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تصاویر پربازدید فضای مجازی

روباهمهربانواقعی وکاسبیجدیدازانتخاباتمجلس!


همه برای هم



3.1 M views

اد کن ولی پول نمیدن!
احتماال این روزها وقتی تلگرامتان را بررسی کنید ،به
یکباره خواهید دید عضو گروهی شد هاید که چندین
هزار نفر عضو دارد و پیشنهاد کرده به ازای اد کردن
دیگران پول خوبی هم به جیب بزنید .هر چند این ترفند
از قدیم وجود داشته اما به تازگی ادعا شده که هزینه این
اد کردن ها را نامزدهای مجلس پرداخت می کنند ،ادعایی
که کذب است .هدف از تشکیل این گروهها به عنوان یکی
از اصلیترین بانکهای دارای عضو ،افزایش مخاطبان
کانالهاییاستکهمیخواهندیکشبهرهصدسالهراطی
کنند و مخاطبانشان را بدون زحمت افزایش دهند و این
بانک افزایش عضو ،منبع درآمدی می شود برای مدیران
این گروه ها که هر گز برای افزودن مخاطب به گروه شان
پولی پرداخت نکرده اند و فقط هر هفته یک بار حساب
کاربری کسانی که خود را مدیر گروه معرفی میکنند ،پاک
میشود و نفر جدیدی به جای آن ها قرار میگیرد که شما
را تشویق به افزودن مخاطبانتان به این گروهها میکند.

2.1 M views

درد اصلی سیل برای کشاورزان بلوچ
ویدئویی از قبل و بعد وقوع سیل سیستان و بلوچستان و
اثر آن بر یک باغ موز ،از پر واکنش ترین ویدئوهای فضای
مجازی بود .در این ویدئو که از باغ موز یکی از کشاورزان
زرآباد گرفته شده ،عمق فاجعه و تخریب سیل به خوبی
دیده می شود .در ابتدا باغ موزی پر از محصول دیده
می شود که بعد از سیل ،فقط از باغ  ،دشتی از خاک باقی
مانده است .با توجه به تصاویر و ویدئوهای منتشر شده از
سیل در استان سیستان بلوچستان مشخص است که به
دو بخش کشاورزی و راه صدمات زیادی وارد شده است.
کاربری نوشت« :همه دارایــی یک کشاورز به درختان
باغشه که متاسفانه توی این سیل کشاورزای سیستان
و بلوچستان همه دارایی شون رو از دست دادن ».کاربر
دیگری نوشت« :توی یک دقیقه میشه قدرت تخریب
سیل و بالیی که سر مردم اومده رو دید».

با دیدن این
صحنهها
آدم از ایرانی
بودنش لذت
می بره،
واقعا این
مردم الیق
بهترینها
هستن

مسکنبهیکدلمشغولیعمدهمردمتبدیلشده،وضعیتدرکشورهایدیگرچگونهاست؟

کفشهایهخامنشی

نمونه
بازسازیشده
کفشهای
چرمسربازان
هخامنشی
نشونمیدهما
ازخیلیوقت
پیششیک
پوشبودیم





شنا در برف

3.4 M views
2.8 M views

مهاجران نمیخواهند برگردند!
نتایج نظرسنجی منتشر شده توسط موسسه گالوپ
که بهتازگی در فضای مجازی پربازدید بــوده ،نشان
میدهد بیشتر مهاجران در جهان تمایلی برای بازگشت
به کشورشان ندارند .بر اساس این نظرسنجی ،حدود۷۷
درصد مهاجران اعالم کردهاند مایلاند در همان کشوری
که به آن مهاجرت کردهاند بمانند و فقط  16درصد از
مهاجران ابراز تمایل کردهاند به کشور دیگری غیر از
کشور خودشان باز هم مهاجرت کنند .همچنین درصد
بسیار کمی (حــدود  7درصــد) گفتهاند دوست دارند
به کشوری که در آن متولد شدهاند بازگردند .در این
میان ،بیشترین تمایل به بازگشت به وطن ،بین مهاجران
عربستان سعودی و استرالیا به ترتیب با  ۳۰و  21درصد
بوده و در مقابل کمترین تمایل برای بازگشت به وطن بین
مهاجران از کشورهای ایران ،بوسنی و هرزگوین ،عراق و
قزاقستان با یک درصد بوده است.

با اوتیسمی ها درست رفتار کنیم
بچه ای به اسم مهزیار را 20روز پیش در اهواز یک نفر پیدا
می کند و به کالنتری تحویل می دهد اما وقتی خانواده بچه
برایتحویلگرفتنبچهشانمیروندفقطیککاپشنبهآن
ها تحویل داده می شود .این بخشی از ادعاهای پدر مهزیار
در ویدئویی بود که شاهین صمدی فعال فضای مجازی در
صفحه شخصی اش به اشتراک گذاشته و به سرعت در
حال دست به دست شدن است .طبق آن چه در ویدئو آمده
مهزیار اوتیسم داشته و از محیط کالنتری ترسیده و فرار
کرده و متاسفانه دوربین های کالنتری هم خراب بوده است.
پدر و مادر مهزیار از مردم خواسته اند در صورت اطالع
از این کودک آن ها را مطلع کنند .کاربری نوشت« :کاش
نیروهای کالنتری درباره نحوه برخورد با افراد اوتیسمی
کمی معلومات داشتن تا کاری می کردن این بچه نترسه».

اینعکساز
تهرانعجیبه
یعنیمن
تویاینهوا
نیمساعت
دوش آب داغ
روبازمیذارم
تاحمومهوا
بگیرهبعد
میرماو 
نوقت
این!....
امیدهای واهی!
امیدمنبه
خونهدار
شدناز
امیداین
گورخربه
نجاتهم
کمتره!





2.9 M views

2.4 M views

روباه مهربان واقعی !

پایتخت فالفل ایران

«حیوانات هم مهربانی و محبت میفهمند» .خیلی اوقات
ما در الصاق کردن صفات به حیوانات زیادهروی میکنیم و
دیده میشود که اگر مثال روباه را به حیلهگری میشناسیم،
بعضی انسانها از روباه هم حیلهگرتر هستند! بهتازگی
ویدئویی از یک روباه مادر منتشر شده که گفته میشود
مربوط به مناطق در آتش سوخته استرالیاست .این
روباه با مهربانی کمنظیری به بچه خرسها شیر میدهد و
اجازه نمیدهد آنها گرسنه بمانند .به نظر میرسد این
خرسها مادرشان را از دست داده اند .کاربری نوشت:
«البته بعید میدونم مربوط به استرالیا باشه چون این
حیوانات بومی استرالیا نیستند .البته این موضوع
هیچ چیز از درسآموز بودن و تکاندهنده بودن این
ویدئو برای ما آدمها کم نمیکنه» .کاربر دیگری نوشت:
«کاش دیگه فقط روباه رو به حیلهگری نشناسیم .اون
رو با این صفات قشنگش هم ببینیم».

فالفلفروشیهایخیابانانوشهیاهمانلشکرآباد،بهیکی
از جاذبه های گردشگری اهواز تبدیل شده است .ویدئویی
که در فضای مجازی هم منتشر شد گواه همین ادعاست.
سلف سرویس های فالفلی این خیابان شبانه روز میزبان
فالفل خوران خوزستانی و ایرانی است که حسابی بازار
فروشندگان این غذای لذیذ را سکه کرده است .فروش
اغذیه در این بازار بهصورت سلف سرویس است که عالوه
بر فالفل ،سمبوسه ،کپه و دیگر خوراکیهای فوری را عرضه
میکنند .در اهواز کسب و کار فالفل فروشی در این محله
چنان باال گرفته و مورد استقبال مردم اهواز ،مسافران و
دانشجویان واقع شده است که شلوغی و ترافیک بسیار
زیاد جمعیت و خودروها در این منطقه موج میزند .کاربری
نوشت« :اگه هر جای کشور رو به چیزی بشناسن اهواز رو با
فالفلش می شناسن ».کاربر دیگری نوشت« :اهواز نه تنها
پایتخت فالفل کشوره که پایتخت فالفل دنیاست».

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
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 18روز کار فقط برای
اجاره ماهیانه!

اینسهنفر
باهمدعوا
نکردنبلکه
دانشجوهای
دانشگاه
استنفورد
کالیفرنیان
کهسال
 ۱۸۹۳بعداز
برفبازیاین
شکلیشدن!

عاقب
تبرفبازی!

برای دیدن ویدئوی مطالبی که
در ایــن صفحه میخوانید و در
فضای مجازی فراگیر شده است
کیوآر کد مقابل را اسکن کنید.

صالحی -اوضاع آشفته مسکن در ایــران ،تبدیل به یک تــراژدی واقعی برای گروهی از مردم شده که در خانه های
استیجاری زندگی می کنند و گفته می شود حدود  40درصد خانوارهای شهری را شامل می شوند .به همین دلیل
موضوع اجاره بها دارای اهمیت زیادی است و موضوعاتی که درباره هزینه اجاره در فضای مجازی وجود دارد ،خیلی زود
دست به دست می شو د .به تازگی هم خبری در فضای مجازی منتشر شد که جدای از نگران کننده بودن آن ،با واکنش
های متفاوت و بی شماری همراه بود .بر اساس اظهارات کارشناسان اقتصادی و مسئوالن ،سهم  30تا  50درصد اجاره
بها از سبد خانوار در سال گذشته به رقم  60تا  80درصدی در سال جدید رسیده است .این بدان معناست که مستاجر
باید بین  18تا  24روز کار کند تا فقط بتواند اجاره بهای ماهانه منزل خود را پرداخت کند .امروز سعی کرده ایم در کنار
فرمول پیدا کردن مبلغ اجاره  ،نسبت حقوق به اجاره ،در شهرهای مختلف جهان را ارزیابی و بررسی کنیم.

فرمولیبرایتعیینرهنواجارهدرهمهجایکشور

آیااینقانونقابلاجراست؟

شاید نتوان قانون یکسانی برای تعیین نرخ اجاره بها در همه
شهرهایکشورارائهداد.اجارهدربرخیمحلههابراساسعرف
تعیینمیشودکهبازهمبهرقمبهدستآمدهازطریقفرمولیکه
درادامهخواهیدخواند،نزدیکاستمگراینکهصاحبخانهای
آنرارعایتنکندواجارهبهایبیشتریرامطالبهکند.برایرهن
کاملیکخانهیابهدستآوردنمبلغاجارهعرفیآن،بایددرابتدا
قیمتملکرابهدستآورید.رهنکاملیکخانهمعموالبینیک
پنجم تا یک ششم کل خانه است .مثال خانه ای که 500میلیون
تومانقیمتدارد،حدود 80میلیونتومانهزینهرهنکاملآن
است.حاالاگرصاحبخانهیامستاجرمایلبهرهنکاملنباشدو
عالقهداشتهباشدبه صورتترکیبیرهن و اجارهیاصرفااجاره،
خانهراواگذاریااجارهکند،چهبایدکرد؟بههمانمثالیکهپیش
از این گفتیم برگردیم ،خانه ای با ارزش رهن کامل  80میلیون
تومان وجود دارد .از آن جا که به ازای هر یک میلیون تومان رهن
مبلغی بین 20تا 25هزار تومان در نظر گرفته می شود اگر شما
خانه ای را که در باال ذکر کردیم ،بخواهید اجاره کنید باید حدود
یکمیلیونو 600هزار تومانتا 2میلیونتومانپرداختکنید.

شاید در نگاه کلی این قانون در کشور ما قابل اجرا نباشد
چون در همان بخش اول هزینه اجاره بها ،ما حدود  60درصد
درآمدمان را از دست می دهیم اما با رعایت کردن نسبی این
قانون می توان تا حدودی هزینه ها را مدیریت کرد .قطعا در
صورتی که هزینه اجاره بها باال برود ،باید از تفریحات و هزینه
های روزانه تان و همین طور میزان پس اندازتان کم کنید .اما
به خاطر داشته باشید که هر ماه میزانی از درآمدتان را پس
انداز کنید تا در صورت بروز حوادث پیش بینی نشده ،دچار
مشکل نشوید.

مدیریتهزینههاباقانون50/30/20

کسانیکهاجارهنشینهستندبراساستجربهیادگرفتهاندکه
چطور هزینه هایشان را مدیریت کنند .با این حال خیلی وقت
ها این سوال مطرح می شود که برای هر بخش از زندگی چه
میزان از درآمد را باید هزینه کرد .قانون  50/30/20قانونی
است که در بیشتر کشورهای توسعه یافته برای مدیریت درآمد
وهزینههامطرحمیشود.بنابراینقانونباید 50درصددرآمد
صرف هزینه اجاره خانه ،هزینه های جانبی خودرو (در صورت
نداشتن خــودرو کرایه حمل و نقل) و قبوض آب ،برق ،گاز،
تلفن و  ...شود 30 .درصد از درآمد هم به هزینه های روزمره
اختصاص پیدا می کند و  20درصد باقی مانده هم برای این
است که پس انداز شود.
نسبت اجاره بها به حقوق درشهرهای مختلف جهان
نام
شهر

مبلغاجاره
به دالر

متوسط درآمد
خانوار به دالر

درصد اجاره
به حقوق

تهران

250

405

61.7

پاریس

2500

6125

40.8

دبی

1720

4500

38.2

لندن

1450

6400

22.6

ملبورن

1445

6025

23.9

بانکوک

1100

3000

36.6

توکیو

1000

2833

35.2

ریاض

420

1250

33.6

آنکارا

256

458

55.8

نسبت اجاره بها به حقوق در کشورهای مختلف

براساس اعالم مرکز آمار کشور متوسط درآمد خانوار ایرانی
 43میلیون و  490هزار تومان است که این میزان برای
شهر تهران مبلغ  58میلیون و  400هزار تومان بوده که
رتبه اول در کشور را داشته است .این رقم یعنی هر خانواده
تهرانی در ماه چهار میلیون و  860هزار تومان درآمد داشته
است .بررسیهای میدانی درباره قیمت آپارتمان در تهران
حاکی از آن است که برای اجاره یک واحد یک خوابه 85
متری در تهران به طور متوسط هر ماه باید چیزی حدود سه
میلیون تومان پرداخت شود که به این معنی است در ماه
نزدیک به  62درصد از درآمد ،صرف هزینه اجاره مسکن می
شود .برای آن که اجاره بها در تهران را با شهرهای دیگر در
کشورهای مختلف مقایسه کنیم ،سعی کردیم مبلغ متوسط
اجاره بهای یک واحد یک خوابه  85متری را با متوسط درآمد
در شهرهای مختلف جهان ارزیابی کنیم که در جدول و
نمودار زیر آن را می بینید.
هزینه اجاره و درآمد در شهرهای مختلف جهان

