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ورزش

همه منتظر تاریخ سازی
ساحلی بازها
تیم ملی فوتبال ساحلی با شکست
ن قارهای
سنگال به مرحله پایانی بی 
 ۲۰۲۱امارات صعود کرد

تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در بازی نیمه
نهایی جام بین قاره ای با نتیجه  5-7تیم
سنگال را شکست داد و به دیدار پایانی این
مسابقات در امــارات راه یافت.ایران که در
آخرین بازی گروهی با نتیجه  3-4در برابر
روسیه شکست خورده بود به عنوان تیم دوم
گروه وارد بازی های نیمه نهایی شد و با عبور
از سد سنگال به دیدار پایانی جام بین قاره
ای راه یافت .ایــران قهرمانی در جــام بین
قاره ای را در کارنامه دارد و بعد از ناکامی در
جام ملت های آسیا و حضور نداشتن در جام
جهانی پاراگوئه بار دیگر به سطح اول فوتبال
ساحلی جهان بر می گردد.شاگردان هاشم
پور در این بــازی به مراتب نمایشی بهتر از
سنگال داشتند و در نهایت مزد برتری خود را
با اختالف دو گل گرفتند .این تیم برای فتح
جام بین قاره ای این دوره از بازی ها در امارات
یک بار دیگر با روسیه بازی خواهد کرد و این
بازی امروز ساعت  19:30برگزار می شود.
ایــران در صــورت قهرمانی یک بار دیگر در
رنکینگ فیفا با جهش خوبی مواجه میشود.
ایران هم اکنون در رده چهاردهم جدول قرار
دارد .ملی پوشان فوتبال ساحلی ایران بعد
از شکست  2-3در برابر ژاپن و راه نیافتن به
جام جهانی پاراگوئه این بار هم مجوز حضور
در جام جهانی روسیه را به دست نیاوردند.
البته این بار بحث ناکامی تیم ملی فوتبال
ساحلی ایــران در جام ملت ها مطرح نبود.
اگر تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در بازی
فردا شب در برابر روسیه شکست بخورد نایب
قهرمانی در جام بین قــار های ثابت خواهد
کرد فوتبال ساحلی ایران یکی از قدرت های
برتر آسیا و جهان به شمار می رود و حذف
شدنی نیست .ایران در مرحله گروهی بازی
ها در برابر روسیه  3-4شکست خورده بود
و این نشان می دهد دو تیم فردا شب رقابت
نزدیکی با هم خواهند داشت.

اخبار
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رویای دست نیافتنی خانه دار شدن!

اخبار

با دستمزدها و هزینه های باالی این روزها خانهدار شدن چقدر زمان میبرد؟
مرجانی -با افزایش چند برابری قیمت خانه و زمین طی 3-2
سال گذشته ،کم کم باید خانه خریدن و خانه دار شدن را فقط در
رویا دید! اگر تا چند سال گذشته خانهدار شدن برای یک زوج
جوان یا یک خانواده کوچک چهار نفره یک رویای دستیافتنی
بود و خانوارهایی که جزو قشرهای درآمــدی متوسط جامعه
محسوب میشدند ،میتوانستند با پسانداز بخشی از درآمد
خود ،پس از چند سال صاحب یک خانه کوچک شوند ،اما در
سالهایاخیر،خانهدارشدنبهیکرویایدستنیافتنیتبدیل
شده است! بازار مسکن همچنان یکی از مهمترین معماهای
اقتصاد کشور است و با این که بنگاههای معامالت امالک از
رکود در معامالت صحبت میکنند یا دولت برای خانه دار شدن
قشرهای مختلف جامعه طرح مسکن ملی را روی میز گذاشته
است اما این روزها اخبار اجارههای عجیب و غریب و رهنهای
چند برابری همه مان را آزار می دهد .شاید آرزو و سوال هر
خانواده مستاجری این باشد؛ میتوان خانهدار شد؟ چقدر زمان
میبرد؟ این ها سواالتی است که در سه سال اخیر و با جهش
قیمت مسکن بیشتر به آن پرداخته میشود.
▪خانه دار شدن چند سال زمان می برد؟

متوسط زمان خانهدار شدن مردم از عمر آن ها بیشتر شده است.
چندی پیش همشهری در گزارشی اعالم کرده بود  ۷۷سال زمان
میبرد که مردم طبقه متوسط بتوانند در تهران خانه بخرند .دنیای
اقتصاد اما گفته بود متوسط زمان خانهدار شدن مردم  ۸۸سال
است.حاالاماآمارهاشرایطمتفاوتیدارند.هرچندبرایخریدخانه
باید فرض را بر این بگیریم که یک سوم دریافتی فرد برای پس انداز
ذخیره می شود اما با توجه به قیمت های سرسام آور خانه و زمین در
کشور ،ما فرض را بر این گرفتیم که هر فرد همه درآمد خود را برای
خرید خانه پس انداز می کند .حداقل حقوق کارگران ،امسال 2
میلیون و  655هزار و  495تومان است اما با مزایا و سوابق کار این
رقم تا  4میلیون و  111هزار تومان افزایش می یابد .ما هم فرض را
براینگرفتیمکهیکشهروند،بیشترینمیزاندریافتیطبققانون
کار یعنی حدود 4میلیون تومان را دریافت و همه پولش را پس انداز
میکند .طبق جدولی متوسط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای
اظهارات نایب رئیس انجمن واردکنندگان
برنج درخــصــوص دالیــل گــرانــی  20هــزار
تومانی برنج و رسیدن قیمت آن تا  60هزار
تومان حاکی از آن اســت که به رغــم پیش
بینی کسری برنج در سال  ،1400دولت
عم ً
ال در مــاه هــای نخست ســال ممنوعیت
واردات را لغو نکرده و از سوی دیگر اقدام به
فروش برنج وارد شده با ارز دولتی به 2.5
برابر قیمت خریداری شده از وارد کنندگان
کــرده اســت .در ایــن میان همچنین نقش
آمارهای غلط منتشر شده را نباید نادیده
گرفت به طوری که معلوم شده کاهش 18

سرباز مازندرانی با اهدای
اعضای بدنش به  ۱۱بیمار
جان دوباره بخشید

مسکونی که از آمارهای خام سامانه ثبت امالک به دست آمده ارزان
ترین منطقه تهران مربوط به منطقه  18است که متوسط قیمت
مسکن در این منطقه ،هر مترمربع  14میلیون و  410هزارتومان
است .اگر کسی بخواهد یک واحد  70متری در ارزان ترین منطقه
تهران بخرد باید  21سال همه پولش را پس انداز کند و هیچ چیزی
نخرد و نخورد تا بتواند یک خانه بخرد .البته به شرط این که 21
سال آینده هم خانه همین قیمت حاال را داشته باشد و تورم صفر
در قیمت مسکن طی این مدت داشته باشیم که ناشدنی است!
البته اگر ماهیانه فقط یک سوم حقوق مان (حدود یک میلیون و
500هزارتومان) را برای خرید خانه پس انداز کنیم باید  56سال
صبر کنیم تا در ارزان ترین منطقه تهران ،خانه بخریم!
▪  77سال انتظار برای یک خانه معمولی در تهران

از مناطق مختلف  22گانه تهران ،هر مترمربع واحــد های
مسکونی تعدادی از مناطق باالی قیمت  30میلیون به فروش
می رسد اما بعضی مناطق هم زیر  20میلیون تومان هستند.
اگر میانگین را  20میلیون در نظر بگیریم خانه  70متری در
مناطق متوسط تهران حدود یک میلیارد و  400میلیون تومان
قیمت دارد که با دستمزد قانون کار یک خانواده چهار نفره باید
حدود  29سال منتظر بمانند تا با تورم صفر درصدی در مسکن
شاید بتوانند یک واحد معمولی بخرند .اگر هم بخواهند بخشی
از درآمدشان را برای هزینه های جاری زندگی خرج و یک سوم را
برای مسکن پس انداز کنند باید حدود  77سال انتظار بکشند!
▪مورد عجیب باالشهر تهران!

متوسط قیمت فروش هر مترمربع واحد مسکونی در بهترین
منطقه تهران (منطقه یک)  64میلیون و  558هزار تومان در
مهرماه به فروش رسیده است .یعنی اگر یک خانواده معمولی
بخواهد خانه ای  70متری در باالشهر تهران بخرد باید  93سال
منتظر باشد تا بتواند یک خانه معمولی بخرد! این خانواده اگر
هم بخواهد که فقط یک سوم حقوقش را برای مسکن پس انداز
کند  248سال بعد میتواند یک خانه  70متری در بهترین
نقطه از تهران بخرد!

▪ انتظار مشهدی ها برای خانه دار شدن چقدر است؟

طبق گزارش تجارت نیوز از قیمت هر متر مربع مسکن در مناطق
مختلف مشهد بر اساس دادهها و قیمتهای موجود در جدول
باال ،هر متر مربع مسکن در شاندیز  7میلیون تومان ،طالب و
شهیدمطهریشمالی ۸٫۶میلیونتومان،عبدالمطلب،ابوطالب
و امیریه نیز مناطقی هستند که در کانال  ۹میلیون تومان ثبت
شدهاند .هر مترمربع مسکن در قاسم آباد  ۱۰٫۵میلیون تومان،
الهیه  ۱۱میلیون تومان ،محله سرافراز  ۱۱میلیون تومان و صیاد
شیرازی و اقبال  ۱۶میلیون تومان اعالم شده است.متوسط
قیمت خرید مسکن در هفت تیر ۱۷٫۵میلیون تومان ،در آزادشهر
 ۱۸٫۶میلیون تومان و در وکیل آباد و فرهنگ  ۱۹میلیون تومان
ثبت شده است .هاشمیه و محله هنرستان با حدود قیمت ۲۰
میلیون تومان برای یک متر آپارتمان ،در بین مناطق جدول باال
نرخ خرید باالتری دارند .اگر میانگین قیمت مسکن در مشهد
را متری  12میلیون در نظر بگیریم برای یک خانه  70متری باید
 840میلیون برای یک واحد معمولی پس انداز داشته باشیم.
برای این مبلغ نیاز است که یک خانواده چهار نفره حدود 18
سال منتظر بمانند تا با فرض تورم صفر درصدی مسکن خانه دار
شوند .این خانواده اگر یک سوم درآمدشان را برای مسکن پس
انداز کنند باید  46سال در انتظار باشند!

عامل اصلی گرانی 50درصدی برنج
درصدی تولید در سال  1400آمار درستی
نبوده و اتحادیه شالیکوبی داران مازندران
به تازگی اعــام کــرده که کسری برنج ۴۰
درصــد است .به گــزارش خبرگزاری مهر،
اظهارات مختاریانی ،نایب رئیس انجمن
واردکنندگان برنج نشان می دهد به رغم این
که در سال 1400به دلیل کسری برنج ،قرار
بر این شده بود تا ممنوعیت فصلی واردات
حداقل یک ماه لغو شود ،به تازگی و چند روز
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قبل اعالم شد ثبت سفارش برنج از ابتدای
آبان آزاد شد و در عین حال نمی توان برنجی
وارد کرد .همین موضوع منجر به این شد که
برنج خارجی در مبدا از جمله هند بیش از 10
درصد گران شود.وی اضافه کرد :سوال ما از
مسئوالن این است که اگر به بهانه حمایت
از تولید داخل به تجار اجــازه واردات برنج
نمیدهند چطور خود دولت اقدام به عرضه
برنج خارجی در بــازار کــرده اســت .قسمت

مهمی از برنجهایی که دولت هم اکنون به
قیمت  ۱۷,۵۰۰تومان عرضه میکند همان
برنجهایی است که تجار بخش خصوصی با
ارز  ۴۲۰۰تومانی وارد کرده بودند و دولت
به بهانه حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی این برنجها
را به قیمت هفت هــزار تومان از تجار برنج
خریداری کرد.مختاریانی اگرچه اشاره ای
به زمان وقوع این اتفاق نداشت ولی با توجه
به حذف ارز  4200برنج در سال  98به نظر
می رسد این اتفاق مربوط به ماه های اخیر
و دولــت فعلی نباشد و به دوره دولــت قبل
بازگردد.وی افزایش حدود  20هزار تومانی
قیمت برنج داخلی تا  60هزار تومان توسط
دالل بازی ها را رد کرد و گفت :کارخانجات
هر کیلوگرم برنج ایرانی را بین  ۴۲تا ۴۳
هزار تومان از کشاورزان خریداری میکنند.
برنج ایرانی بعد از بوجاری و بسته بندی ۴۹
تا  ۵۰هزار تومان تمام میشود و با احتساب
 ۱۰درصد هزینه توزیع به بیش از  60هزار
تومان میرسد.

معـاون اجتماعـی فرماندهـی انتظامـی اسـتان
مازنـدران ،گفـت :اسـتوار دوم وظیفـه فرهـاد
کیانـی نـژاد سـرباز  ۲۳سـاله مازندرانـی بـا
اهدای اعضـای بدنش بـه  ۱۱بیمار جـان دوباره
بخشـید .
سـرهنگ سـید جعفـر سـاداتی گفت:فرهـاد
کیانـی نـژاد سـرباز راهـور تهـران بـزرگ حیـن
مرخصـی بـه علـت سـانحه تصـادف رانندگـی در
شهرسـتان سـیمرغ متأسـفانه دچار مرگ مغزی
مـی شـود.وی افـزود :بـا مـرگ مغـزی فرهـاد،
خانـواده ایـن سـرباز در اقدامی انسـان دوسـتانه
و خیرخواهانـه بـا اهـدای اعضـای بـدن فرزنـد
دلبندشـان موافقت کردند و  ۱۱عضو از اعضای
بدن او در بیمارسـتان تهران به بیمـاران نیازمند
اهدا شـد و بـه آنـان جـان دوبـاره بخشـید.معاون
اجتماعـی انتظامـی اسـتان مازنـدران ،تصریـح
کـرد :خانـواده ایـن سـرباز فـداکار بـا حضـور در
بیمارسـتان با فرزند خود وداع کردنـد؛ پدر برای
آخریـن بـار بـر پیشـانی فرزنـدش بوسـه زد ،برای
لحظاتـی وی را در آغـوش کشـید و بـا چشـمانی
اشـکبار بـا وی وداع کرد.مراسـم تشـییع ایـن
سـرباز فداکار پنـج شـنبه در زادگاهش روسـتای
رکـن کال شـهرکیاکال برگـزار شـد.

نگرانی رئیسکمیسیون بهداشت
از تغییر شغل
و مهاجرت پزشکان
رئیس کمیسیون بهداشت مجلس در نامهای
به رهبر معظم انقالب ،از افزایش درخواست
مهاجرت پزشکان ابراز نگرانی و راهکارهایی
برای مقابله با آن پیشنهاد کرد.
بــه گـــزارش ایسنا ،شهریاری در ایــن نامه به
دستاوردهای کشور در حوزه بهداشت و درمان
طــی  40ســال گذشته اش ــاره و تصریح کــرده
است که طی سال های اخیر با اتفاقات نگران
کننده ای مانند «کاهش ادامه تحصیل در مقطع
دستیاری تخصصی و فوق تخصصی در رشته
هــای مختلف پزشکی»« ،خـــروج پزشکان از
کسوت عضویت هیئت علمی به شرایط غیر
هیئت علمی» و همچنین «افزایش درخواست
مهاجرت پزشکان به خــارج از کشور» مواجه
شده ایم.
شهریاری راهکارهایی را هم برای این موضوع
پیشنهاد کــرده اســت :اصــاح ساختار پذیرش
و نــحــوه آزمـــون دســتــیــاری ،اص ــاح دریافتی
دستیاران معادل حداقل حقوق کارمند رسمی،
حذف روش پرداخت پلکانی ،تبدیل مالیات
پلکانی از  ۳۵درصد به  ۱۰درصد ،خرید خدمات
پزشکان تمام وقت جغرافیایی در دانشگاه ها
معادل 2/6کا و برای پزشکان مستقر در مناطق
محروم با  ۲کا و محروم ویژه با  ۴کا ،پرداخت وام
کم بهره به پزشکان و سایر کادر درمان.

