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صافکاریلوازمخانگیوپیشنهادجنجالیعمرانخان!




3.9 M views

هزینهخوراکخانوارحداقلماهی ۲میلیون!
گزارشی از حداقل قیمت تمام شده وعده های غذایی
برای یک خانواده چهارنفری در فضای مجازی منتشر شد
که بازتاب زیادی داشت .در این گزارش آمده هر خانواده
ن که هر روز صبحانه نان و کره و ناهار
چهارنفری با فرض ای 
عدسپلو (بدون کشمش یا گوشت چرخکرده) و شام
تخممرغ و سیبزمینی بخورند ،ماهانه باید مبلغی حدود
یکمیلیون و  ۹۰۰هزار تومان برای همین سه وعده
غذایی هزینه کنند .این در حالی است که حداقل دستمزد
نیروی کار در ایران مبلغی حدود دومیلیون و  ۸۰۰هزار
تومان است .کاربری نوشت« :حاال همین کارگر اجاره خونه،
هزینه آب و برق و گاز ،هزینه تامین لباس ،مخارج مدرسه،
هزینه ایاب و ذهاب ،هزینه درمان و  ...هم داره که قطعا
بیش از دو میلیون هم در ماه می شه ».کاربری هم نوشت:
«کاش مسئوالن به جای بی انصافی خوندن گرانی ها برای
حل کردنش کاری کنن».

3.1 M views

پیشنهادجنجالیبرایبرخوردبامتجاوزانجنسی
درحالی که طی هفتههای گذشته قتل و تجاوز به یک دختر
هفت ساله پاکستان را در حیرت فرو برده است عمران
خاننخستوزیرپاکستانبرایبرخوردبامتجاوزانجنسی
پیشنهادهایی داده که در شبکه های اجتماعی بازتاب
زیادی پیدا کرده است .او در یکی از پیشنهادهایش در
یک برنامه تلویزیونی گفته« :کسانی که زنان و کودکان را
آزار میدهند باید در مألعام به دار آویخته شوند؛ اگر این
کار صورت گیرد دیگر کسی دست به تجاوز نمیزند .اما
مجازات اعدام باعث تیرگی روابط اسالم آباد با کشورهای
دیگر به خصوص غربیها خواهد شد پس به جای اعدام
باید کسانی که به زنان و دختران تجاوز میکنند و کودکان
را مورد آزار جنسی قرار میدهند ،با گاز اخته شوند تا
دیگر قدرت تولیدمثل نداشته باشند و آیندهای برای
آنان متصور نباشد».

بههرچهداریخوشباش

اگههمهبه
همین
جملهای
کهرویاین
تاکسینوشته
شدهباور
داشتهباشیمو
بهچیزاییکه
داریمدلخوش
باشیمزندگی
روبردیم

منصف باشیم

صافکاریونقاشیلوازمخانگی

فیسبوکجاسوس
جاسوسی فیسبوک از کاربران اینستاگرام به کمک
ن گوشیهای آیفون خبر ساز و با واکنش های زیادی
دوربی 
همراه شد .فیسبوک که پیش از این در ماه گذشته
متهم به استفاده از فناوری شناسایی چهره برای کسب
غیرقانونی اطالعات بیومتریک از بیش از  100میلیون
کاربر اینستاگرام شده بود دوبــاره متهم به جاسوسی
عامدانه از کاربران اینستاگرام شد .بلومبرگ در گزارشی
نوشت ،شرکت فیسبوک از طریق استفاده بدون اجازه
ی حتی در زمان غیر فعال بودن آن ها از
از دوربین گوش 
کاربران اینستاگرام جاسوسی کرده است .البته فیسبوک
این گزارشها را رد کرده و یک مشکل در این نرمافزار
را مقصر دانسته و اعالم کرده این اشکال در حال برطرف
شدن است .کاربری نوشت« :واقعا آدم با دیدن این خبرا
می ترسه از گوشیش استفاده کنه ».کاربر دیگری نوشت:
«همه برنامه ها جاسوسی می کنن فقط اینستاگرام نیست
ماها خبر نداریم!»

گزارشی در فضای مجازی از کارگاهی زیرزمینی منتشر
شده که در آن لوازم خانگی مخدوش یا کارکرده بازسازی
میشوند تا دوباره به عنوان کاالی نو به فروش برسند.
در این گزارش مشخص است که یخچالها و ماشین های
ی کههنگام حمل و نقل یااستفادهمشتری دچار
لباس شوی 
آسیب بدنهای شدند دوباره نقاشی و صافکاری میشوند.
موضوعی که نیاز به رسیدگی و نظارت پررنگتر شهرداری
و اتحادیه لوازم خانگی دارد تا چنین سوء استفاده و جعلی
انجام نشود .کاربری نوشت« :اونقدر لوازم خانگی گرون
شده که بعضیها شاید مجبور بشن با این که اطالع دارن
همچین اجناسی رو ارزونتر بخرن» .کاربر دیگری هم
نوشت« :وضعیت لوازم خانگی خیلی عجیب شده دیگه.
نه از نظر قیمتی میشه خرید و نه اون چیزی که خریدیم
رو میتونیم ازش مطمئن باشیم» .کاربری هم نوشت:
«اینا دیگه واقعا قورباغه رو رنگ می کنن و جای قناری
می فروشن!»

احتماال
موقعیکه
خونهرو
میساخته
ماشینبدون
صندوق
داشتهولی
بعدهاماشین
صندوقدار
گرفتهو
اینجوری
مشکلرو
حلکرده!

اهمیتدزدگیر
سارق وقتی
مطمئنشده
کهماشین
دزدگیر نداره
با خیال راحت
همهچرخا
رو برده و اال
آژیر دزدگیر
نمی ذاره این
جوری ماشین
رو لخت کنن!

2.1 M views

2.4 M views

هزینههایفیلترینگ

زهرزنبورصادراتی

ویدئویی از صحبت های سید بشیر حسینی داور عصر
جدید درباره بالیی که فیلترینگ بر سر خانواده ها می آورد
در شبکه های اجتماعی دست به دست شد .در این ویدئو
سید بشیر حسینی می گوید« :قبح فیلترشکن شکسته
شده ،زمانی مادر خانواده به فرزندش می گفت :راضی
نیستم روی گوشیت فیلتر شکن داشته باشی حاال به
دلیل نیاز به فیلتر شکن به بچه اش میگه :عزیزم برام
فیلتر شکن نصب می کنی ».او همچنین درباره هزینه
این تصمیمات گفته« :سیاست گذار ما نمی فهمه ،هزینه
تصمیم نگرفتن ،هزینه تردید کردن و هزینه فیلتر
کردن از هزینه این کارها را نکردن به مراتب بیشتر
است ».کاربری نوشت« :االن صبح که از خواب پا میشی
اول فیلتر شکن رو روشن می کنی بعد میری صبحونه
می خوری!» کاربر دیگری نوشت« :قبال جوونا از داشتن
فیلترشکنرویگوشیشونازخانوادهخجالتمیکشیدن
اما االن »...

چی طبیعت میخواد استفاده کنه!»
«آدمیزاد از همه ِ
بهتازگی مطلبی در فضای مجازی منتشر شده از صادرات
نسبتا قابل توجه زهر زنبور که مردی در ترکیه انجام
میدهد .مــراد آلمیشالر ،زنــبــوردار اهــل مانیسا که
زنبورداری را به صورت تفننی آغاز کرده بود ،اکنون یکی
از صادرکنندگان زهر زنبور ترکیه است .هر گرم زهر
زنبور تولید شده در استان مانیسای ترکیه ،به قیمت
 ۷۰۰لیر صادر میشود .وی که به مدت هشت سال است
زنبورداری میکند ،از سه سال پیش آغاز به تولید زهر
زنبور کرده است .جالب است که این فرد بدون آسیب
رساندنبهزنبورها،بااستفادهازجریانالکتریسیته۱۵۰
کندوی خود ،اقدام به جمعآوری زهر زنبورها میکند.
کاربری نوشت« :زهر زنبور عسل عالوه بر تولید محصوالت
زیبایی ،در تولید بعضی داروها کاربردهای زیادی داره».
کاربر دیگری نوشت« :به همین راحتی می شه کاسبی راه
انداخت و صادرات کرد».

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
layout@khorasannews.com

بینضایعات
جمعکنهاو
پیمانکارهای
شهرداری
همیشهاختالف
وجوددارهبه
همیندلیلیه
ضایعات
جمعکناین
جملهروروی
گاریشنوشته!

موتور مولد اقتصادی هر استان

مهدیحسنزاده-مهمترینشاخصاقتصادیدرهرکشوررشداقتصادیاستکهبرمبنایرشدتولیدناخالصداخلیمحاسبه
میشود.رشداقتصادینشانمیدهدکهطییکسال،کاالهاوخدماتتولیدشدهدرکشورچقدرافزایشیافتهاست.مجموع
کاالهاوخدماتیراکهطییکسالدراقتصادکشورتولیدمیشودتولیدناخالصداخلیمیگویند.دربسیاریازکشورهاتولید
ناخالصداخلیآنکشوررابهتفکیکمناطق،ایالتهاواستانهااعالممیکنند.ازجملهایالتکالیفرنیادرآمریکاتولیدناخالص
داخلی اش بیشتر از اکثر کشورهای جهان است و عمال این ایالت بزرگ تر از اقتصاد کشورهایی همچون انگلیس و آلمان است.
مرکز آمار ایران به عنوان مرجع رسمی اعالم آمارهای اقتصادی کشور که در سال های اخیر همواره تولید ناخالص داخلی کشور
و روند رشد آن را اعالم کرده ،به تازگی با انتشار گزارشی ،تولید ناخالص داخلی را به تفکیک استان ها اعالم کرده است .طبیعتا
براساسانتظارها،استانتهران،باتولیدناخالصداخلی 740هزارمیلیاردتومانیطیسالگذشته،بزرگتریناقتصاداستانی
کشور را شامل می شود .در کشوری که نفت سهم قابل توجهی در اقتصاد دارد ،قاعدتا دومین استان ،به لحاظ تولید ناخالص
داخلی ،خوزستان است که حجم تولید کاال و خدمات در این استان طی سال گذشته 495هزار میلیارد تومان بوده است .قطب
گازیکشور،سومیناستانازلحاظحجمتولیداتاقتصادیاست.استانبوشهرکهمیدانگازیبزرگپارسجنوبیدرمحدوده
آنواقعشده،باحجمتولیدناخالصداخلی 202هزارمیلیاردتومانیدررتبهسومقراردارد.استانهایاصفهان،خراسانرضوی
وفارسنیزبهترتیبدررتبههایچهارم،پنجموششمقرارگرفتهاند.درانتهایاینجدولنیزبهترتیبازکمترینحجمتولیدبه
بیشتر،استانهایخراسانجنوبی،خراسانشمالیوچهارمحالوبختیاریقراردارند.تولیدناخالصداخلیرابهتفکیکاجزای
مختلف اقتصاد از جمله کشاورزی ،صنعت ،معدن و بخش های مختلف خدمات نیز می توان محاسبه کرد .در ادامه این گزارش
استانهاراازحیثمیزانتولیددرهریکازاینبخشهافهرستکردهایم.

کشاورزی





اینعکس
رودیروزاز
ویترینیهمغازه
عسلفروشی
توخیابانامام
رضا(ع)مشهد
گرفتم.چه
کارقشنگو
پسندیدهای

خالقیتجالب

3.4 M views

2.8 M views
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تصاویر پربازدید فضای مجازی





تصویریآماریازبزرگتریناقتصادهایاستانیکشورچهچیزیرانشانمیدهد

همهازمرگمیترسن،منازشهرداری!

برایدیدنویدئویمطالبیکهدراین
صفحه میخوانید کیوآر کد مقابل را
اسکنکنید.

در محاسبات مرکز آمــار ،بخش کــشــاورزی ،شکار ،جنگل
داری و ماهیگیری همه ذیل سرفصل کشاورزی دسته بندی
شده است .شمال سرسبز به لطف بارش های فراوان و خاک
حاصلخیز،ظرفیتبسیارخوبیبرایکشتانواعمحصوالت
دارد .به این ترتیب استان مازندران با حجم تولید  23هزار
میلیارد تومانی در رتبه نخست کشاورزی قرار دارد .پس از آن
استان های فارس و خراسان رضوی در رتبه های دوم و سوم
قرار گرفته اند .کمترین حجم تولید در این بخش نیز به ترتیب
بهاستانهایقم،ایالموکهگیلویهوبویراحمداختصاصدارد.

مسکن
بخشمسکنسهممهمیدراقتصادکشوردارد.مطابقانتظار
تهران با حجم تولید  145هزار میلیاردی در صدر قرار دارد.
استانهایخراسانرضوی،اصفهان،فارس،البرزومازندران
نیز در رتبه های بعدی قرار دارنــد .همچنین در انتهای این
فهرستبهترتیباستانهایایالم،خراسانجنوبیوخراسان
شمالیقرارگرفتهاند.

صنعت
در ایــن بخش نیز استان تهران با حجم تولید  112هزار
میلیاردی در صدر است و پس از آن استان های اصفهان،
خوزستان،بوشهر،آذربایجانشرقی،مرکزی،البرزوخراسان
رضویقراردارند.درانتهایاینفهرستنیزاستانهایایالم،
کردستان،خراسانجنوبیوخراسانشمالیقرارگرفتهاند.

معدن
مرکز آمار ،نفت را ذیل بخش استخراج معدن قرار داده  ،به این
ترتیب مشخص است که استان خوزستان به دلیل دارا بودن
میادین نفتی و مجموعه های پتروشیمی فراوان ،با حجم تولید
 337هزار میلیارد تومانی ،در صدر آمار این بخش و کهگیلویه
و بویراحمد به عنوان دومین استان نفتی کشور در رتبه دوم قرار
دارد .بوشهر ،ایالم و کرمان نیز در رتبه های بعد قرار دارند .در
پایین ترین رتبه این بخش به ترتیب استان های چهارمحال و
بختیاری،اردبیلوسیستانوبلوچستانقرارگرفتهاند.

گردشگری
اگر چه در سرفصل های مرتبط به گزارش مرکز آمار بخش
گردشگری به طور مجزا وجود ندارد اما دو سرفصل «فعالیت
خدماتی مربوط به تامین جا و غذا» و «فعالیت های مربوط به
هنر ،سرگرمی ،تفریح و سایر خدمات» را می توان در مجموع
شامل بخش گردشگری دانست .در این بخش نیز تهران
با حجم تولید  19هزار میلیاردی در صدر است و پس ازآن
خراسان رضوی ،اصفهان و مازندران قرار دارنــد .کمترین
حجمتولیددراینبخشنیزبهخراسانجنوبی،چهارمحالو
بختیاریوایالمبرمیگردد.

درآمد سرانه ایرانیان چقدر است؟
درآمد سرانه به معنای میانگین درآمد هر ایرانی طی سال
اســت که از تقسیم حجم تولید ناخالص داخلی به کل
جمعیت کشور به دست می آید .براساس اعالم مرکز آمار،
جمعیت کشور در سال گذشته  83میلیون و  75هزار نفر
بوده است که با تقسیم رقم تولید ناخالص داخلی در سال
 98به این رقم ،درآمد سرانه هر ایرانی 40 ،میلیون و 312
هزار تومان است .یعنی هر ایرانی به طور میانگین در سال
گذشته ماهانه سه میلیون و  359هزار تومان درآمد داشته
است که طبیعتا این رقم برای افراد ثروتمند به مراتب باالتر
و برای افراد فقیر به مراتب کمتر بوده است.

آمایشسرزمینراهنجاتاستانهایمحروم
اطالعات این گزارش می تواند نمای مشخصی از توزیع
ثــروت و امکانات در سراسر کشور را به تصویر بکشد.
اگرچه بررسی این آمار با توجه به جمعیت هر استان و سایر
شاخصه های هر استان می تواند به برنامه ریزی های توسعه
کشور کمک کند .در هر صورت فاصله تولید ثروت در استان
ها بسیار زیاد است و به نظر می رسد باید برنامه های آمایش
سرزمین برای توسعه ظرفیت های بومی هر استان هر چه
سریع تر در دستور کار قرار گیرد .موضوعی که در ماه های
اخیر مجدد در صحبت های رئیس سازمان برنامه و بودجه
دیده می شود اما برای تحقق آن باید منتظر برنامه عملیاتی
این سازمان باشیم.

