را با مسئوالن آب و فاضالب و این
عضو شــورای شــهر در میان گذاشــتند.
شــهرریها از زخمــی کــه کانــال روبــاز
پســابها به محله زده و بوی نامطبوع
توگو
ناشی از آن گفتند .نتیجه این گف 
امــکان ســنجی بــرای پوشــاندن ایــن
کانال و همچنیــن امکان ایجاد تصفیه
خانهای در این محــدوده برای تصفیه
نهر سرخه حصار توسط منطقه بیست
شــهرداری بــود .در نهایت گردشــگری
آبــی مســجد جامعــی بــه موضــوع
«اقتصاد آب» منتهی شد.
مســئوالن آب و فاضــاب و عضــو
شــورای شــهر یکــی از دالیــل اســراف
آب را بیتوجهــی بــه ایــن موضــوع
میداننــد و از آن بــه عنــوان مهمترین
موضــوع آب یــاد مــی کننــد .آنهــا
نها
میگویند«:دسترســی تهــران نشــی 
بــه آب بیدردســر و ارزان اســت و راه را
بــرای اســراف آب بــاز میکنــد ».تغییر
نگــرش مــردم بــه موضــوع آب هــم
مســألهای اســت که در این تــور مطرح
میشــود .آب و فاضالبیهــا معتقدنــد
کــه بهدلیل کم ارزش بــودن بهای آب،
کســی بهدنبــال ســرمایهگذاری بــرای
جلوگیــری از هــدر رفــت و اســراف آب
نمیآیــد .آنهــا بــه مســأله دیگری هم
اشــاره میکنند«:تجهیزات آبی منازل
ایــران ،از لحــاظ صرفــه جویــی ،هیــچ
اســتانداردی را رعایــت نمیکننــد».
آنها اعتقاد دارند که در این زمینه باید
در آییننامههــا و دســتورالعملهای
مســکن و شهرســازی بندهایــی
بــرای الــزام اســتفاده از وســایل و
تجهیــزات کاهنده میــزان مصرف آب
گنجانده شود.

نگاهی به جدی شدن یک دورهمی

کافه نشینی با طعم اسپرسو!
رضافرخی
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بعضیهــا دنجــش را دوســت دارنــد و
بعضیهــا مــدرن و در این بین هســتند
کســانی کــه بشــدت بــا آن احســاس
نوســتالژیک پیدا میکننــد و به این باور
دارند که باید همیشه جایی ثابت باشد
تــا پــس از آنکه بــه آنجــا وارد شــدند از
جمله نوســتالژیک«همان همیشــگی»
استفاده کنند.
کافهها این روزها شــلوغ است ،شلوغتر
از همیشــه ،مملــو از نســل جوانــی کــه
بشدت به کافه نشینی شبانه عالقهمند
شــده و هر چند شــب یــک بــار در یکی
از کافههــای تهــران دو نفــری یــا چنــد
نفــری جمع میشــوند تــا از همــه چیز
صحبــت کنند .هرچنــد کــه دراین بین
برخیها هم هستند که سری به کافهها
میزننــد تــا در تنهایــی یک جــای دنج
کتــاب بخوانند.کتــاب خواندن هایی که
شــاید در نهایــت منجــر بــه یــک بحث
چندجانبه هم بشود.
ëëاز جملههــای رفیــق تــا یک ملــودارم
عاشقانه
دربیــن کافــه نشــینها از همــه ســنین
هــم دیــده میشــود امــا آنچــه معلوم
اســت کافههــا در قــرق جوانهاســت.
جوانهایی که بیشتر آنها مجرد هستند
یــا با ایــن کافه نشــینی لحظههای خود
را پرمیکننــد و حتــی خاطــره دوســتی
از دســت رفته را زنــده میکنند یا اینکه
بهصورت دســته جمعی بــه این بحث
های خوشــمزه کافهای با یک اسپرســو
داغ عادت کردهاند.
دیگــر از تعطیلــی زودهنــگام کافههــا
مثــل گذشــته هم خبــری نیســت.بلکه
برخــی از کافههــای معــروف و پاتوقی،
تا نیمههای شب باز هستند .موضوعی
که سبب شده تا آنهایی هم که شاغلند
از کافــه نشــینی جــا نماننــد و حتــی در
روزهای میانی هفته ســری به یک کافه
بزنند.
وقتــی وارد یکــی از همیــن کافههــای

تهــران در میــدان ولیعصــر میشــویم
جــا برای نشســتن نیســت ،تنهــا میزی
دونفــره اســت کــه نصیب ما میشــود.
البتــه یــک صندلــیاش و دیگــری
خالــی! دقیقاً بغل دســت من دو پســر
نشســتهاند که در حال صحبت هستند.
یکــی از آنهــا بــرای دیگری یــک جمله
از چگــوارا را نقــل قــول میکند«.هــر
چــه رفتنــی اســت بگــذار بــرود مــن
چیــزی را کــه بــه التمــاس آلوده باشــد
نمیخواهــم ،حتــی زندگــی را»( ،البته
ایــن جمالت را با همان حالت عوامانه
و گفتوگــوی صمیمــی میگوید) انگار
این دوســت میخواهد به دوســتش در
مــورد ماجرایــی دلداری بدهــد .اما آن
طــرف ماجــرا برعکس قصــه درام این
دو ،ماجرا شــاد است .دختر و پسرهایی
که انــگار دانشگاهشــان همین نزدیکی

اســت دور هــم جمــع شــدهاند .بحث،
بحــث اســتاد اســت و کالس و اینکــه
کــدام اســتاد نمــره میدهــد و کــدام
ناخــن خشــک اســت!یکی از پســرها
هــم ادای اســتاد را در مــیآورد وهمــه
میخندند.درمیــان خندههــا گاهــی از
آینــده هــم صحبــت میکننــد ،یکــی از
مهاجــرت میگویــد یکــی از مانــدن و
ســاختن ،بحثهایی که بیشتر با جمله
«حــاال ببینیم چه پیــش میآید» قطع
میشود.
هرچقدر که ما تنهاییم انگار میز بغلی
ایــن گونــه نیســت! در میــزی کــه تنهــا
بــه انــدازه کمتــر از نیــم متر بــا میز من
فاصلــه دارد پســر ودختری نشســتهاند
کــه گویــی نامزدنــد .پســر ناراحــت و
مغمــوم و دختــر در حــال دلــداری،
هرچه هست ماجرا بدجور پیچ خورده.

یک قصه عاشــقانه پرگــره که انگار یک
کاپوچینو ملو هم گرهش را باز نمیکند
و تنها این کاپوی شــیرین نقش مسکن
را بازی میکند.
ëëیــک تنهایی عمیق با ســیگارهای کنار
پنجره
وقتــی انتهــای کافــه را هــم نــگاه
میکنیم ،پســری تنهــا نشســته و کتاب
میخوانــد .آنقدر در خوانــدن فرورفته
که معلوم نیســت در کتاب غرق شــده
یــا در فکرهــای خودش.هرچــه هســت
صورتــش خوشــحال نیســت ،هرچنــد
کــه هــراز گاهــی هم بــه دختر و پســرها
بــا حســرت نگاهــی میکنــد و دوبــاره
چشمهایش را به کتاب میدوزد.
تــه کافــه هــم یــک میــز کوچک اســت
که چنــد نفری آنجــا نشســتهاند .وقتی
از کافــه دار اجــازه میخواهــم کــه

آنجــا بنشــینم او میگویــد :آنجــا برای
اسموکینگ است! قهوه تلخ با پکهای
عمیــق درمیان همهمــه و نورکم کافه.
چه حس عجیبی ،آن هم با آهنگ تازه
ســاالرعقیلی که در حال پخش در کافه
اســت ،باید دلگیرم نکنی ،از دنیا سیرم
نکنی ،چون گریه زنجیر غم است ،بنده
زنجیرم نکنی ،دریا بودم....
ëëرســتوران را فرامــوش کــن ،کافــه در
اولویت!
همــه ایــن ماجراهــا آن هــم در یک روز
نشــان مــی دهد کــه کافههــا ایــن روزها
به پــای ثابت تفریحــات جوانها مبدل
شــدهاند ،روشــنفکرها ،جوانــان اهــل
شــعر و ادب و بحثهــای فلســفی و
عشــاق والبته جمعهای دوستانه .انگار
حتی برخــی نه برای شــادی بلکه برای
غصــه خــوردن هــم دیگــر پــای ثابــت

کافههــا شــدهاند .حتی برخیهــا با این
کافهنشــینی عــادت شــام خــوردن را
فراموش کردهاند و به جای غذا به کیک
ونوشــیدنی داغ و ســرد عــادت کردهاند
و همیــن میشــود کــه شــبها درمیــان
دوراهــی رســتوران و کافــه ،اولویــت بــا
یــک کافه دنج اســت.هر کافهای هم که
بخواهــد خیلــی مــدرن و لوکــس باشــد
شــاید در ابتــدای کار جــذاب برســد ،اما
در ادامــه از رقابت جــا میماند .چرا که
کافه بروهای حرفهای ،کافههای دنج با
تم کمــی کهنه را به خیلــی لوکس ترها
ترجیح میدهند.
توگو با
ëëافزایش فضای گف 
شبنشینی کافه ای
در همیــن حــال وقتــی بهظاهــر ماجــرا
نــگاه میکنیم ،متوجه خواهیم شــد که
این مسأله هم جدای از تحوالت جدید
جامعه ایران و ســبک زندگی جوانانش
نیست.
آن چنــان کــه بــه بــاور صاحبنظــران
جامعه جوان ایرانی این روزها بهســوی
فضــای تعامل بیشــتر بــا یکدیگر پیش
مــیرود ،فضــای تعاملی کــه یک جنبه
مثبــت دارد و آن ترویــج فرهنــگ
توگویی
توگــو با یکدیگر اســت .گف 
گف 
کــه بــه نوعــی میتوانــد کاهــش دهنده
خشــونتها و تنشهــا باشــد .کافههــا
ایــن امــکان را در اختیــار نســل جــوان
قــرار میدهــد .به نوعی آنهــا از تنشها
و خســتگیهای روزمــره به کنــج کافهها
میروندتــا فکرشــان را آزاد کننــد و بــا
یکدیگــر گفتوگو کننــد ،گفتوگویی که
حتی ممکن اســت گاهی بیسوژه باشد
امــا به نوعــی تبــادل انــرژی روحی هم
محسوب میشود.
علــی یکی از کافــه نشــینهای ثابت که
دانشــجو است و با دوســتش همیشه به
اینجــا میآیــد میگوید :در ابتــدا تفننی
بــود .اما بعد از مدتی بــه عادتی تبدیل
شــد و حتی حــاال بــرای آمدن بــه اینجا
از قبــل در فکرمــان دنبــال ســوژه برای
حرف زدن با دوســتمان هســتیم .حتی

دربین کافه نشینها از همه سنین هم دیده
میشود اما آنچه معلوم است کافهها در قرق
جوانهاست .جوانهایی که بیشتر آنها مجرد
هستند یا با این کافه نشینی لحظههای خود
را پرمیکنند و حتی خاطره دوستی از دست
رفته را زنده میکنند یا اینکه بهصورت دسته
جمعی به این بحث های خوشمزه کافهای با
یک اسپرسو داغ عادت کردهاند

بعــد از مدتــی رفــت و آمــد بــه اینجــا
توانســتهایم بــا غریبههایی که بــه اینجا
میآینــد هم ارتباط برقرار کنیم و گاهی
بحث هایمان در موضوعات فلســفی و
سیاسی کلی داغ میشود.
ëëپرکردن تنهایی در کنار غریبههای آشنا
از ســوی دیگر برخی از جامعه شناسان
مســأله افزایش حضــور جوانان در کافه
را بیارتبــاط بــا افزایــش آمــار تجرد در
جامعه نمیدانند.
برخــی کارشناســان بــه این مســأله باور
دارنــد که به هر صورت میل به مجردی
به هر دلیلی ســبب گســترش احســاس
تنهایــی در بیــن جوانان شــده و کافهها
مکانی هســتند که میتــوان این تنهایی
گاهــاً مــال آور را پــر کرد .چــرا که حتی
جوانانی که سالهاست تنها هستند و به
نوعــی عالقهای به ازدواج ندارند تالش
میکننــد گاهــی بــا حضــور در کافهها و
گفتوگــو یا حتــی حضــور در این مکان
در کنــار دیگــران تنهایی خــود را جبران
کننــد .این عالمت بدی نیســت ،شــاید
آن را به این تعبیر کرد که جوانان نســل
جدیــد کم کــم به این نتیجه رســیدهاند
که زندگی رانمی تــوان به تنهایی ادامه
داد.آن طــور کــه حتــی اگــر نخواهنــد با
همــراه به کافــه بیایند تنهــا حضور پیدا
میکننــد تــا روزمرگــی هایشــان را بــه

شــلوغی غریبههایی بسپارند که در کنار
آنها مینشینند.
ëëاینجا همه فکر میکنند شبیه به همند!
از ســوی دیگــر شــلوغی ایــن مکانهــا
نشــان میدهد کافهها بخشی از زندگی
مــدرن جوان امــروزی ایرانی شــدهاند و
قطعــاً حضــور جوانهــا درآنهــا افزایش
پیــدا میکند ،چرا که بــه طور ناخودآگاه
کافههــا با حضــور افراد غریبــه یک نوع
جامعــه کوچک هســتند که افــراد درآن
حــس هــم شــکلی دارنــد .آنطــور کــه
بهصــورت ناخــودآگاه این حــس پنهان
درآنهــا ایجــاد میشــود کــه افــرادی
کــه بــه ایــن مکانهــا میآینــد شــبیه
خودشــان هســتند یا از لحــاظ فکری به
هــم نزدیکنــد .این مســأله درمیان آنها
آرامش ایجاد میکند و به نوعی ســبب
تکرار رفتن به جایی مثل کافه میشود.
حــاال با تمــام این شــرایط و مســائل به
نظر میرسد که بخشی از جامعه جوان
ایرانی این روزها به نتایجی رســیده ،آن
هــم اینکــه انــزوا و در خانــه نشســتن یا
حتــی در تنهایی فرو رفتــن نه حالها را
خوب میکنــد و نه گرهی را باز می کند.
هرچند که ممکن اســت کافه رفتن هم
چاره کار نباشــد اما از هیچ بهتر اســت،
آن هــم وقتــی پــای یــک قهــوه داغ در
میان باشد.

