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گزارش ویژه

هجوم خیابانی
به«دفاعاتوبوسی»

جن
جال

اینحملهخیابانیبهکیروش چهپسزمینهایدارد؟
«امکان نداره تو آمریکای جنوبی دفاع اتوبوسی ببینید مگه
این که کیروش تو کلمبیا این کار رو بکنه ».این تازه ترین
کنایهانتقادیجوادخیابانیهنگامگزارشبازیدوتیمپروو
برزیلطیبرگزاریرقابتهایکوپاآمریکاستکهبهسرعت
درفضایمجازیموردتوجهقرارگرفت.خیابانیدرشرایطی
که از هجومی بودن سبک بازی تیم های آمریکای جنوبی
صحبتمیکردگفتتمامتیمهایآمریکایجنوبی همواره
حملهرادردستورکارخودقرارمیدهندوهیچتیمیدفاعی
اتوبوسی
نیست مگر این که شخصی مثل کیروش با دفاع
ِ
خود جذابیت این رقابتها را کاهش دهد.اظهار نظری که
البته مدافعانیهمداردکهمعتقدندفوتبالدفاعیباعثاز
بین رفتن هیجان در فوتبال میشود .این صحبت خیابانی
ازمعدود نظرات و بعضا سوتی های وی در حین گزارش بود
که البته عده ای را به موافقت واداشت.خیابانی پیش از این
همبعدازمصاحبهجنجالیکیروشدرخاللبازیهایجام
ملت های آسیا که گفته بود« :در حالی که ما این جا افرادی
داریمکهپولغذایشانراندارند،آنهاباامکاناتدرجهیک،
به ژاپن سفر میکنند و برمیگردند .چه کسی این اجازه را به
آن ها میدهد؟» به او انتقاد و حرف های او را توهین به مردم
ایرانقلمدادکردوخطاببهاوگفت«:شمامربیتیمفوتبال
این کشور هستید ،نه همه کاره و رئیس کشور ،مردم شاید با
سختیزندگیمیکننداماباشرفزندگیمیکنند....درچه
مقامیهستیکهبهمردممنتوهینمیکنی؟»البتهایننظر
خیابانی هم مورد حمله کاربران قرار گرفت و موافقان زیادی
هم داشت.البته همان روزها گروهی از حامیان کیروش
مدعیشدندحملهخیابانیبهکیروشپسزمینهاقتصادی
دارد و حذف وی از فرایند تهیه لباس های تیم ملی دلیل آن
است .اظهارات خیابانی همچنان واکنش کاربران را بر می
انگیزدوبهموضوعیبرایبحثبدلمیشود.
کاربرینوشت«:عموجواددمتگرمکهحرفدلماروزدی
شاید کی روش توی کشور ما و کلمبیا برد داشته باشه ولی
هیچوقتشاهدیکبازیچشمنوازازشنبودیم».
کاربردیگرینوشت«:آقایخیابانی،ترجیحمیدیمتوروبا
خاطراتشیرینبازیایران-استرالیاتویذهنمونبسپاریم
نهانتقاداتبهکسیکهدیگهتویفوتبالمانیست».
کاربر دیگری هم نوشت« :مگه دفاعی بازی کردن چیز
بدیه که این قدر جوش آوردین؟ خفن ترین مربیهای دنیا
مورینیو،سیمئونهو...همهمینکاررومیکنن».
اماکاربردیگرینوشت«:نمیخوامازخیابانیدفاعکنمولی
منازکسیکهبهمردمکشورمتوهینکنهخوشمنمیادحاال
می خواد اون آدم کی روش باشه یا هر اجنبی دیگه».
کاربردیگریهمنوشت«:منخودمهمیشهازنتیجهگرفتن
تیم ملی خوشحال می شدم اما خیلی وقت ها از فوتبال
شون لذت نمی بردم اما همین دو بازی که ویلموتس اومده
واقـــعـــا از سبک
هــجــومــی تیم
ملی لــذت می
برم».
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عکس نوشت

چادردرمنگنهمافیاومسئوالن

آقای وزیر گزارشی را که سفارش دادید بخوانید!
مهدیحسنزاده-تازهترینآمارهاازبازارچادرمشکی،
افزایش قیمت انواع پارچه های چادر مشکی را نشان می
دهدتامحصولیکه 90درصدآنوارداتیاست،باجهش
نرخارزبنابرخبرهاتاپنجبرابرافزایشقیمتداشتهباشد.
اینافزایششدیدقیمت،داغوابستگی 90درصدیاین
محصول به واردات را تازه کرد .داغی که با جهش نرخ ارز
تازه شد.براساس گزارش روز گذشته روزنامه صبح نو،
خانمهای چادری برای خرید یک قواره چادر معمولی
که در سال گذشته بین  ۱۰۰تا  ۳۰۰هزار تومان هزینه
میکردند ،امسال باید بین  ۵۰۰هزار تا یکمیلیون و
۳۰۰هزارتومانهزینهکنند.بااینوضعیت،دیگربسیاری
از خانوادههای بیبضاعت و کمبضاعت توان خرید چادر
مشکی را ندارند .اسدا ...سلیمانی ،مدیرعامل انجمن
تولیدکنندگان محصوالت عفاف و حجاب ،روز شنبه
دراینباره به خبرگزاری فارس گفته است« :قیمت چادر
پنجبرابر شده؛ چون قب ً
ال پارچه این محصول با ارز سه
هزارتومانیوهریاردچادرششهزارو ۸۰۰تومانخریده
میشد.بااینحال،اکنونقیمتارز ۱۴هزارتومانشدهو
ارزدولتیبهاینمحصولتخصیصدادهنمیشودوپارچه
آنباارزآزادخریدهمیشود».
▪وابستگییکیازمهمتریننمادهایفرهنگیکشور
به واردات

طی سال های اخیر همواره این سوال مطرح بوده که چرا
با گذشت  40سال از پیروزی انقالب ،همچنان پارچه
مرغوبچادریازکشورهاییمانندژاپنوکرهبهایرانوارد
میشود و چرا هیچگاه با حمایت مؤثر از صنعت نساجی
کشور به خودکفایی در این محصول مهم و نماد فرهنگی
کشوردستنیافتهایم؟براساسآمارهابیشاز 90درصد
نیاز چادر مشکی کشور از طریق واردات تامین می شود.
مروجحسینی ،رئیس انجمن نساجی ایران در سال 94
بااشارهبهمصرفحدود 70میلیونمترمربعپارچهچادر
مشکی در سال گفته است :ساالنه حدود  100میلیون
دالرهزینهوارداتپارچهچادرمشکیمیشود.بااینحال
آخرینآماروارداتکهازسویانجمنصنایعنساجیاعالم
شده ،مربوط به سال  95است که میزان واردات چادر
مشکی را  124میلیون دالر ذکر کرده است.مراجعه به
سایتگمرکهمتفکیکمشخصیدراین بارهندارد.
▪روایتپژوهشیازشکستتولیدداخلیچادر

دراینمیاناینکهچراصنعتچادرمشکیدرکشوررشد
نکرده است ،سوال مهمی است که به جز پاسخ مافیای

راز موفقیت والیبال
بردهای متوالی تیم ملی والیبال کشورمون باعث
شد عده ای دنبال دلیلش بگردن و فهمیدن مهم
ترین دلیل موفقیت والیبال ایران اینه که در بین
خانواده های مسئوالن افراد قد بلند نداریم!

واردات و سود سرشار آن ها پاسخ دیگری مطرح نشده
است.حائری،کارشناسصنعتنساجیدراینبارهگفته
است:واردکنندگانچادرمشکیحداقل 50درصدسود
بهجیبمیزنند.بنابراینوقتیحجمتقاضایبازاروسهم
چادرمشکیخارجیرادرنظربگیریم،قدرتباالییبرای
ممانعتازتولیددربازاروجوددارد.
مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی که  8اردیبهشت
 94منتشر کرده است ،راه حل معضل چادر مشکی در
داخل را حمایت از تولید داخل با حمایت از کارخانه های
موجوددرکشوروهمزمانافزایشتدریجیتعرفهواردات
اعالمکردهاست.تازمانتنظیمآنگزارشازچهارکارخانه
موجوددرزمینهتولیدچادرمشکی،سهکارخانهباظرفیت
تولید30میلیونمترمربعدرسالفعالوسهکارخانهدیگر
هم در دست ساخت بودند .اما ظاهرا در سال های بعد
وضع بدتر شده است .حدود یک سال پیش ،مدیرعامل
شرکت حجاب شهرکرد درباره واردات چادر مشکی به
کشورازدالیلشکستبرنامههایتولیددرچهارکارخانه
ایرانیسخنگفت.
بــه گزارش تسنیم ،میرمحمدتقی دانــایــی هوشیار
مدیرعامل شرکت حجاب شهرکرد بـه عــنــوان تنها
تولیدکننده چــادر مشکی کشور با اعــام ایــن که طی
سال های گذشته چند شرکت برای تولید چادر مشکی
افتتاح شدند ،اما مشکالت متعدد مانع فعالیت آنها
شد ،گفت :شرکت کرپناز کرمانشاه چندین سال پیش
بههمینمنظورافتتاحشد،ولیمتاسفانهبهدالیلیهیچ
وقت نتوانست وارد عرصه عرضه چادر مشکی مرغوب
شود .شرکت ایران مرینوس و پشم بافی آسیا با استفاده
از تکنیکهایی روی ِ
رنگ پارچه چادر مشکی خیلی کار
کردند ،ولی هیچ وقت این محصوالت صنعتی و تجاری
نشدندودرحدمقادیرکمباقیماندند.هماکنوننساجی



مشکیرسمیدر
حجابشهرکردتنهاتولیدکنندهچادر
ِ
ایران است که با ظرفیت  ۱۰میلیون مت ِر مربع ،حدود دو
سال است که کار خود را آغاز کرده و البته هنوز به ظرفیت
کاملنرسیدهاست.
▪ 2عــامــل مــوفــق نــبــودن کــارخــانــه هـــای داخــلــی
چادرمشکی

دانایی علل موفق نبودن کارخانجات چادر مشکی در
کشور را دو عامل مهم دانست و افزود :نخستین مشکل
فنی تولید پارچه چادر مشکی است .این
ِ
نداشتن دانش ِ
نوعپارچهمحصولینیستکهبهسادگیوباتجربهعادی
بتوان آن را تولید کرد ،زیرا فرایندها و ماشین آالت و مواد
مصرفی خاصی دارد .بحث دوم داشتن ماشین آالت
متناسباست.بسیاریازکارخانجاتوقتیبهحوزهپارچه
چادر مشکی ورود کردند که ماشین آالت آنها متناسب
خطتولیداینپارچههانبود.
با این حال نسخه مرکز پژوهش های مجلس در این باره
چیز دیگری است و معتقد است :قیمت تمام شده باالی
تولیدداخلوتعرفهپایینوارداتازعمدهتریندالیلافت
تولیدچادرمشکیدرداخلاستومهمترینراهکاربهبود
وضعیتاینصنعت،تدوینبستهحمایتیباارائهتسهیالت
ارزانقیمتوسرمایهدرگردشبرایاینبخشوافزایش
تدریجی و ساالنه تعرفه واردات چادر مشکی خارجی و
ممنوعیتوارداتاینمحصولازمناطقآزاداست.
جالباینجاستکهمتقاضیاینپژوهش،رضارحمانی،
وزیر فعلی صمت است که در آن مقطع ،نماینده مجلس
و رئیس کمیسیون صنایع بود .اکنون و با افزایش شدید
قیمت چادر و تازه شدن داغ وابستگی چادر مشکی به
واردات باید از آقای وزیر خواست که بار دیگر ،این گزارش
رابخوانندوبهتوصیههایآنعملکنند.

دوست مردم
به راحتی میشه مهربون بود مثل همین دوستی که
گفتهبعدازپایانکار روزیچندمسیر رارایگانمیرم
تادرشرایطبداقتصادیکمکیبهمردمکنم.

زندگی لی لی پوتی
گرونی اجاره خونه ها داره به سمتی میره که فکر
کنم یخچال و گازم باید توی همین فضا جا داد تا
از پس اجارش بر بیایم.





2.9 M views

آفتابه خرج لحیم
بندهخداچقدخرجسیستمامنیتیپیکانشکرده
کهمباداکسیبدزدتشدرصورتیکهبرای دزدها
همصرفنمیکنههمچینماشینیروبدزدن.

2.8 M views

1.8 M views

تراژدیماهیهایسیستان

بهسودایتومشغولم زغوغایجهانفارغ

آینهعبرتکمربندایمنی

درویدئوهاییکهاینچندروزازسدسیستانمنتشرشده،تعدادزیادی
ماهی ریز می بینیم که پشت سد تجمع کردهاند و خالف جریان آب
در هوا به پرواز درمیآیند .بعضیها آن را زیبایی طبیعت میدانند اما
تعدادیازفعاالنمحیطزیستمعتقدنداینماهیهابرایتخمریزی
باید خالف جهت آب به باالدست رودخانه نقل مکان کنند و برای
عبورشانازسدبایدتمهیدیاندیشیدهمیشد
که این اتفاق رخ نداده است .یکی از مسئوالن
استانی هم تنها مصرف این ماهیان را برای
خوراکطیوردانست.

درشلوغیوهیاهوییکهروزانهباآندرگیرهستیمبعضیآدمهاهستند
که به معنای واقعی دنیای شخصی خودشان را دارند .دنیایی زیبا و
آرام که داشتن اش آرزوی همه ماست .در ویدئویی که بارها در فضای
مجازیبازنشرشدهاستجوانیرابامعلولیتجسمینشانمیدهد
کهدرخلوتشخصیخودش،گوشهایازحرممطهررضویغرقدرراز
ونیازباخدایخوداستوانگارزغوغایجهانفارغاست.گوشهایکه
خیلیهاماندوستداریمدرروزدقایقیرابتوانیمدرخلوتوآرامشش
با خیال راحت نفس بکشیم و انرژی بگیریم .کاربری نوشت« :چه قدر
اینحالخوبمعنویدرزندگیآشفتهماکمرنگشده».

تصویری شبیه سازی شده از جمجمه یک انسان بعد از تصادف
در فضای مجازی منتشر شد که استخوانهای خرد شده صورت
به وضوح قابل رویت بود و اگر کمی دقت کنیم ،متوجه تیغههای
برفپاککنی می شویم که وارد دهان و مجاری تنفسی ایشان شده
است!کاربرانبهاتفاقیکهقراراستبانبستنکمربندایمنیبرای
سرنشینان خودرو رخ دهد واکنش نشان دادند .کاربری نوشت:
«لطفا همیشه از بسته بودن کمربند ایمنی خود و عزیزانتون در
هنگام رانندگی مطمئن باشید ».کاربر دیگری نوشت« :رانندگان
موتورسیکلتهمحتماازکالهایمنیاستفادهکنند».

