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چوبالیچرخصنعتچوبوشوخیباساعتجدید!




3.9 M views

ساعتجدیدیاقدیم؟!

3.1 M views

هر سال با تغییر ساعت در ابتدای فروردین و انتهای
شهریور کاربران با این اتفاق شوخی می کنند که در
ادامــه تعدادی از آن را برایتان نوشته ایم .کاربری
نوشت« :ما تو شهرستان ساعت نداریم خروسمونو یه
متر بردیم عقب!» کاربری هم نوشت« :اگه خیابانی بود
و حین گزارش ساعت می رفت عقب اینو می گفت:االن
رفتیم تو بامداد فردا ولی نه صبر کنید دوباره رفتیم
تو دیروز!» کاربر دیگری نوشت« :االن که ساعتها یک
ساعت برگشت عقب دلم واسه اون سربازی می سوزه
که سر برجکه ،یه ساعت بیشتر باید پست بده ».کاربر
دیگری هم نوشت« :قاعدتا باید امشب شب یلدا می
شد یه ساعت از یه دقیقه بیشتره!» کاربری هم نوشت:
«نیست که خیلی پیشرفت رو به جلو داشتیم ،االنم رسما
یه ساعت برگشتیم به عقب!» کاربری هم نوشت« :این
همه گفتیم به عقب بر نمی گردیم پس چی شد!»





3.4 M views

حملهایرانیهابهصفحهبرایتون
نیمکت نشینی علیرضا جهانبخش باعث شد تا این باشگاه
مجبور شود کامنت های خود را ببندد .ماجرا از این قرار
است که نیمکت نشینی جهانبخش بعد از درخشش در
جام اتحادیه باعث انتقاد گسترده طرفداران ایرانی
شده و بعد از اعالم لیست  11نفره این تیم برای بازی
هواداران به صفحه این باشگاه حمله کردند و به انتقاد
شدید از گراهام پاتر پرداختند ،به شکلی که آن ها
کامنت های خود را بستند .بعد از بازی اما برایتون باز هم
کامنت های خود را باز کرد که با هجوم گسترده ایرانی ها
روبه رو شد .طرفداران به شدت از باشگاه و گراهام پاتر
سرمربی برایتون انتقاد و حتی به هواداران دیگر توصیه
کردند پست ها را الیک نکنند! یکی از هواداران ایرانی
نوشته بود باشگاه برایتون به لطف جهانبخش و آن ها
توانسته در فضای مجازی بیننده داشته باشد.

رانندهباوجدان

رانندهنهاوندی
بهدان 
شآموزان،
خانوادههای
بیسرپرست،
افرادتحتپوشش
کمیتهامدادو
بهزیستی،شاگرد
مکانیکهاو...
تخفیف۳۰۰۰
تومانیمیده

هزینهزندگیدرشهرهایمختلفکشورمانودیگرکشورها
براساسدالر 25هزارتومانیچقدراست؟

ناصری -هر ساله وبگاه های زیادی برای به دست آوردن گران ترین و ارزان ترین شهرهای جهان به بررسی میزان هزینه ها در
شهرهای مختلف می پردازند .با این حال روز گذشته گزارشی در فضای مجازی منتشر شد که در آن به نقل از یک سایت خارجی
ادعاشدهاستکهزندگیدرتهرانگرانترازاستانبولوباکواستایندرحالیاستکهباتوجهبهقیمتدالرزندگیدرتهرانو
شهرهایمختلفکشورمانبهمراتبنسبتبهکشورهایدیگرکمتراست.البتهایننکتهراهمنبایدفراموشکردکهدرآمدمردم
ایرانهمنسبتبهکشورهایدیگربهدلیلکاهشارزشپولملیکمتراست.بااینحالامروزهزینهزندگیدرشهرهایمختلف
کشورمانرابادیگرکشورهابراساسدالر 25هزارتومانیمحاسبهکردهایم.

طرح 40میلیوندرخت
به تازگی در فضای مجازی موجی از کارهای خالقانه برای
حفظ طبیعت به راه افتاده که واکنش های زیادی را به
همراه داشته است .یکی از آن ها کاشت درخت به
مناسبت جشن تولد ،سالگرد ازدواج و  ...بوده است.
کاربری هم با انتشار تصاویری از کاشت نهال از این طرح
استقبال کرده و نوشته« :یه طرح راه افتاده به اسم ۴۰
میلیون درخت ،یعنی اگه تو سال های آینده  ۴۰میلیون
درخت توی ایران کاشته بشه طبیعت ایران حفظ می
شه .حاال نوبت شماست ».کاربری نوشت« :چه خوب که
این جوری هم یه خاطره ماندگار می مونه برا آدم و هم
کمکی به حفظ محیط زیست کشورمون کردیم ».کاربر
دیگری نوشت« :اگه شهرداری ها بیان و در محله های
مختلف یه فضایی رو برای کاشت درخت مردم آماده
کنن به نظرم کار مشترک خوبی در بیاد».

2.8 M views

تصاویر پربازدید فضای مجازی

یکمیلیارددربازارمسکنچند؟
قیمت مسکن به حدی باال رفته که دستیابی به آن برای
بسیاری از خانواده ها از آرزو هم فراتر رفته است.
گزارشی در فضای مجازی منتشر شد که در آن نوشته
بود با یک میلیارد تومان در بازار مسکن چه می توان
کرد .در بخشی از این گزارش آمده« :متوسط قیمت
یک مترمربع واحد مسکونی در تهران  ۲۱میلیون تومان
است و این یعنی بودجه یک میلیارد تومانی برای خرید
 ۴۸مترمربع واحد مسکونی کافی است ».البته در این
گزارش آمده با همین پول در شهرهایی مثل مشهد
میتوان خانه  ۲۴۰متری خرید .کاربری نوشت« :شما
بگو با وام مسکن چی می شه خرید نه یک میلیارد تومانی
که توی خواب هم نمی بینیمش ».کاربر دیگری نوشت:
«مشهد هم خانه های نوساز باالی متری  6میلیون شده
چه جوری حساب کرده نویسنده گزارش؟!»

هیچ
میدونستید
توایالت
کالیفرنیای
آمریکاهم
یهکرمان
داریم؟به
نظرمماباید
بدونروادید
بتونیمبریم
اونجا!

کرمانی های آمریکا

بااحتیاطحملشود

همینشونه
تخممرغی
کهدارید
میبینیددر
حدودپول
یکماهیارانه
هرکدوم
ازماست
پسواقعا
بااحتیاط
حملش
کنید!

برفرازکارون
این تصویر به
این زیبایی
متعلقبه
آمازون نیست
بلکهتصویری
از مسیر رود
کارون کشور
خودمونه که
طولش حدود
950
کیلومتره





2.1 M views
2.4 M views

قیمتموبایلاالنیااالن؟!
هر چند که این روزها بیشتر کاالها قیمت هایشان رو
به افزایش است اما گران شدن روزانه قیمت موبایل
بازتاب بیشتری در شبکه های اجتماعی داشته است.
رئیسکمیسیونتنظیمبازارانجمنواردکنندگانموبایل
گفته« :باال رفتن بهای ارز ،عدم تخصیص ارز در  ۴۵روز
گذشته ،و افزایش تقاضا پس از بازگشایی مدارس و
دانشگاهها از عوامل رشد قیمتها بوده است ».در هفته
های اخیر بهای گوشی با باالرفتن قیمت دالر تا 20درصد
افزایش داشته .به عنوان مثال یک گوشی  6میلیون و
صد هزار تومانی در بازار 300هزار تومان نسبت به روز
گذشته افزایش قیمت داشته است .کاربری نوشت:
«من کارمندم برای بچه ام که کالس آنالین داره مجبورم
حداقل دوماه از حقوقم رو بدم و گوشی بخرم .بعد شما
بگید با چی زندگی کنم و شکمشون رو سیر کنم!»

چوبالیچرخصنعتچوب!
گزارشی از صنعت چوب در فضای مجازی منتشر شد که
بازتاب زیادی داشت .در این گزارش آمده ساالنه ۱۳
میلیون مترمکعب نیاز کشور به مصرف چوب است و با
وجود ظرفیت تولید  11/5میلیون مترمکعب فقط 6/5
میلیون مترمکعب آن در کشور تولید شده است .در این
گزارش درباره راهکارهای تامین چوب کشور آمده« :با
توجه به منابع محدود آب در کشور ،استفاده از آبهای
نامتعارف (فاضالب) به خصوص در استانهایی مثل
تهران برای توسعه زراعت چوب مناسب است ».البته
مجریان طرح زراعت چوب تعهداتی مانند تحویل رایگان
نهال ،ارائه وام های کم بهره ،تامین کود و سم و  ...را به
زارعان چوب داده اند که به گفته کشاورزان این خدمات
ارائــه نشده است .کاربری نوشت« :اگه به جای این
همه ارز برای واردات چوب کمی به کشاورز کمک کنیم
درتولید چوب با آب های دور ریز ،می شه خود کفا شد».

آفرینبه
اینراننده
تاکسیقمی
کهبهفکر
نیازروحی
مسافراشه
وبرایطول
مسیربرای
مسافراش
کتاب
گذاشته

هزینه زندیگ در کالن هشرهای جهان

کتابخانهسیار

برایدیدنویدئویمطالبیکهدراین
صفحه میخوانید کیوآر کد مقابل را
اسکنکنید.

گرانترینشهرهایجهان

بیشترشهرهایگراندنیادراروپاوآسیاقراردارند.بهگزارش
اکونومیست سهشهرگرانجهانبهترتیبسنگاپور،پاریسو
هنگکنگهستند.
سنگاپور چند سالی است که گران ترین شهر دنیا به حساب
میآید،دراینشهرهزینهاجارهخانهداخلشهر تقریباماهی
 1790دالراستوحملونقلهمماهیحدود 92دالربرای
ساکنانش آب می خــورد .متوسط حقوق در این کشور هم
 5800دالر است.
پاریس هم از سال  ۲۰۰۳تاکنون در فهرست  ۱۰شهر گران
قیمت دنیا برای زندگی قرار گرفته است و درحالی که سال
گذشتهدررتبهچهارماینفهرستبودامسالبهرتبهدومصعود
کرد.درپاریسهمکرایهخانهبیشترینسهمهزینههایزندگی
رادارد.اجارهخانهدرپاریسبهطورمتوسط 1300دالراست
وبرایخوردوخوراکیکماههمبایدبیشاز 650دالرهزینه
کرد .هزینه های جانبی در این شهر هم نسبت به شهرهای
دیگر بسیار باالست به عنوان مثال هزینه متوسط پیرایش مو
برای زنان در این شهر  ۱۱۹دالر است .در حالی که این رقم
درشهرهایینظیرزوریخحدود ۷۴دالروشهراوساکادرژاپن
حدود 53.5دالراست.
هنگ کنگ نیز طی یک سال جایگاهش سه رتبه باالتر آمده
و برای اولین بار در بین سه شهر گران قیمت دنیا قرار گرفته
است .این شهر یکی از قدرتمندترین اقتصادهای قاره آسیا را
دارد که تا سال 1997یکی از مستعمرات کشور انگلستان به
شمارمیرفتاماهماکنونبخشیازچیناست.هزینهاجاره
مسکندرهنگکنگهمماهانهحدود 2300دالراست.
شهرهای زوریــخ و ژنو سوئیس ،اوساکای ژاپــن ،نیویورک،
لسآنجلس،دانمارکوسئولهمدرردههایبعدیقراردارند.

ارزان ترین شهرهای جهان
در میان ارزان ترین شهرهای جهان هم همان طور که می شد
حدس زد کشورهای آسیایی و آمریکای جنوبی قرار دارند.
یسیدرگزارشی 10شهرارزانرامعرفیکردهاست.
بیب 
کــاراکــاس ،ونــزوئــا بعد از تحریم هــای پــی در پــی و تــورم
افسارگسیختهایکهداشتهحاالارزانترینشهرجهانمحسوب
می شود .ونزوئال در سال گذشته شاهد ابرتورم یک میلیون
درصــدی بود که باعث شد واحد پولی جدیدی در این کشور
معرفیشود.البتهاینارزانیبهدلیلنرخبرابریارزدراینکشور
است .در این شهر اجاره خانه ماهانه 200دالر است .نکته مهم
اینجاستکهمتوسطحقوقمردماینشهر 170دالراست.
دمشق،پایتختسوریههمکهدرسالهایاخیربهدلیلجنگ
داخلی با تورمهای نجومی و کمبود کاال مواجه بوده ،یکی از
ارزانترینشهرهایجهاناست.
تاشکند ،پایتخت و بــزرگ ترین شهر ازبکستان محسوب

می شود .هزینه غذا در این شهر بسیار ارزان است و شما می
توانیدبا 5دالردریکرستورانغذاییخوبمیلکنید.اجاره
هادراینشهرهمنسبتاپاییناستوماهانهمیتوانیدبا238
دالریکخانهدرمرکزشهراجارهکنید.
آلماتی در قزاقستان ،بنگالور در هند ،کراچی در پاکستان،
الگوس در نیجریه ،بوئنوس آیرس در آرژانتین ،چنای و دهلی
نو در هند هم در رده های بعدی شهرهای ارزان قرار دارند.

کالنشهرهایکشورهایهمسایه
درکنارگرانترینوارزانترینشهرهایجهانوضعیتکالن
شهرهایهمسایهکشورمانراهمبررسیکردهایم.
در شهرهای منطقه خلیج فــارس دبی یکی از گــران ترین
شهرهایمنطقهاستکههزینهماهانهزندگیدرآنکهشامل
هزینه های مسکن ،رفت و آمد ،قبوض آب ،برق و گاز ،هزینه
خوراکو...میشودماهانهحدود 2100دالراست.
دوحه هم از شهرهای گران خلیج فارس به حساب می آید .در
این شهر مردم متوسط ماهانه 5هزار دالر درآمد دارند .هزینه
زندگی در این شهر هم حدود 1770دالر است که 910دالر
آنصرفهزینهاجارهمسکنمیشود.
استانبولهمدرچندسالاخیرباتوجهبهتورموکاهشارزش
لیرترکیهرفتهرفتهدرجایگاهشهرهایارزانقرارگرفت.هزینه
زندگی در این شهر ماهانه  510دالر است که  260دالر آن
بابتاجارهمسکناست.

وضعیتکالنشهرهایایران
حتما شما هم ویدئوهایی از برخی جهانگردان را که از ارزانی
در ایران شگفت زده شده بودند ،دیده اید .در ماه های اخیر
به دلیل بی ثباتی قیمت دالر و گــران شدن آن زندگی در
شهرهای ایران برای مهاجران خارجی بسیار ارزان شده و در
فهرست گران ترین شهرهای جهان تهران در لیست 133
شهررتبه 120رادارد.هزینهزندگیدرتهران 335دالرتمام
میشود،اصفهان 270دالرماهانهبرایخانواده 4نفرههزینه
دارد .مشهد هم با 240دالر هزینه در رتبه بعدی قرار دارد اما
تبریزبا 230دالرهزینهماهانهدرمیانکالنشهرهایکشور
چهارماست.

انرژی ارزان در ایران
با نگاهی به آن چه نوشتیم و نموداری که در ادامه می بینید
هزینهاجارهمسکنبیشترینسهمهزینههاراداردکهدربعضی
ازمواردبیشازنیمیازهزینههارادربرمیگیرد.هزینهخورد
و خوراک در رتبه بعدی قرار دارد .نکته حائز اهمیت در آن چه
نوشتیمهزینهپایینانرژیدرکشورماست،درحالیدرکشور
ما ماهانه کمتر از 20دالر صرف قبوض می شود که این مقدار
دردوحهبهبیشاز 250دالرمیرسد.

هزینه ماهانه زندگی در برخی کالن شهرهای ایران و کشورهای همسایه
نام شهر

هزینه مسکن

هزینه خوراک

هزینه حمل و نقل

هزینه انرژی و لباس

جمع

دبی
دوحه
استانبول
تهران
اصفهان
مشهد
تبریز

1230
910
260
160
135
100
95

600
520
150
100
80
80
80

60
90
45
50
35
35
30

210
250
55
25
20
25
25

2100
1770
510
335
270
240
230

