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دعوای خجالت آور و مشت و مال میلیونی !




3.9 M views

روزمشاری تلخ
برای توله یوزها
3.1 M views

هیئت محلی برای جهاد تبیین

مراقب تخلفات یارانهای باشید

حرکت خوب هیئت ثارا ...زنجان و استاندار این استان
با واکنشهای زیادی در فضای مجازی همراه بود .مهدی
رسولی ،مداح این هیئت از استاندار زنجان دعوت کرده
در هیئت شرکت کند و میکروفن را در اختیار او قرار
میدهد تا به سواالت مردم راجع به طرح مردمیسازی
یارانهها جواب بدهد .این کار باعث تحسین کاربران
شبکههای اجتماعی شد .کاربری نوشت« :حظ کردم از
این ابتکار .مسجد و هیئت ،مرکز انقالب بوده و هست
و خواهد بود ».کاربر دیگری نوشت« :این که استاندار
توی هیئت به سواالت مردم جواب داده یعنی شاهد
کاهش فاصله بین مردم و مسئوالن خواهیم بود».
کاربری هم نوشت« :چه خوبه که هیئتها هم برای جهاد
تبیین کمک حال مسئوالن باشن».

هر چند هنوز طرح اتصال یارانه به کارت خوانهای بانکی
صورت نگرفته اما یکی از کاربران شبکههای اجتماعی
نوشت« :امروز از سوپرمارکت محله مون خرید کردم.
دیدم کارت خوان جدید داره .کارت خوان مال یک
نانوایی بود .احتماال به ازای این مبلغی که خرید کردم،
دولت هم مبلغ قابل توجهی یارانه به نانوایی میپردازد.
» کاربران به این موضوع واکنش نشان دادند .کاربری
نوشت« :هنوز طرح اجرا نشده ولی به نظرم باید همه
موارد رو در نظر بگیرن ».کاربر دیگری نوشت« :کال دو
نرخی بودن باعث رانت و فساد میشه ولی باید با نظارت
جلوی تخلفات رو گرفت ».کاربری هم نوشت« :مردم هم
باید پای کار بیان و تخلفات رو گزارش کنن تا پول مردم
توی جیب یه مشت مفت خور نره».





3.4 M views

2.8 M views

بینی عملی ،بیمه نمیشود!

بفرمایید مشت و مال میلیونی!

یکی از کــاربــران شبکههای اجتماعی مدعی شده
است که اگر فردی با بینی شکسته در اثر ضربه به
بیمارستان مراجعه کند و سابقه عمل زیبایی بینی
داشته باشد ،بیمه درمــان شکستگی را پوشش
نمیدهد .دربــاره دلیل این ادعایش هم نوشته:
«کارشناس بیمه میگه چون با عمل زیبایی استخوان
بینی رو ضعیف کردی و مستعد شکستن شده پس
بیمه بهش تعلق نمیگیره ».کاربران به این ادعا
واکنش نشان دادند .کاربری نوشت« :بیمهها انگار
به جای کمک قراره یه چیزی هم از آدم بگیرن و برای
پول ندادن هزار و یک تبصره درست میکنن ».کاربر
دیگری نوشت« :یعنی مثل کارشناس بیمه خودرو یک
کارشناس بیمه قبل از هر عمل بینی میاد و بینی آدمها
رو چک میکنه ببینه شامل بیمه میشن یا نه؟!»

حتما شما هم تا به حال برای ریلکس شدن هوس ماساژ
گرفتن کرده اید اما نه از آن ماساژهای قدیمی توی
حمام بلکه از این ماساژهای جدید با روغن و عطرهای
مختلف .البته فکر کنم با شنیدن قیمت ماساژ از
حال و هوای آن بیرون بیایید .شهروند در گزارشی
نوشته است که ماساژهای نیمساعته بین  ۳۰۰تا ۴۰۰
هزار تومان ،یکساعته از  ۴۰۰تا  ۷۰۰هزار تومان و
ماساژ دوساعته یک میلیون و  ۲۰۰هزار تومان برای
مشتریان تمام میشود .کاربران به این قیمتها
واکنش نشان دادند .کاربری نوشت« :فیزیوتراپها
کلی درس میخونن و حدودا ساعتی بین  150تا 200
هزار تومن میگیرن که نصف هزینه ماساژورهاست».
کاربر دیگری نوشت« :یعنی االن کسی هست برای یک
ساعت 700هزار تومن پول بده تا یکی ماساژش بده؟»





2.4 M views

2.1 M views

دعوای خجالت آور  2فعال مجازی معروف

پراید کیلویی  230هزار تومان!

دعوای توئیتری بین دو فعال فضای مجازی دیروز بازتاب
زیادی در شبکههای اجتماعی داشت .متاسفانه ادبیات
سخیف و زشت این دو کاربر که یکی از آ نها حسین
دهباشی (مستند ساز و مدیر پــروژه تاریخ شفاهی
ایران) و دیگری محمد رضا شهبازی (مجری شبکه افق
) است ،واکنشهای زیادی را درپی داشت .در پایان
این دعوای توئیتی حتی محلی برای دعوای حضوری هم
تعیین شد که طبق گفته دیگر کاربران خوشبختانه زد و
خورد فیزیکی نداشته است .دعوا از جایی شروع شد
که شهبازی برای دهباشی نوشت« :چرا برای مبارزه با
طالبان به افغانستان نرفتید جناب دهباشی؟» کاربری
نوشت« :این دو نفر طوری توی توئیتر به جون هم
افتادن که انگار توی چاله میدونن ».کاربر دیگری
نوشت « :این اتفاق ثابت کرد شخصیت واقعی آدمها
رو باید در شرایطی شناخت که عصبانی هستن».

این روزها خودروی زیر  200میلیون تومان در بازار
داخلی پیدا نمیشود و قیمت پراید روز گذشته تا
 208میلیون تومان هم رسید .این گرانی در حالی
اتفاق افتاد که خبر آزادسازی خودروهای خارجی هم
منتشر شد با این حال گرانی بیش از حد خودرو باعث
شد بسیاری از کاربران از عبارت معروف «خودرو
کیلویی چند؟!» استفاده کنند .یکی از کاربران با توجه
به وزن  915کیلوگرمی پراید نوشت« :پراید شده
کیلویی  230هزار تومان ».کاربری در پاسخ به این
توئیت نوشت« :وقتی ضایعات آلومینیوم کیلویی 100
هزار تومان شده پراید هم  230هزار تومن میشه».
کاربر دیگری نوشت« :دیگه کیلویی نمیشه ماشین
خرید باید بریم توی کار گرمی!» کاربری هم با توجه به
آزادسازی واردات خودرو اظهار امیدواری کرد که در
آینده نزدیک قیمت خودرو تعدیل شود.

رعیت نواز -دهم اردیبهشت امسال خبر تولد سه توله
پوزپلنگ ایرانی نوید روزهای خوبی را برای حیات وحش
میداد .آن زمان اعالم شد که هر سه توله ماده هستند
اما خیلی زود مشخص شد که دام پزشکانی که تعیین
جنسیت یوزپلنگها را انجام دادهاند اشتباه کردند و
جنسیت همه یوزپلنگها نر است .متاسفانه چند روز
بعد از تولد هم یکی از تولهها تلف شد .اما این پایان
اشتباهات تیم دام پزشکی که این تولهها را به دنیا آوردند
نبود .در ادامه روزشمار زندگی و اتفاقاتی را که برای سه
توله یوز افتاده ،نوشته ایم.
 10 .1اردیبهشت مدیرکل حفاظت از محیط زیست
سمنان خبر از تولد سه توله یوزپلنگ را در پارک
ملی توران داد .به گفته ظاهری با توجه به حضور تیم
دا مپزشکی مجرب ،سه توله یوز ایرانی در این زایمان
سزارین صحرایی ،سالم متولد شدند.
 11 .2اردیبهشت دکتر بهرنگ اکرامی ،دام پزشک
متخصص حیات وحش و جراح یوزپلنگ «ایران» ضمن
تشریح جزئیات انجام عمل سزارین صحرایی اعالم کرد
که هر سه توله یوزپلنگ ایرانی ماده هستند.
 14 .3اردیبهشت پزشک معتمد مرکز تکثیر یوز
آسیایی از تلف شدن یکی از سه توله یوزپلنگ خبر داد
و درباره علت مرگ این توله به خبرگزاری صداوسیما،
گفت« :این توله یوز به علت ناهنجاری و چسبندگی ریه
از زمان تولد ضعیف بود و در نهایت تلف شد».
 15 .4اردیبهشت سرپرست اداره کل محیط زیست
سمنان اعالم کرد که در معاینه مجدد یوزهای متولد
شده مشخص شد که این تولهها برخالف آن چه قبال اظهار
شده بود همگی نر هستند .وی درباره علت این اشتباه
گفت«:تشخیصجنسیتگربهسانانبهویژهیوزپلنگدر
روزهای اول تولد بسیار سخت و حساس است واندامهای
تناسلی آنها به راحتی قابل تشخیص نیست».
 16 .5اردیبهشت مدیرعامل انجمن یوزپلنگ ایرانی
در گفتوگویی با ایسنا اعالم کرد که یوزپلنگ مادر
تولههایش را نمیپذیرد و به همین دلیل هم اکنون توسط
دامپزشکان به آنها شیر داده میشود.
 16.6اردیبهشتتصاویریازنحوهشیردادنبهتولهیوزها
منتشر و با انتقاد بسیاری از فعاالن محیطزیست همراه
شد و نحوه شیردادن این حیوانات را اشتباه اعالم کردند.
 17.7اردیبهشت پزشک معتمد مرکز تکثیر یوز آسیایی
گفت به دلیل نسبت خویشاوندی یوزپلنگهای پدر و
مادر ،احتمال اختالل ژنتیکی در توله یوزها وجود دارد.
 23 .8اردیبهشت در  13روزگی توله یوزها دکتر ایمان
معماریان ،مشاور دام پزشکی سازمان جهانی نجات
حیوانات به باشگاه خبرنگاران گفت« :پس از مشاهده
کالبد شکافی غیر اصولی توله یوز پلنگ محتملترین
دلیل مرگ آن ،تغذیه اشتباه توله بوده است ،به علت
نداشتنعلمکافیدرشیردهیبهتولههابهصورتوارونه،
شیر وارد ریههای توله
یوز شده و توله
تــــلــــف شــــده
اســــــــت ».وی
همچنین اعالم
کرد«:تولهیوزپلنگها
در زمان سزارین بدون
دستکشلمسشدهاند
و گرفتن بــوی انسان به
تولهها باعث شده تا مادر
فرزندانخودرانپذیرد».

مسیر جاماندگان یارانه

جاماندگان یارانه و معترضان به دهک بندی؛ اگر قصد اعتراض و شکایت به دهک بندیها را دارید
مسیر قدم به قدم ما را دنبال کنید

رعیت نواز« -آیا برای شما یارانه واریز نشده است؟ آیا این احساس را دارید که در دهک بندی خانواده شما اشتباهی رخ داده
است؟» افراد و خانوادههای زیادی بعد از واریز یارانه  300و  400هزار تومانی سوالهایی از این دست دارند .بر اساس اعالم
دولت ۲۳ ،میلیون خانوار یکی از یارانههای معیشتی  ۳۰۰یا  ۴۰۰هزار تومانی را دریافت کردهاند اما اگر شما از آن دست
افرادی هستید که هیچ کدام از این یارانهها را نگرفته اید یا به دهک خود اعتراض دارید و فکر میکنید باید به جای 300
هزار تومان به هر نفر از خانواده شما  400هزار تومان پرداخت میشده این گزارش را از دست ندهید چون در بخشی از این
گزارش مسیر گام به گامی را برای اعتراض به نگرفتن یارانه و دهک بندی برای تان نوشته ایم که میتواند به شما کمک کند.
▪به چند نفر یارانه جدید تعلق گرفت؟

بر اساس آخرین آمار پایگاه اطالعات رفاه ایرانیان  ،به حدود
 78میلیون نفر یارانه نقدی و به  ۶۰میلیون نفر یارانه معیشتی
پرداخت میشده است .با این حال آن طور که وزیر اقتصاد گفته
است ۳۰،درصد از جمعیت کشور یارانه ۴۰۰هزار تومانی و۶۰
درصد دیگر ،یارانه  ۳۰۰هزار تومانی دریافت خواهند کرد .به
گزارش ایسنا به نقل از احسان خاندوزی  ۱۰درصد از جمعیت
همبینیازازکمکهایحمایتیدولتهستند.اینیعنیحدود
 25میلیون و 200هزار نفر در سه دهک پایین جامعه قرار دارند
و ماهانه نفری  400هزار تومان یارانه دریافت میکنند .حدود
 50میلیون و 400هزار نفر هم بین دهکهای 4تا 9قرار دارند
و ماهانه نفری  300هزار تومان دریافت میکنند .حدود 10
درصد جامعه یعنی  8میلیون و  400هزار نفر هم جزو دهک
باالیجامعهشناختهشدهاندکهیارانهایدریافتنخواهندکرد.
▪چه افرادی میتوانند اعتراض کنند؟

اگر پیش از این دریافت کننده یارانه معیشتی بــوده اید حاال
میتوانیدبهواریزنشدنیارانهیادهکبندیصورتگرفتهاعتراض
کنیدامااگرتاپیشازاینیارانهمعیشتیدریافتنمیکردیدباید
صبر کنید چون هنوز سامانهای برای اعتراض این افراد در نظر
گرفته نشده اما از میان  78میلیون نفری که تا پیش از این یارانه
معیشتی میگرفتند هم حدود  3میلیون نفر از دریافت یارانه
محروم شدهاند که میتوانند به پرداخت نشدن یارانه و تعیین
تکلیفدهکخوداقدامکنند.البتهافرادیکهفکرمیکننددر3
دهکپایینجامعهقراردارندامایارانه 300هزارتومانیدریافت
کردهاندهممیتوانندبهدهکبندیانجامشدهاعتراضکنند.
▪چگونه اعتراض کنم؟

برای اعتراض به دریافت نکردن یارانه یا دهک بندی چند روش
وجود دارد که میتوانید از طریق آنها به این موضوع اعتراض
کنید .در ادامه شیوه اعتراض با تلفن ثابت ،تلفن همراه و سایت
را مرحله به مرحله برای شما نوشته ایم.
▪با  0920006369تماس بگیرید

اگــر تلفن ثابت یا تلفن همراه در دسترس داریــد با شماره
 09200006369تماسبگیریدواعتراضخودراثبتکنید.
بعد از این که تلفن گویا پاسخ شما را داد برای این که از دهکی
کهتوسطوزارتکارورفاهاجتماعیشمادرآنقرارداریدمطلع
شوید ،ابتدا شماره
ملی و بعد شماره
تلفن همراهی را که
به نام همان کد ملی
اســت وارد کنید و
منتظر پاسخ اپراتور
بمانید.بعدازاینکه
اپــراتــور دهــک شما
را اعالم کرد از شما

میخواهددرصورتاعتراضبهدهکبندیصورتگرفتهعدد
یک را وارد کنید .در ضمن شماره پیگیری اعتراض شما برای
شمارههمراهتانپیامکمیشودتادرآیندهبتوانیداعتراضتان
راپیگیریکنید .البتهاگرسوالهایدیگریدرخصوصیارانهها
داریدهممیتوانیدباشمارهگیری 0216369سواالتخودرا
ازیکیاز 120اپراتوراینسامانهجویاشوید.
▪از طریق سایت hemayat.mcls.gov.ir

اگر میخواهید از طریق سایت به دهک بندی صورت گرفته
اعتراضکنیدبایدواردسایت«»hemayat.mcls.gov.irشوید.
در این بخش با پرکردن اطالعات خواسته شده که ما قدم به قدم
آنرابهشماتوضیحدادهایممیتوانیداعتراضخودراثبتکنید.
برای ورود به سامانه باید از شماره ملی سرپرست خانوار
استفادهکنید.شمارهملیسرپرسترابهصورتیکعدد
 10رقمی بدون فاصله و خط تیره وارد کنید.
در بخش دوم باید شماره حسابی را که یارانه خانوار به آن
واریز میشود وارد کنید .توجه داشته باشید که شماره
کارت با شماره حساب متفاوت است و امکان ورود به سامانه با
شماره کارت واریزی یارانه وجود ندارد.اگر شماره حساب تان را
ندارید میتوانید از طریق خودپرداز شماره حساب خود را به
دست بیاورید یا به بانک تان مراجعه کنید.
اگر خانواده چند نفره هستید باید عالوه بر شماره ملی
سرپرست ،شماره ملی یکی از اعضای خانوار خود را نیز
وارد کنید .البته چنان چه خانوار شما یک نفره است ،گزینه
«خانوار یک نفره» را انتخاب کنید.
دربخشتصویرامنیتیهم لطفاعددیراکهدراینتصویر
نمایش داده شده است در کادر وارد و روی دکمه ورود
کلیککنید.
در صفحهای کــه پیش روی شما بــاز مـیشــود نتیجه
اطالعات به شما نمایش داده میشود که یارانه گرفته اید
یا نه .در هر صورت شما میتوانید با فشاردادن کلید درخواست
بازبینی به دهک بندی صورت گرفته اعتراض کنید.
با فشردن بازبینی صفحه جدیدی برای شما باز میشود
که باید در صــورت شکایت از دهــک بندی گزینه «با
درخواست بررسی مجدد موافقم» را انتخاب کنید.
اعتراض شما ثبت شده و باید منتظر نتیجه بمانید .حاال
شماهمجزویکمیلیونو 50نفریهستیدکهتاظهرروز
گذشته اعتراض خود را ثبت کردهاند.
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