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  1401,2,20-»هامردمي سازي و توزيع عادالنه يارانه«شيوه پاسخگويي به سواالت و ابهامات شهروندان در خصوص برنامه 

  پاسخ  سوال  رديف
تكليف افرادي كه ماه پيش يارانه دريافت كرده اند ولي در اين ماه  .1

  موفق به دريافت يارانه نشده اند، چيست؟
جامعه بوده  10يارانه، مشمول دريافت يارانه نشده اند در زمره دهك واريز  135افرادي كه در مرحله 

  اند و از فرايند دريافت يارانه حدف شده اند.
چه  ،ها هستندجامانده از دريافت يارانه1393از سال كساني كه  .2

 اقدامي بايستي انجام دهند؟

  

عهده سازمان هدفمندسازي بر  1401تعيين تكليف جاماندگان از ثبت نام مطابق قانون بودجه سال 
  اندازي خواهد كرد.ها است و بزودي اين سازمان، سامانه ثبت نام را راهيارانه

اي دريافت ها هيچ يارانهخانوارهايي كه از ابتداي پرداخت يارانه .3
نكرده اند و در واقع ثبت نام نكرده اند و اكنون درخواست برقراري 

  ام دهند؟چه اقدامي بايستي انج يارانه دارند

بر عهده سازمان هدفمندسازي  1401نام مطابق قانون بودجه سال تعيين تكليف جاماندگان از ثبت
  اندازي خواهد كرد.ها است و بزودي اين سازمان، سامانه ثبت نام را راهيارانه

ه هر نفر از اعضاي خانوارهاي دهك هاي يك تا سه بندي صورت گرفته از خانوارها، ببر اساس دهك  ها به چه صورت بوده است؟ميزان تخصيص يارانه .4
هزار تومان واريز شده  300هزار تومان و به هر يك از اعضاي خانوارهاي دهك هاي چهار تا نه  400
  است.

ه اند و اقساط اين تسهيالت از از تسهيالت ايام كرونا استفاده كرد با توجه به اينكه برخي از خانوارها  مبلغ يارانه واريز شده به چه صورت حساب شده است؟ .5
شود، يارانه فعلي بعد از كسر اقساط تسهيالت به حساب سرپرست خانوار واريز يارانه خانوار كسر مي

  شده است.
پرداخت در زمان واريز يارانه واريز شده براي دو ماه شامل ارديبهشت و خرداد مي باشد و در واقع دو   يارانه پرداخت شده براي چه مدت زماني واريز شده است؟ .6

  يارانه ها براي حساب سرپرستان خانوار صورت پذيرفته است.



2 
 

بر اساس صحبت هاي رئيس محترم جمهور و برنامه ريزي شده هاي صورت گرفته، مبلغ واريز شده   چرا يارانه واريز شده قابل برداشت نيست؟ .7
بابت يارانه ها تا اطالع ثانوي قابل برداشت نيست و زمان دقيق برداشت يارانه از طريق اطالع رساني 

  هاي دولت اعالم خواهد شد. 
ي تكساني كه مشمول يارانه جديد دولت نشده اند، چگونه بايس .8

  اعتراض نمايند؟
 .مي شودانجام  hemayat.mcls.gov.irثبت اعتراض خانوارهاي محذوف از طريق سامانه حمايت به آدرس 

 ههاي قبل توسط دولت از دريافت يارانها و سالكساني كه در دوره .9
  توانند براي ثبت اعتراض اقدام نمايند؟حذف شده اند، چگونه مي

 .مي شودانجام  hemayat.mcls.gov.irثبت اعتراض خانوارهاي محذوف از طريق سامانه حمايت به آدرس 

جزئيات دقيق طرح به زودي توسط سخنگوي معاونت رفاه اجتماعي به اطالع شهروندان عزيز خواهد   جزئيات اين طرح مطلع شد؟ توان ازچگونه مي .10
  رسيد.

هاي درآمدي و دارايي دادهاي از و با استفاده از مجموعه بر اساس شرايط اقتصادي خانوارهابندي دهك  بندي خانوارهاي بر چه مبنايي انجام شده است؟دهك .11
  خانوارها انجام شده است و از دقت بااليي برخوردار است.

مبناي اعطاي يارانه در اين دوره، دهك درآمدي خانوار بوده و چنانچه خانواري در دهك ده قرار گرفته   اند؟چرا بعضي از مددجويان كميته امداد و بهزيستي حذف شده .12
  نهادي خاص، از دريافت يارانه حذف شده است. باشد، فارغ از تحت پوشش بودن

چرا بعضي از خانوارهاي تحت پوشش بنياد شهيد مشمول دريافت  .13
  اند؟يارانه نشده

مبناي اعطاي يارانه در اين دوره، دهك درآمدي خانوار بوده و چنانچه خانواري در دهك ده قرار گرفته 
  دريافت يارانه حذف شده است.باشد، فارغ از تحت پوشش بودن نهادي خاص، از 

اند، چرا مشمول افرادي كه ماه پيش جداسازي خانوار را انجام داده .14
  اند؟طرح نشده

باشد و اين افراد ها ميجداسازي اطالعات خانوار بر اساس قانون مربوط به سازمان هدفمندسازي يارانه
  ي نمايند.ها پيگيربايستي موضوع را از طريق سازمان هدفمندسازي يارانه

اند، چگونه آن دسته از نيروهاي مسلح كه مشمول اين طرح نشده .15
  بايستي درخواست خود را ثبت نمايند؟

 كليه نيروهاي مسلح بايستي براي رسيدگي به اين موضوع بايستي از طريق يگان خود پيگيري نمايند.
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در صورت اعتراض به دهك بندي خانوارها فرايند ثبت و رسيدگي  .16
  اعتراض چگونه مي باشد؟به 

كليه خانوارهايي كه نسبت به دهك بندي خود اعتراض دارند، بعد از اعالم وزارت مي توانند در سامانه 
  مدي خانوار خود را مشاهده نمايند.آحمايت اعتراض خود را ثبت نمايند و دهك در

 هاي زماني پرداخت يارانه جديد چگونه است ؟دوره .17

  
هاي زماني بعدي در بيستم ارديبهشت ماه براي دو ماه مي باشد و در خصوص دورهيارانه واريز شده 

  رساني خواهد شد.ها اطالعپرداخت از طريق سازمان هدفمندسازي يارانه
آيا در تعداد اعضاي خانوار جهت دريافت يارانه سقف درنظر گرفته  .18

 شده است يا به همه اعضاي خانوار مبلغ يارانه تعلق مي گيرد؟

  

يارانه واريز شده به ازاي هر عضو خانوار واريز شده است. به ازاي هر عضو در دهك هاي يك تا سه مبلغ 
  هزار تومان واريز شده است. 300هزار تومان و براي هر عضو دهك هاي چهار تا نه مبلغ  400

  مبلغ يارانه واريز شده از طريق وزارت اطالع رساني خواهد شد.جزئيات نحوه برداشت از   آيا امكان برداشت نقدي از يارانه واريزي وجود دارد؟ .19

 جهت خريد از محل يارانه آيا سقف روزانه تعريف مي شود؟ .20

  
  جزئيات نحوه خريد از محل مبلغ يارانه واريز شده از طريق وزارت اطالع رساني خواهد شد.

از فرايند دريافت يارانه  ي كه قرار است در آيندهتكليف خانوارهاي .21
  شوند، چيست؟حذف 

هر گونه تصميم دولت در خصوص حذف يارانه دهك هاي باالي درآمدي بر اساس قانون خواهد بود  و 
مكلف است نسبت به حذف يارانه  1401وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي بر اساس قانون بودجه 

  خانوارهاي پردرآمد اقدام نمايد.
اين يارانه همانند يارانه هاي قبلي به حساب سرپرست خانوار كه نزد سازمان هدفمندسازي يارانه ها   به كدام حساب افراد واريز شده است؟يارانه جديد  .22

  ثبت شده ، واريز شده است.
افرادي كه كارت بانكي آنها دچار مشكل شده است، چه اقدامي  .23

  بايد انجام دهند؟
خانوار انجام شده است و مفقود شدن كارت، انقضاي كارت و ... واريز يارانه ها به حساب سرپرست 

 ارتباطي به عدم واريز آن ندارد. اين افراد براي حل مشكل خود بايستي به بانك مربوطه مراجعه نمايند.
ثبت خواهد شد و به  hemayat.mcls.gov.irسامانه  اعتراضات صرفاً از طريق مراجعه مستقيم متقاضي به آيا پيامكي حاوي لينك اعتراض براي محذوفين ارسال شده است؟ .24

هاي احتمالي، افراد بايستي پيام هاي ارسالي حاوي هر گونه لينك يا منظور پيشگيري از كالهبرداري
  هاي نامعتبر را ناديده بگيرند.نشانه هاي اينترنتي مشابه از سرشماره
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، ستسرپرستان خانوارهايي كه حساب يارانه آنها مسدود شده ا .25
  چه اقدامي بايد انجام دهند؟

رسيدگي به اين مشكالت ارتباطي به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ندارد و اين افراد بايستي براي 
  حل مشكل خود به بانك عامل مراجعه نمايند.

 اند و مبلغ يارانه فرزندخانوارهايي كه به تازگي صاحب فرزند شده .26
  بايد انجام دهند؟واريز نشده است چه اقدامي 

ها انجام  شده واريز يارانه ها بر اساس آخرين اطالعات ساختار خانوار نزد سازمان هدفمندسازي يارانه
  است و پيگيري اين موضوع بايستي از طريق سازمان هدفمندسازي يارانه ها انجام شود.

  


