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گرينويچ

روانشناس برای ساکنان شوکه

 

تولوز: شورای شهر محل يکی از حوادث تیراندازی 
در فرانسه برای ســاکنان محل حادثه اتاق مشاوره 
روانشناسی تشکیل داد. ماجرا از اين قرار بود که يک 
کهنه سرباز فرانسوی فقط به دلیل اينکه يک نفر به او 
سیگار نداد به سر او شــلیک کرد. قربانی اين حادثه 
فردی 45ساله اســت که هم اکنون در بیمارستان 
به سر می برد. شاهدان اين حادثه برای بیان مشاهدات 
خود به اداره پلیس فراخوانده شده اند. دادستانی شهر 
تولوز در جنوب غربی فرانسه درباره اين حادثه گفت 
که اين کهنه سرباز احتماال فقط به جهت اينکه فرد 
قربانی به او ســیگار نداده به وی شلیک کرده است. 
دادستان تولوز با وخیم توصیف کردن حال مضروب 
گفت که پلیس موفق شده فرد ضارب را شناسايی و 
دستگیر کند. اين کهنه سرباز 49سال سن دارد و به 
 همراه سگ خود در شــهر کوچکی به نام بسی ير در 

40 کیلومتری شهر تولوز زندگی می کند.

تبارشناسی تنها پنجره جادویی خانه

نخستین شهردار از راه دور
 

توکیو: يک خانم 47ساله ژاپنی که ســال ها از عمر خود را 
ساکن بلژيک بوده است به عنوان شهردار يکی از نواحی توکیو 
انتخاب شد. خانم ساتاکو کیشیموتو به همراه همسر و 2فرزند 
خود سال هاست که ساکن شهر لوون بلژيک هستند. وی در 
دوران همه گیری کرونا و فراهم شدن امکان حضور مجازی 
در جلســات گوناگون، در اکثر نشست های توکیو مشارکت 
کرد و به فردی شناخته شده در اين شهر تبديل شد. عالقه 
خانم کیشیموتو به سیاست ژاپن بسیار زياد بود به طوری که 
وی همیشه در اين جلسات محلی شــرکت می کرده است. 
همین  باعث شــد که وی با اختالف اندک 200رأی بتواند 
به سمت شهرداری يکی از نواحی در توکیو دست يابد. خانم 
کیشیموتو 25سال ابتدايی زندگی خود را در ژاپن گذرانده 
بود و سپس به هلند و از آن جا به بلژيک مهاجرت کرد. ويژگی 
اين خانم اين بود که ارتباط خود با مسائل جاری ژاپن را به روز 
نگه داشته بود. هرچند در ابتدا اصال فکر نمی کرد که بتواند 
برنده اين رقابت شود. وی به عنوان يک کانديدای ترقی خواه 
توانست شــهردار قبلی را که از جناح محافظه کار بود، کنار 
بزند. ارتباطات اين خانم ژاپنی و تالش برای حضور در بطن 
وقايع روزمره شــهر و کشــورش حاال به عنوان يک الگو در 

محافل سیاسی ژاپن شناخته می شود.

سفارش آنالين منجی زن جوان
 

نیويورك: رســتوران »چی پر تراک« در اپلیکیشن سفارش 
غذای خود پیامی با اين محتوا دريافت کرد که خیلی هول هولکی 
نوشته شده بود: »لطفا وقتی داريد پاکت غذا رو میاريد به پلیس 
زنگ بزنید به من زنگ بزنه خواهش می کنم سرسری نگیريد.« 
اين خانم سفارش غذای خود را در ســاعت 5صبح ثبت کرد و 
با عکس العمل کارکنان رســتوران، پلیس نیويورک خود را در 
ساعت6:20 به آن جا رساند. مظنون که »کموی رويال« نام دارد 
به اتهامات تجاوز جنسی، عمل جنسی جنايتکارانه، گروگانگیری 
غیرقانونی، تهديد، تجاوز، داشتن سالح و سوءاستفاده جنسی 
دستگیر شــد. به گزارش يورونیوز، اين فرد مظنون يک مورد 
اتهامی ديگر ارتکاب به تجاوز در تاريخ 15ژوئن را نیز در پرونده 
خود دارد. به گفته پلیس فرد قربانی خانمی 24ساله است. اين 
رستوران شبانه روزی است و به همین علت آن موقع صبح باز بود. 
دختر صاحب رستوران با دريافت اين سفارش عجیب و به علت 
داشتن نشانی مشتری به سرعت پلیس را در جريان قرار داده و 

جان اين زن جوان را نجات داد.

تقال برای پاك ماندن طبیعت/ ارتفاعات فیلبند-  عکس: حامد عسگرپور اول آخر

 باشگاه
نویسندگان

شنبه

ما و زباله گردها!

چند سالی اســت که پديده زباله گردی 
در ايران بدل به يکی از نمادهای شهری 
شده و کوی و برزنی نیست که از منظره 
دلخراش کنکاش آدم های کوچک در ســطل های بزرگ بی نصیب 
باشد. وضعیت معیشتی و بهداشــتی زباله گردها به ويژه سالمندان، 
زنان و کودکان نیاز به توصیف ندارد ؛چنان که کمتر دلی است با ديدن 
هرروزه اين صحنه های تکراری به درد نیايد و اســیر حس ناتوانی از 

کمک به اين خیل عظیم هموطنان نشود.
اين پديده ضمنا ســويه ديگری هم دارد و آن پراکندگی زباله های 
جوريده شده در اطراف سطل های زباله است که چشم اندازی زشت 
و آلوده به معابر می دهد و چشم و دل ساکنان محالت و عابران کوی 
و برزن را می آزارد )به ويژه در فصل گرما( و چه بســا که در ســاعات 
خلوت شــبانه روز، جوالنگاهی برای حیوانات موذی و غیرموذی هم 
فراهم آورد. اگر شما جزو آن دســته آدم هايی هستید که رسیدگی 
به چنین مشکالتی را صرفا وظیفه نهادهای شهری می دانید و ديدن 
هر روزه فالکت شماری از آدم ها برايتان عادی شده، می توانید ادامه 
اين يادداشت را نخوانید! تا همین جا هم بابت وقتی که صرف کرديد 
پوزش می خواهم! ولی اگر شهروندی مسئول هستید و گمان می کنید 
همه ما وظیفه داريم کــه در کنار هم برای رفع مشــکالت محیط 
زندگی مان  راه حل هايی بیابیم و مشارکت کنیم، شايد چند خط بعدی 

به دردتان بخورد.
آنچه ما به اسم »زباله« دور می ريزيم در بسیاری از کشورها »طالی 
کثیف« نام دارد و حتــی برخوردارترين مردم دنیــا هم از کودکی 
ياد می گیرند که » طال« را هرچقدر کثیف باشــد نبايد دور ريخت! 
فعاالن صنعت بازيافت می گويند در همین تهران خودمان برخی از 
زباله گردهای حرفه ای درآمد قابل توجهی دارند و هر ساله نوجوانان 
زيادی از اقصي نقاط کشور  حتی کشورهای مجاور - برای کار در اين 
حوزه به پايتخت می آيند و برای فعالیــت در محدوده های مختلف 
شــهر، هرکدام ماهانه مبالغی معادل حقوق يک بازنشسته رسمی 
به دالل ها می پردازند و با باقی اش زندگی می کنند؛ بررســی میزان 
واقعی بودن اين ادعاها ما را به ارزش مادی آنچه هر شــب و هر روز 
در کیسه می ريزيم و در سطل سر کوچه می اندازيم آگاه خواهد کرد؛ 
ولی ضمنا خواهیم فهمید که ناخواسته و غیرمستقیم، عامل اشتغال 
کثیف بسیاری از کودکان کار هســتیم. راه حل مقابله با اين پديده، 
تفکیک خانگی زباله های با ارزش - يعنی قابل بازيافت - از خاکروبه و 
پوسیدنی هاست. سخت نیست که در هر خانه کنار سطل آشغال، يک 
کیسه بزرگ يا کارتن مقوايی بگذاريم تا انواع ظروف پالستیکی، لباس 
و پارچه های فرســوده، فلزات، کاغذ و مقوا، نايلون خريد و امثالش را 
در آن بیندازيم. تازه اهالی يک ساختمان می توانند تشريک مساعی 
کنند و يک کارتن بزرگ در گوشه حیاط يا پارکینگ بگذارند تا همه 
بازيافتی های مجتمع در آن جمع و تحويل ماشــین های گردآوری 
پسماند و ضايعات شهرداری شود. تسری اين روش به همه اهالی يک 
کوچه، ســطل های زباله محله را از ضايعات قیمتی خالی می کند و 
به تدريج پای کودکان و زباله گردهای حرفه ای را از محل شما می بُرد. 
شخصا کسانی را سراغ دارم که ضايعات را به افراد نیازمند می دهند تا 
آنها را از کندوکاو در سطل های کثیف و آلوده معاف کنند و کرامت شان 
را پاس بدارند. برخی جاها هم ضايعات محله را هفتگی به پايگاه های 
بازيافت می فروشند و مبالغ حاصله را صرف گلکاری و زيباسازی محله 
می کنند. چاره هر مشکل در ابتکار و حرکت شخصی است. کافیست 
عینک عادت را از چشم برداريم تا زشتی ها را ببینیم و به فکر راه حل 
بیفتیم. باور کنید بسیاری از اين چاره جويی های کوچک در کنار حل 
آن مشکل خاص، سبب افزايش همدلی با همسايه ها و هم محلی ها 
می شوند و رفته رفته بســیاری از ما را از الک تنهايی و خودخوری و 

تنبلی در می آورند. دست در دست هم دهیم به مهر.
اين روزها فغان مستأجران به 
آسمان بلند شده و حتی کسانی 
که وارد بازار اجاره نمی شــوند هم از افزايش شديد 
اجاره ها خبر دارنــد. در اين میــان دولت و مجلس 
مانند ســال های گذشــته به دنبال يافتن راهکاری 
برای جلوگیری از افزايش شــديد قیمت ها هستند. 
افزايشی که تا همین جای کار هم تبعات ناخوشايند 
بسیاری داشته است. از 2 ســال پیش، اعدادی برای 
سقف افزايش اجاره بها اعالم شد که مشخص نیست 
براساس چه سازوکاری به دســت آمده اند؛ اما به هر 
صورت برخی از مالکان خانه های اجاره ای اين سقف 
را رعايت کرده انــد و برخی ديگر نه. امســال دولت 
قصد دارد ســختگیری بیشــتری برای اجرای اين 
آيین نامه داشته باشــد و حتی آن را تبديل به قانون 
کند. اينکه چرا اجاره بهای خانه چنین افزايشــی را 
تجربه می کند، حتماً داليلــی دارد که بی توجهی به 
آنها منجر به ناکارآمدی و غیراجرايی شــدن قانون و 
مقررات می شــود. در حقیقت به نظر نمی رسد بتوان 
گرانی در بازار اجاره را به زياده خواهی اندکی از مالکان 
و ســودجويی برخی از مشــاوران امالک گره زد يا 
همچون سال های گذشته همه تقصیرها را به گردن 

چند پلتفرم اينترنتی انداخت.
کســی را تصور کنید که تنها محل درآمدش، اجاره 
دادن يک واحد آپارتمان اســت. اين فرد بايد بتواند 
زندگی روزمره خود را مديريت کند و درحالی که هر 
روز شاهد افزايش قیمت تمامی اقالم مصرفی هستیم، 
چطور می توان انتظار داشــت او افزايشی در درآمد 
خود نداشته باشــد؟ يا حتی وقتی براساس آمارهای 

رسمی تورم نقطه به نقطه از 50درصد گذشته است، 
چطور می توان انتظار داشــت فرد مورد نظر ما تنها 
25درصد به درآمدهای خود اضافه کند؟ بدين ترتیب 
او 25درصد باقیمانده افزايش هزينه ها را از کجا بايد 

تامین کند؟
اشتباه نشــود! من مالک هیچ خانه اجاره ای در هیچ 
نقطه ای از کره زمین نیســتم و اين روزها بسیاری از 
اقوام و نزديکان و دوستانم را می بینم که برای تامین 
مسکن با مشکالت زيادی روبه رو شده اند؛ اما حرفم اين 
است که ديدن تنها يک بخش از ماجرا و ظالم نشان 
دادن مالکان، راه به جايی نمی برد و فقط بخش های 
مختلف جامعه را مقابل يکديگر قرار می دهد. نقطه 
کانونی مشکالت اقتصاد ايران، تورم است. تورمی که 
در طول چند دهه به صورت مستمر دورقمی مانده و 
نه تنها زيرساخت های اقتصادی کشور که بنیان های 
اخالقی جامعــه را نیز متزلزل کرده اســت. هرچند 
ممکن اســت راه حل های کوتاه مدتی مانند تعیین 
سقف افزايش اجاره بها، اندکی آرامش را به اين بازار 
برگرداند اما درنهايت چــاره کار، پرداختن به تورم و 

ريشه های آن است.

شهر مکتوب

میثم قاسمی

نظر نامحبوب درباره اجاره ها

چهره روزعدد خبر

 خداحافظی طوالنی 
جان ويليامز

»جان ويلیامز«ـ  آهنگســاز اسطوره ای 
فیلم های سینمايیـ  از احتمال خداحافظی 
با عالم هنر خبر داد. اين آهنگســاز نامدار 
و برنده اســکار که آهنگســازی آثاری 
همچــون »آرواره هــا«)1۹7۶(، »جنگ 
ســتارگان«)1۹77(، »ای. تی. موجودی 
فرازمینــی«)1۹۸2( را در کارنامه دارد به 
رســانه ها گفت: »در حال حاضر مشغول 
فعالیت برای »اينديانا جونز 5« هستم و فکر 
می کنم »هريســون فورد« که سنش کمی 
از من کمتر است، اعالم کرده که اين فیلم 
آخرين فیلم او خواهد بود. پس من هم فکر 
کردم اگر »هريســون« می تواند اين کار را 
انجام دهد، شايد من هم بتوان چنین کاری 
بکنم.«  »ويلیامز« که اکنون ۹0 ساله است و 
5 بار جايزه اسکار را به خود اختصاص داده 
است، اعالم کرد قصد ندارد به طور کامل از 

موسیقی کناره گیری کند.
او چندی پیش آلبوم موســیقی با عنوان 
»گردهمايی با دوستان« را با همکاری »يو 
يو ما« نوازنده مشــهور ويلونسل منتشر 

کرده است.
پايیز امسال نیز فیلم سینمايی »ِفیِبلمن ها« 
ساخته »استیون اسپیلبرگ« با آهنگسازی 
»جان ويلیامز« در سینماها اکران خواهد 

شد.

حافظ

من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان

قال و مقال عالمی می کشم از برای تو

کافی است يک جای 
کار بدن کمی بلنگد، 
کافی است ريه به طور نامحسوس ريپ بزند، يا قلب طوری 
که هیچ کس متوجه اش نشود بعضی وقت ها کندتر خون را 
پمپاژ کند، کافی است چشم ها کمی تار باشند يا قند بدن يک 
حبه باالتر از حد استانداردش باشد، همه اينهايی را که گفتم 
به تنهايی باعث نمی شوند قامت رعنای عمودی، افقی شود اما 
همین که پای آلودگی هوا به محدوده اين ناراحتی های جزئی 
باز شود، آن وقت است که مشــکالت شروع می شود. شايد 
فکر کنید آلودگی هوا که فقط برای فصل سرماست، اما بايد 
بگويیم که اينطورها هم نیست و همین حاال که نشسته ايد 
زير باد کولر و اين مطلب را می خوانید، هوای تهران با شاخص 
138 در شرايط ناســالم برای گروه های حساس قرار دارد. 
به تازگی هم دانشمندان به اين نتیجه رسیده اند که به جز 
بیماری های قلبی و عروقی و ريوی، به جز خارش چشم ها و 
سوزش گلو، آلودگی هوا می تواند روی رشد مغز کودکان هم 
تأثیرش را بگذارد. يافته های اين دانشمندان نشان می دهد 
که مهارت های کالمی کودکان ممکن است به ويژه نسبت به 

قرار گرفتن در معرض آلودگی هوا حساس باشد.
واقعیت اين است که آشنايی با بیماری هايی که منشا همه آنها 
آلودگی است، اصال معنی اش اين نیست که همینطور منتظر 
بمانیم تا يا آسم بگیريم، يا چشممان آب مرواريد بیاورد يا 
کودکانمان نتوانند درست صحبت کنند. در واقع آدم های 
سالمی که به خاطر همجواری با آلودگی هوا بیمار شده اند، بعد 
از اينکه از معرض آلودگی خالص شوند، بیماری شان خوب 
می شود. البته اين روزها فقط قله کوه ها و وسط اقیانوس ها 
انواع و اقسام آلودگی ها را ندارند اما باالخره در همین شهرهای 
تا خرخره آلوده هم راه هايی هســت که بشود به کمک آنها 
کمی از اثرات آلودگی فرار کرد. به طور مثال استفاده از فیلتر 
هوا در دوران بارداری می تواند راهی باشد برای بهبود رشد 
شناختی کودکان باشد. البته پاک کننده های هوا ممکن است 
تا حدودی محافظت کنند اما در نهايت تنها راه محافظت از 
همه کودکان کاهش انتشــار گازهای گلخانه ای است که 

نیازمند عزم جدی مسئوالن است. 

دغدغه

فاطمه عباسی

زیست در آلودگی

مرد: »خانم، دفتر همیشه اينقدر شلوغه؟« من: »همیشه 
اينقدر شلوغه. روزی سی چهل نفر برای طالق می يان. 
کار شما اگر شکايت حقوقی دادگاه است بدين من برای 
شما ثبت می کنم.« کار اين روزهای من؛ تو سری زدن به 
کولر پنجره  ای نیمه جان، مواجه شدن با زن و شوهرهای 
بی اعصاب و تحمل کردن مدير بداخالق است و همه اينها 
موقعی دراماتیک تر می شود که بدانید من در آستانه 
سنی هستم که می توانم ازدواج کنم ولی کار اصلی ام 
ثبت طالق است. من هم مثل همه دختران، از کودکی 
آرزوی پوشیدن سفیدترين لباس رسمی زندگی ام را 
داشته ام؛ لباس عروسی. لباس سفیدی که برای برخی 
زوج ها  به مرور زمان، تبديل به لباس عزا شده و با تعريف 

جديد خوشبختی، حاال می خواهند از اين سیاهی رهايی 
يابند. خانم: »مدارك من.« مادر دختر: »خانم زودتر کار 
را انجام بديد علف زير پايمان  سبز شد.« من: »چشم.« 
جالب است؛ 2سال قبل من مسئول ثبت ازدواج آنها 
بودم. البته اين را هم بگويم از طرفی، با زياد شــدن 
پرونده های جدايی، حقوق بیشتری به دست می آورم 
ولی دســت و دلم با هم رفیق نمی شوند تا جهیزيه ای 
آماده کنم تا مردی با اسب سفید از راه برسد. همانند 
گل های شــاداب دم پنجره پیر اتاقم، پژمرده شده ام. 
دوست داشتم برق کل شــهر را قطع می کردم تا هیچ 
مهر طالقی، در ســفیدی کاغذ جان نگیرد. تنها نکته 
امیدوار کننده دفتر ما، زوج خدمتکار شرکت هستند؛ 
الیاس و طاووس خانم. به طور شگفت آوری، اين دو به من 
روحیه می دهند. بعضی موقع ها برای آنکه ديگری کار 
کمتری کند از هم پیشی می گیرند يا روی سینی برای 
هم گل می گذارند يا با هم شوخی می کنند و جور ديگری 
به زندگی مشترکشان نگاه می کنند. برای من اين دو نفر 
و کارهايشان آب روی آتش است. فکر نکنید وضع مالی 

بدی دارند؛ نه خانه و ماشین دارند ولی در حد خودشان. 
با ديدن آنها امیدوار می شوم به زندگی ام ادامه دهم. 
امروز بدتر از روزهای ديگر اســت. باور کنید50 نفری 
برای طالق آمده اند. امروز انگار ناامیدی کنار دفتر من 
زيلو انداخته و پاهايش را دراز کرده است. بايد نقشه ای 
بکشم. می خواهم تاکتیک جنگی جديدی ابداع کنم 
که تا حاال به فکر هیچ سیاســتمداری نرسیده است. 
اما خیالتان راحت، قصد من به جان انداختن انسان ها 
نیســت. به بهانه کندی اينترنــت و کارهای دفتری، 
شناســنامه هر 50نفر را گرفتم و داخل کشوی میزم 
گذاشتم و گفتم کارتان ماند برای فردا. فردا هم می گويم 
دفتر دچار حريق شده و دلیلش را می اندازم گردن کولر 
پیر. از دامان اين آتش ناتوان و کم جان، میز و مدارك 
مراجعه کننده ها به مصلحت و مثال می سوزد. تا المثنی 
آماده شود، شايد اين زوج ها بیشتر فکر کنند يا شايد 
در رفت وآمدها و پیگیری کارشان، چشمانشان کمی 
الیاس و طاووس خانم را بیشتر ببیند تا بلکه اگر راهی 

باشد پشیمان شوند. 
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ديالوگ

پرنسس: »تو بايد سوگند وفاداری بخوری 
تا پادشاه بهت رحم کنه«/ واالس: »اون به 
کشور منم رحم خواهد کرد؟«/ پرنســس: »رحم او به تو مرگی سريع و 
بدون درد خواهد بود. شايد هم زندانی شدنت تو يک برج... تا اون موقع هم 
ممکنه هزار تا اتفاق بیفته... تو می تونی زنده بمونی«/ واالس: »اگر سوگند 
وفاداری بخورم، همه اون چه که داشتم زودتر از من می میرن...«/ پرنسس: 
»مردن تو دردناک تــره«/ واالس: »همه می میــرن، اما همه نمی تونند 

درست زندگی کنند«

يک بار قطاری ترق ترق کنان ســر رسید و 
از آنجا گذشــت و پشت ســرش يکی ديگر 
که نظامی ها را با خود می برد. قطار که نزديک شــد کل کار متوقف شد. 
سربازها با ديدن بچه های کالس آوازشان را قطع کردند و برگشتند طرف 
بچه مدرسه ای ها تا منظره آنها را حین کار تماشا کنند – مردانی جوان در 
راه جبهه جنگ خاموش و بی صدا به دخترها و درختان سیب خیره شده 
بودند. اين تجربه از آن تجاربی بود که گینا مدت ها بعد تازه به اهمیت و 
معنايش پی می برد. سربازهايی که همگی يکدفعه ساکت شده بودند و 
نگاه خیره شان که به او و دوستانش دوخته شده بود... مدت ها طول کشید 
تا بفهمد آن منظره برای سربازها چه معنايی داشته، مردانی در راه جبهه 
جنگ، در راه جايی ورای جبهه جنگ. ياد بچه های خودشان افتاده بودند، 
ياد خانواده هايشــان، به تکه زمین کوچکی که باغچه خودشان بود فکر 
می کردند و به نظم شگفت طبیعت که بشر از طلیعه جهان زير سلطه اش 
بود. اگر توی آن قطار راهی مقصدی نبودند که عاقبتش کشتن و کشته 

شدن بود، االن داشتند مثل آنها میوه می چیدند.

تلويزيــون هم ماننــد هر وســیله الکترونیک 
ديگری دارای شــجره نامه ای است که آشنايی 
با آن ممکن است جذاب باشد. از اجداد بزرگ و 
سرشاخه اين دستگاه که بگذريم، جد پیشارنگی 
تلويزيون يعنی انــواع الکترونیکی CRT اين 
دســتگاه که با المپ های پرتويي کار می کرد 
جزو نخســتین تلويزيون هايی بــود که در هر 
کشوری مردم توانستند آن را تهیه کنند. پس 
از آن باالخــره پای رنگ ها بــه صفحه نمايش 
تلويزيون ها باز شــد و دنیای جديدی در عرصه 
تصوير شــروع شــد. ايده تلويزيون های رنگی 
از سال ها پیش مطرح شــده بود، اما جهان در 

گیرودار جنگ جهانی، فرصتی برای رسیدگی 
به تلويزيون ها نداشت. ســال 1953 میالدی 
رنگ ها به تلويزيون آمدند. رنگی شدن تصويرها 
سال ها طول کشــید، تا اينکه باالخره در سال 
1972، تمام شــبکه های آمريکايی رنگارنگ 
شــدند و اندک اندک در کشــور های ديگر هم 
تلويزيون های رنگی قديمــی آمدند و رفتند و 
جای خود را به پالســماها،  ال سی دی ها و انواع 
ال ای دی ها واگذار کردند. اما بیســتم و پنجم 
ژوئن هر سال جهان به نوعی آمدن نسل رنگی 
تلويزيون ها را جشن می گیرد. در اهمیت نسل 
هوشمند و دارای کیفیت رنگی باالی اين تنها 
پنجره جادويی هر خانه همین بس که نگاهی به 
سايت worldmeter نشان می دهد در هر دقیقه 
تقريبا 270دستگاه تلويزيون در جهان خريد و 
 فروش می شــود. همچنین به گزارش مؤسسه

 Strategy Analytics، پیش بینی می شود تا 
سال2026 فروش تلويزيون  هوشمند و دارای 
بیشترين تفکیک رنگی از 34درصد به 51درصد 
برسد. تا پايان سال 2020میالدی 665میلیون 
تلويزيون هوشــمند در سراسر جهان به فروش 
رفته اســت. اين مقدار معادل 34درصد از تمام 
خانوارهای جهانی است که تا به امروز اقدام به 
خريد تلويزيون کرده اند. اين مؤسسه پیش بینی 
می کند که تا سال 2026 اين مقدار به 1.1میلیارد 
عدد می رســد. در نتیجه بايد گفت که تا سال 
2026تا 51درصــد از تمامــی تلويزيون های 
فروخته شده در سراسر جهان، هوشمند خواهند 
بود. تلويزيون های هوشــمند در سال2020 با 
رشد 7.4درصدی به 186میلیون دستگاه رسید 
که 79درصد از کل تلويزيون های فروخته شده 

را به خود اختصاص داده است. 
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