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1- توصیف طرح حمایتی- مرحلۀ اجرا و چالش های موجود

1-1. روایت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تصویب تا اجرای 
این سیاست 

در خصوص اجرای طرح حمایت معیشتی ابتدا تعدادی از کارشناسان 
پیشنهـاد فراگیر شـدن طرح را ارائه دادنـد و خواستنـد که مبلغ 
مابه التفاوت برای همۀ اقشار در سراسر کشور به صورت یکسان توزیع 
شود. این در حالی بود که با اتخاذ رویکرد فراگیر، رقم بسیار ناچیزی به هر خانوار تعلق 

می گرفت، به همین منظور توزیع فراگیر در ستاد اقتصادی دولت مورد تأیید قرار نگرفت.

در چند ماه گذشته وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حدود 260 هزار خانوار از یارانه بگیران را 
بر مبنای آزمون وسع حذف کرد. در این میان خانوارهایی که در طول یک سال یک میلیارد 
تومان به حسابشان پول واریز شده بود یا موجودی حساب آخر سال آن ها عدد چشمگیری 
بوده است یا میزان درآمدشان در قالب یک خانواده 4 نفره بیش از 8 میلیون تومان در ماه بوده 
است، از دریافت یارانه حذف شدند که نهایتاً در مجموع 68 هزار شکایت در یک ماه دریافت 
کردیم که حدود 27 هزار نفر آن ها تا پایان بر شکایت خود مصر بودند. در واقع 10% از این 
خانوارها در مجموع، اعتراض داشتند. اگر این میزان اعتراض را مبنایی برای برآورد خطای 
طرح حمایت معیشتی بدانیم، قابل پیش بینی است که از بین جمعیت 24 میلیون خانواری 
که بسته دریافت نمی کنند، 10% معادل حدود 2 الی 3 میلیون خانوار است )که رقم در خور 

توجهی است( اعتراض داشته باشند.

الزم به ذکر است، مبنای انتخاب جامعه هدف بسته حمایتی معیشتی )60 میلیون نفر(، 
گزارش های رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار در خصوص وضعیت درآمد خانوار و تصمیم ستاد 
اقتصادی دولت بوده است. در ستاد اقتصادی دولت بنا شد افراد متمکن از مزایای این طرح 
برخوردار نباشند، زیرا دولت مسئولیت و مأموریت خود می دانست که هیچ نیازمند واقعی از 
منابع مابه التفاوت افزایش قیمت بنزین، محروم نماند. به همین خاطر باید تأکید کرد که این 
منابع صرفاً در میان 60 میلیون نفر توزیع نمی شود، بلکه در صورت شناسایی افراد مستحق، 
این فهرست اصالح و از ماه بعد از آن واریز می شود. در خصوص سنجش استحقاق باید 
اشاره کرد، ساختار اقتصادی کشور شکل U دارد، یعنی چند صدک از دهک درآمدی کشور، 
درآمدهای بسیار باالیی دارند و چند صدک نیز در فقر مطلق هستند. وضع کثیری از جمعیت 
کشور در قاعدۀ این U قرار دارند که درآمد آن ها با تفاوت کمی بسیار به هم نزدیک است و لذا 
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عدم پرداخت به عده ای در وهلۀ اول به معنی ثروتمند بودن همۀ افرادی که از بسته حمایتی 
معیشتی استفاده نکرده اند، نیست. از سوی دیگر به معنی فقیر بودن این جمعیت 60 میلیون 
نفری نیز نخواهد بود. بلکه فقط قرار شده است به افراد دارای درآمد متوسط و پایین این بستۀ 

معیشتی تعلق گیرد.

تفاوت مهم این پرداخت با نوبت قبل، پرداخت نکردن بر مبنای معیار اقشار افراد بود. مشکل 
این گونه پرداخت ها آن بود که برای مثال بیمه شده های تأمین اجتماعی حقوق هایی متفاوت 
دریافت می کنند و همه حقوق های یکسان ندارند. این در حالی است که بسیاری از افراد 
مستحق اساساً بیمه نیستند، لذا در روش پرداخت اقشار، هیچ مبلغی شامل حال آن ها نمی شد. 
حال آنکه در این نوبت، به جای آنکه از قواعد یا معیارهایی از باال بر افراد متمرکز بشویم )مثاًل 
بگوییم بازنشسته ها با حقوق ... و ...(، از پایین شروع به محاسبه کردیم. در این حالت جمعیتی 
که هیچ امکاناتی ندارند، مانند حاشیه نشین های شهرها یا روستاییان نیز جزء مشموالن قرار 
می گیرند. در این میان به کمک بانک اطالعاتی صندوق های بازنشستگی کشوری و صندوق 
روستاییان و عشایر و معاونت اقتصادی، صحت سنجش جامعه آماری، مجدداً بررسی شد، که 
این بررسی انطباق باالیی را نشان داد. شایان ذکر است که افراد جامانده بررسی و در صورت 
استحقاق به آن ها پرداخت خواهد شد. شاخص های شش گانه ای مانند امالک، حقوق، دارایی، 
خودرو، ... انتخاب و بر مبنای آن آزمون وسعی عملیاتی شد. مالک و معیارهای شناسایی را 
متنوع تدوین کردیم، زیرا اتخاذ یک مالک مثاًل میزان موجودی حساب افراد یا میزان تراکنش 
کارت های خرید اعتباری آن ها، می توانست به مرور بر فرهنگ افراد چه در نگهداری وجوه در 
بانکۀ چه در استفاده از کارت های اعتباری به جای پول نقد آسیب بزند. این مالک ها شامل 
امالک و مستغالت، سفرهای خارجی، دوشغله بودن و ... است. همچنین باید اشاره کرد که 
میزان 2700 تا 2800 میلیارد تومان در ماه به این طرح اختصاص یافته است که به فراخور 
افزایش جامعه هدف، افزایش می یابد. میزان پرداختی ها هم در میان افراد از رقم 55 هزار 

تومان برای خانوار تک نفره تا 250 هزار تومان برای خانواده های باالتر از 5 نفر متغیر است.
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1-2. روایت وزیر کشور از تصمیم شورای هماهنگی قوا برای اجرای طرح حمایت 
معیشتی

از ابتدای دی ماه سال 1396، جلساتی را در ارتباط با اجرای طرح مدیریت سوخت و اصالح 
قیمت بنزین در بعد امنیتی و انتظامی که مربوط به شورای امنیت است، برگزار کردیم، تمام 
امکانات آماده شده بود که افزایش قیمت بنزین صورت بگیرد، اما وقایع دی ماه همان سال 
باعث شد که آن را اجرا نکنیم و این امر به تعویق افتاد، اما کماکان بعد قانونی وجود داشت 
با  اما  تصمیم به اجرای این کار گرفتیم،  انجام می شد. در سال 1397 مجدداً  و پیگیری 
تحریم های صورت گرفته با مشکالت اقتصادی مواجه شدیم، در خصوص نحوۀ انتخاب سناریو، 

در کل چندین سناریو مطرح بود که درباره شان بحث شد:

نخستین موضوع، پیشنهاد افزایش قیمت پلکانی بود، یعنی به تناسب میزان مصرف و نوع 
ماشین قیمت گذاری متفاوتی انجام شود. مجلس پیشنهاد داد، به هر ایرانی در روز 0.7 لیتر 
بنزین بدهیم تا آن را بفروشند و درآمد برای همه باشد؛ البته پس از بررسی در جلسه سران، 
برای اجرای آن مشکالتی وجود داشت و اجرایی نشد. پیشنهاد دیگر، یکسان سازی نرخ سوخت 
بود، یعنی قیمت سوخت را از 1000 به 1500 تومان تغییر بدهیم و سوخت آزاد باشد. این 
موضوع در جلسه سران بحث شد که ما در این روش می توانیم ذخیره سازی کنیم، دوم اینکه 
با این روش اضافه و مازاد بــر سهمیه را بتوانیم به مردمی که نیاز دارند، بدهیم. البته بحث 
کمک معیشتی به 18 میلیون خانوار برای تحقق همین ایده است، که در جلسه سران قوا طی 

فرایندی به تصویب رسید و برای اجرا به وزارت کشور ابالغ شد.

1-3. اسناد باالدستی

پشتوانۀ اسناد باالدستی ذیل در اجرای این طرح می تواند موارد ذیل باشد:

  قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی

  قانون هدفمندسازی یارانه ها

  مصوبۀ شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه

  ماده 39 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه مورخ 1398/6/9
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1-4. طرح حمایت معیشتی در الیحۀ بودجه 1399

در روزهای اخیر پس از ارائۀ الیحۀ بودجۀ سال 1399 مطالب مختلفی دربارۀ این الیحه مطرح 
شده است. با توجه به آنکه بودجه یک سند مهم مالی برای سیاست گذاری است و عموماً آثار 
و تبعات اقتصادی مهمی نیز به همراه دارد، همواره بررسی دقیق آن از اهمیت باالیی برخوردار 
است که می توان نکات مختلفی را درباره آن بیان کرد. در این میان یکی از بخش های مهم آن 
حمایت از معیشت خانوار است که طبق الیحه بودجه در بخش مصارف هدفمندسازی یارانه ها 

تبصرۀ 14 گنجانده شده است.

در تبصره 14 الیحه بودجه 1399 که به قانون هدفمند کردن یارانه ها اختصاص دارد، در 
مجموع 2 میلیون و 507 هزار میلیارد ریال برای این بخش پیش بینی شده است؛ که در این 
میان در بخش مصارف در ردیف 24 در مجموع 310.000 میلیارد ریال به اجرای طرح حمایت 
معیشتی خانوارها اختصاص داده شده است که در راستای تحقق اهداف قانون هدفمند کردن 
یارانه ها مصوب 1388/10/15 )تحقق عدالت، کاهش فقر مطلق و توسعه بهداشت و سالمت 
مردم( و همچنین معطوف کردن پرداخت یارانه به خانوارهای نیازمند و اجرای ماده )39( 
قانون برنامه ششم توسعه است. در این میان منابع مورد نیاز برای این طرح احتماالً از محل 
دریافتی حاصل از فروش داخلی فرآورد ه های نفتی )یارانه ها( تأمین خواهد شد، زیرا در الیحه 
سال 1398 مبلغ 455.969 میلیارد ریال برای دریافتی حاصل از فروش داخلی فرآورد ه های 
نفتی تخمین زده شده بود که در سال 1399 این منبع به 770.737 میلیارد ریال افزایش 
یافته و رشد 69 درصدی دارد )این افزایش از منابع حاصل از اصالح قیمت بنزین نسبت به 

قیمت قبل از سهمیه بندی در سال 1398 تأمین خواهد شد(.

همان طور که ریاست محترم جمهوری مقرر کردند، تمامی منابع حاصل از افزایش قیمت 
بنزین به خود مردم بازپرداخت می شود. همچنین در بند 2 همین تبصره صراحتاً ذکر شده 
است که منابع حاصل از اصالح قیمت بنزین نسبت به قیمت قبل از سهمیه بندی در سال 
1398، مشمول عوارض و مالیات بر ارزش افزوده و سهم 14.5% شرکت ملی نفت ایران نیست.

1-5. توصیف سیاست

  با افزایش قیمت بنزین شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تصویب کردند، %100 
منابع حاصل از اصالح قیمت ها و سهمیه بندی به صورت حمایت معیشتی به خانوارهای مورد 
نظر توزیع شود. بر این اساس مقرر شد سازمان برنامه و بودجه )به عنوان بازیگر اول طرح(، 
عیناً همۀ منابع حاصل از افزایش قیمت بنزین را بین خانوارهای واجدالشرایط پرداخت کند 
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و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی )به عنوان بازیگر دوم طرح( مسئولیت شناسایی اقشار 
کم درآمد و متوسط )حدود 18 میلیون خانوار( را بر عهده گیرد. لذا با افزایش قیمت بنزین، 
دولت اعالم کرد برای حمایت از معیشت مردم از محل افزایش قیمت بنزین به 60 میلیون 
نفر از دهک های متوسط و پایین درآمدی، بستۀ حمایت معیشتی پرداخت خواهد شد. تفاوت 
این بسته حمایتی با یارانۀ نقدی 45 هزار تومانی در این است که بستۀ ارانه معیشتی برخالف 
یارانه نقدی که به کل کشور پرداخت می شده است، صرفاً به افراد دارای استحقاق )هفت دهک 
درآمدی متوسط و پایین( جامعه پرداخت خواهد شد و افراد سه دهک باالی درآمدی حذف 
خواهند شد. در ادامه به کمک برخی نقل قول ها و اعالم های مسئوالن اجرایی این سیاست 

جبرانی به برخی محورهای این طرح اشاره خواهد شد:

 رئیس جمهور در 20 آبان ماه سال 1398 در جمع مردم رفسنجان برای اولین بار اعالم کرد: 
»حدود 18 میلیون خانوار ایرانی تحت پوشش طرح حمایت اجتماعی و معیشتی دولت قرار 
می گیرند. 24 میلیون و 600 هزار خانوار در ایران وجود دارد، از این تعداد اکثریتی هستند 
که در زندگی دچار فشار بوده اند و باید از راهی به آن ها کمک شود. تقریباً در کشور 7 میلیون 
خانوار وضع زندگی مناسبی دارند، ولی 18 میلیون خانوار که اکثریت قاطعی هستند نیاز به 
مساعدت دارند که ان شاءاهلل از ماه آینده به هر خانواری حمایتی را به صورت ماهانه ارائه کنیم. 
این طرح مهم دولت در سال 1398 بوده که در روزها و هفته های آینده مشخصات آن برای 

مردم اعالم می شود.« )روحانی، 20 آبان 1398(

 رئیس جمهور در 21 آبان ماه سال 1398 در جلسه شورای اداری کرمان اعالم کرد »یکی 
از اقدامات دولت در راستای حل مشکالت ناشی از تحریم دشمنان و کاهش قدرت خرید 
مردم در سال های 97 و 98، قرار دادن بسته حمایتی در اختیار خانوارهایی است که فشار 
روی آن ها بیشتر است. گرچه این کاری دشوار است چرا که طبقه بندی وضعیت مردم، سخت 
است، البته می توانیم این کار را انجام دهیم، اما این کار نیاز به سرک کشیدن به زندگی مادی 
و خصوصی مردم دارد و همواره با این کار مخالف بوده و تاکنون زیر بار آن نرفته ام. بر اساس 
محاسبات اولیه ای که داریم حدود 25 میلیون خانوار در کشور وجود دارد که 7 میلیون خانوار 
زندگی خوبی دارند و حدود 18 میلیون خانوار هم شرایط سختی را در زندگی سپری می کنند 
که برای کاهش مشکالت آن ها تصمیم بر این داریم ماهانه به جز یارانه ای که می دهیم، یک 
بسته حمایتی هم در اختیار مردم قرار دهیم، یعنی کارت های آنان را شارژ کنیم تا مواد 
مورد نیاز خود را تأمین کنند تا بدین وسیله بتوانیم از فشار روی مردم بکاهیم؛ باید بر مبنای 
توانمندی ها و امکانات خود کشور را اداره و ضروریات زندگی مردم را تأمین کنیم.« )روحانی، 

21 آبان 1398(
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 رئیس جمهور در پاسخ به نگرانی مردم دربارۀ دوام اجرای این طرح، گفت: »اطمینان 
می دهم به عنوان امین و منتخب مردم در این طرح هیچ پولی نخواهد بود، جز آنکه به مردم 
داده خواهد شد؛ مطمئن باشند تا پایان دولت این کار را انجام می دهیم و این طرح را اجرا 

و عملیاتی می کنیم« )رئیس جمهور، 29 آبان(.

 رئیس جمهور روز 26 آبان در مورد زمان پرداخت این بسته ها گفت: »دستور می دهم به 
سازمان برنامه و بودجه که از فردا شب، 27 آبان ماه پرداخت وجه به مردم را شروع کند. حدود 
20 میلیون نفر در روز اول شامل طرح می شوند؛ در نوبت بعدی تا پایان هفته 20 میلیون نفر 
دیگر و اوایل هفته آینده 20 میلیون سوم. بر این اساس تا اوایل هفته آینده به 60 میلیون نفری 
که وعده داده شده طرح معیشتی تعلق خواهد گرفت.« لذا قرار شد پرداخت مبالغ حمایتی 
معیشتی به خانوارها طی سه مرحله انجام شود: بامداد روز 28 آبان ماه نخستین مرحله از 
کمک های معیشتی دولت به حساب سرپرستان خانوارهای 20 میلیون نفر از مشموالن واریز 

شد. این کمک ها برای 40 میلیون مشمول دیگر هم 30 آبان و 2 آذرماه واریز خواهد شد.

 محمد شریعتمداری در 6 آذرماه )پس از پرداخت آخرین مرحلۀ بستۀ معیشتی( با اشاره 
به اینکه 17 میلیون و 700 هزار خانوار، جمعیتی بیش از 56 میلیون نفر حمایت معیشتی 
دریافت کرده اند، در خصوص فرایند اعتراض جاماندگان اذعان کرد: »کد دستوری 6369#* 
در نظر گرفته شد تا مردم درخواست های خود را مطرح کنند... اما افرادی که به سامانه نام 
برده شده پیامک بزنند، ما با اجازه خود آن ها وضعیت تمکنشان را بررسی می کنیم، کسانی که 
به این سامانه پیامک بزنند، یارانه 45 هزار تومانی شان حذف نخواهد شد، ما فقط با اجازه خود 
آن ها وضعیت تمکنشان را بررسی دقیق تری می کنیم که اگر استحقاق داشته باشند، حمایت 
معیشتی را از روز اول دریافت کنند، ما فقط صورت حساب های مالی را بررسی نمی کنیم، بلکه 
تمکن مالی افراد را بررسی می کنیم، این کار را هم با اجازه خود افراد انجام می دهیم.« )محمد 

شریعتمداری، 6 آذرماه(.

 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در 6 آذرماه با تأکید بر آنکه یارانه ها و کمک های معیشتی 
ارتباطی به هم ندارد، اعالم کرد: »گرچه تمکن مالی در هر دو موضوع مورد توجه دولت است 
و برخی معیارها مشابه است ولی اینکه با ثبت نام کمک های معیشتی یارانه ها قطع شود چنین 
نیست.« محمد شریعتمداری با اشاره به آنکه در تمام کشورهای جهان حدود 4% ضریب خطا 
در طرح های اجتماعی وجود دارد، به احتمال خطا در شناسایی مشموالن این طرح اذعان کرد 

)محمد شریعتمداری، 6 آذرماه(.

 ربیعی در تاریخ 27 آبان ماه در نشست خبری خود با اصحاب رسانه با موضوع اصالح قیمت 
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بنزین اعالم کرد: این طرح بر اساس تصمیم شورای عالی هماهنگی سه قوه در خصوص 
تصمیم مهم و ملی اجرای طرح حمایت اجتماعی و معیشتی از اقشار کم برخوردار با منابع 

حاصل از اصالح قیمت بنزین اجرا شد )علی ربیعی، 27 آبان(.

 سخنگوی دولت دربارۀ هدف طرح اذعان کرد: »موضوع اصالح قیمت بنزین در 60 سال 
گذشته موضوعی مهم بوده و در شرایط حاضر کشور که با بی سابقه ترین تحریم ها و فشارهای 
اقتصادی روبه رو است، می توان ادعا کرد که ضروری ترین دلیل برای این اصالح، برقراری 
عدالت اجتماعی و حرکت به این سمت بوده است. اقشار کم درآمد جامعه تحت فشار شدید 
اقتصادی هستند و دولت خود را موظف به حمایت از این قشر می داند. هدف این طرح افزایش 
قدرت خرید خانوارهای کم درآمد است«. تأمین منابع برای حمایت معیشتی از منابع حاصل 
از اصالح قیمت ها است. ازآنجاکه با توجه به کاهش فروش نفت درآمدهای دولت کاهش یافته 
است و افزایش مالیات با توجه به ضرورت تولید و ایجاد اشتغال، مسبب ایجاد فشار بیشتر به 
تولیدکنندگان کار بود، لذا بهترین منابع حمایت از اقشار پایین، توقف یارانه به اقشار برخوردار 
و اختصاص آن به اقشار پایین بود. لذا هدف طرح حمایت معیشتی با مدیریت مصرف سوخت، 
نه جبران کسری بودجه  دولت، که جبران کسرِی حمایت از معیشت مردم، به ویژه اقشار کمتر 

برخوردار است. )علی ربیعی، 27 آبان(.

 نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه هم زمان با افزایش نرخ سوخت و سهمیه بندی آن از 
بامداد جمعه 24 آبان 1398 اعالم کرد »مبلغ مابه التفاوت حاصل از افزایش قیمت بنزین 

به حساب 60 میلیون نفر معادل )18 میلیون خانوار( واریز می شود«.

شکل 1. مراحل پرداخت بسته حمایتی معیشتی

 معاون فنی امور زیربنایی و تولیدی سازمان برنامه و بودجه اشاره کرد، »درآمد اصالح قیمت 
بنزین حدود 31 هزار میلیارد تومان است و یک ریال آن در بودجه هزینه نمی شود. این 
درآمدها به 60 میلیون خانوار در قالب طرح حمایت معیشتی پرداخت می شود« )حمیدرضا 

عدل، 27 آبان(
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 دربارۀ شکل دسته بندی که برای پرداخت طرح معیشتی، اشاره شده است: »سازوکار تعریف 
خانوارهای تحت حمایت طرح بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و از طریق این 
وزارتخانه روش تقسیم بندی اهدای سه مرحله ای این طرح انجام شده است. نمی توان گفت که 
طرح پرداخت به شکل گروهی، اقشاری یا با کدملی انجام شده است. تصمیم بر این بود که 

پرداخت در 3 مرحله انجام شود« )سازمان برنامه و بودجه، 29 آبان(.

 در خصوص مشموالن طرح رئیس سازمان برنامه و بودجه اعالم کرد: »کارگران، کارمندان، 
معلمان، روستاییان و عشایر، مستمری بگیران، مددجویان کمیته امداد، مددجویان بهزیستی، 
زنان سرپرست خانوار، بازنشستگان و اقشار کم درآمد از گروه هایی به حساب می آیند که بسته 

کمک معیشتی به آن ها پرداخت می شود« )نوبخت،3 آذر(.

 روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه درباره نحوه پرداخت طرح معیشتی می گوید: »یکی 
از سناریوهای پیش بینی شده برای طرح معیشتی، توزیع بن خرید کاال و حمایت به شکل 
غیرنقدی بود و دلیل آن هم حمایت از تولید ملی عنوان شد تا به تولیدکنندگان ایرانی کمک 
شود. بااین حال و در جهت رسیدن به این هدف، حمایت نقدی و بن کارت فرق چندانی ندارد؛ 
اما آنچه باعث شد تا حمایت ها به شکل نقدی انجام شود، این بود که اطمینان بخشی به مردم 
با روش نقدی بهتر است و نگرانی اقشار کم درآمد از این طریق کمتر می شود« )سازمان برنامه 

بودجه، 29 آبان(.

1-6. مشموالن طرح

 هر فردی که یارانۀ نقدی دریافت می کند، لزوماً مشمول دریافت بسته حمایتی نیست.

 در حدود 24 میلیون خانوار، حدود 78 میلیون نفر در کشور، یارانه نقدی به صورت ماهانه 
دریافت می کنند، که از این میان 60 میلیون نفر برای دریافت بستۀ حمایتی معیشتی گزینش 
می گردند )که به حدود سه چهارم کل جمعیت کشور می رسد(. در واقع 18 میلیون خانوار 

یارانه می گیرند اما بسته معیشتی نمی گیرند.

 مشموالن طرح )افرادی که مستحق دریافت بستۀ معیشتی هستند( 7 دهک متوسط و 
پایین درآمدی جامعه است

 سخنگوی ستاد شناسایی مشموالن طرح حمایتی معیشتی وزارت رفاه، دربارۀ آخرین 
وضعیت شناسایی مشموالن و واریز بسته کمک معیشتی گفته است، »دو دسته افراد داریم، 
نخست اشخاصی که یارانه می گیرند، و دوم افرادی که یارانه نمی گیرند. افرادی که یارانه 
می گیرند، به شرط آنکه جزء سه دهک باالی درآمدی نباشند، می توانند مشمول طرح باشند، 
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اما افرادی که یارانه نمی گیرند، چند دسته هستند. نخست کسانی که جامانده اند و نتوانسته اند 
ثبت نام کنند. گروه دوم انصرافی هایی هستند که در برهه های مختلف از دریافت یارانه انصراف 
داده اند، گروه سوم افرادی هستند که تا سال 95 بنا به بررسی پایگاه اطالعات ایرانیان، نامشان 
در بانک اطالعاتی صنوفی مانند صرافی ها، طالفروشان، پزشکان، اعضای هیئت علمی، وکال و 
... بوده و حذف شده اند. اگر افراد حذف شده باشند و ما از فهرست یارانه بگیران حذفشان کرده 

باشیم ابداً بسته معیشتی هم نمی گیرند.«

اگر خانواری حداقل حدود 4  از سوی مرکز آمار نشان می دهد،    اطالعات منتشرشده 
میلیون و 340 هزار تومان در ماه درآمد داشته باشد، جزء 30% پردرآمد در ایران به حساب 
می آید و مشمول این طرح حمایتی نخواهد شد. معنی خارج ماندن از سبد معیشتی دولت، 
این نیست که افراد دارای وضعیت رفاهی مطلوبی هستند، بلکه به این معنی است که وضعیت 
رفاهی  این افراد به احتمال زیاد از تمام 60 میلیون نفری که بسته معیشتی گرفته اند، بهتر بوده 
است. به همین علت بسیاری از مردم که از نظرشان وضع خوبی هم ندارند، بسته معیشتی 
نگرفته اند. در این میان نکتۀ حائز اهمیت آن است که خانوارهایی که در دهک هفتم قرار دارند 
و مشمول دریافت این بسته معیشتی هستند، درآمدی در حدود 3 میلیون و 800 هزار تومان 
در سال گذشته داشته اند که این میزان درآمد، گواهی است بر آنکه صرفاً 540 هزار تومان 

اختالف درآمد دهک هفتم و هشتم )مشمول بودن و نبودن( است.

1-7. آزمون وسع/ مبنای سنجش

آزمون وسع دربرگیرندۀ 33 شاخص از جمله هزینه، درآمد، دارایی و ... است که با هم ترکیب 
شده اند و از طریق آن خانوارها رتبه بندی می شوند. هدف این آزمون، رصد بیشتر بر خانواده ها 
است. چند دسته شاخص برای سنجش وسع افراد در این طرح به کار گرفته شده است که 
میانگین امتیاز وزنی این شاخص ها، مشمول بودن یا نبودن افراد را تعیین کرده است. دستۀ 
اول شاخص ها، به دارایی افراد مربوط بوده که شامل ملک و خودرو می شود. دستۀ دوم، 
احکام حقوقی است که افراد به شکل ماهانه دریافت می کنند. احکام حقوقی کارکنان بخش 
دولتی در وزارت امور اقتصاد و دارایی و کارکنان بخش خصوصی در سازمان تأمین اجتماعی، 
صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق روستاییان و عشایر، صندوق فوالد و سایر صندوق های 
خصوصی موجود است. دستۀ سوم، نیز نوع شغلی است که افراد جامعه در آن مشغول به کارند؛ 
دستۀ چهارم شامل اطالعات تسهیالت بانکی است که افراد در طول سال دریافت کرده اند. 
سفرهای خارجی، دستۀ پنجم اطالعاتی است که در تشخیص افراد غیرمشمول، از آن ها 
استفاده می شود. همچنین سایر معیارها مانند شاخص های اجتماعی نظیر پوشش کمیته امداد 
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و سازمان بهزیستی و بنیاد شهید و جانبازان، اطالعات سازمان امور مالیاتی، اطالعات سازمان 
بورس و اوراق بهادار نیز از جمله سایر شاخص های این آزمون به شمار می رود.

پس از آنکه بر اساس شاخص های باال، آزمون وسع صورت گرفت، افرادی که در هفت دهک 
پایین درآمدی قرار دارند، شناسایی شده و اسامی آن ها برای دریافت بسته معیشتی به سازمان 
برنامه و بودجه اعالم می شود. الزم به ذکر است افرادی که درخواست بستۀ حمایت معیشتی 
داشته باشند و نسبت به عدم دریافت این بسته معترض باشند، توسط وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی از طریق دو مالک اطالعات حساب بانکی )در صورت اجازۀ دسترسی( و شاخص های 

ذیل مورد بررسی و قضاوت خواهند شد.

شاخص های استحقاق سنجی:
شاخص های ذیل، معیارهایی هستند که افراد سه دهک باالی درآمدی از طریق دارا بودن یک 

یا ترکیبی از آنان، شناسایی و از فهرست دریافت کنندگان خارج شده اند.

 این شاخص های 6 گانه شامل درآمد، دارایی )ملک، خودرو(، احکام حقوقی، حساب های بانکی 
)نیاز به اجازه صاحب حساب(، تسهیالت بانکی، سفرهای خارجی است. فهرست این شاخص ها 

که به منظور شناسایی سطح درآمدی افراد استفاده خواهد شد، به شرح ذیل است:

  دارایی: خانوارهایی که اعضای آن دارای واحد مسکونی، شغل و خودرو به طور هم زمان 
باشند یا خانوارهایی که دارای دو واحد ملکی باشند.

  ارزش ملک: خانوارهایی که ارزش ملک آن ها در تهران و کالن شهرها )12( میلیارد ریال 
و در سایر شهرستان ها )9( میلیارد ریال باشد.

  ارزش خودرو: خانوارهایی که دارای خودروی سواری با ارزش بیش از )300( میلیون 
تومان یا خودروی عمومی به ارزش بیش از )400( میلیون تومان باشند.

 کارفرمایانی که بیش از )3( بیمه پرداز داشته باشند.

 سفرهای خارجی: خانوارهایی که بیش از )3( سفر خارجی غیر زیارتی داشته اند.

 تسهیالت بانکی: گیرندگان تسهیالت بانکی به مبلغ جمعاً بیش از )3( میلیارد ریال که 
در حال بازپرداخت اقساط باشند.

 مشاغلی که احتمال پردرآمد بودن آنان وجود دارد، مثل پزشکان، قضات، وکال، کارمندان و 
مدیران ارشد دولتی )بعد از بررسی(.
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 افرادی که عضو هیئت مدیره شرکت ها هستند.

 افرادی که مجوز صنفی دارند.

 نهایتاً با توجه به پیچیدگی شاخص ها و تفاوت هایی که در وضعیت خانوارها وجود دارد، مالک 
نهایی، اجازه دسترسی به حساب های بانکی است. الزم به ذکر است که نحوه دسترسی به 
حساب های بانکی به این شکل نیست که کارشناسان وزارت رفاه، به طور مستقیم ریزداده های 
بانکی افراد را بررسی کنند یا به آن ها دسترسی داشته باشند، بلکه سامانه ای در وزاتخانه وجود 
دارد که به طور اتوماتیک با توجه به داده های بانکی )رتبه های داده های بانکی(، وضعیت افراد 
را می سنجد و تنها خروجی و نتیجه این بررسی اتوماتیک در اختیار کارشناسان وزارت رفاه 

قرار می گیرد.

نکته حائز اهمیت آن است که در واقع مجموعه این شاخص ها با هم ترکیب و افراد بر اساس 
آن رتبه بندی می شوند. بعد از رتبه بندی انجام شده و خانوارهایی که این شاخص های فوق الذکر 
را احراز کنند، مشمول دریافت بستۀ حمایتی خواهند شد. در واقع افرادی که امتیاز وزنی 
آن ها از کل شاخص های ملک و حساب بانکی و خودرو، در رتبه باال قرار گرفته، از فهرست 

افراد واجد بر اساس شرایط ذیل از این طرح خارج شده اند.

از حساب های بانکی افراد، اطالعات کارت بانکی خرید افراد استخراج می شود. پس از ترکیب و 
امتیازبندی، خانوارهایی مشمول طرح معیشتی خواهند شد که میزان هزینه هر ماه آن ها )که 
از اطالعات کارت های بانکی خرید افراد استخراج شده است( پس از کسر اجاره مسکن بسته 

به بعد خانوارشان از مبالغ جدول زیر کمتر باشد:

تعداد اعضای خانوار
حداقل درآمد ساالنه 

)میلیون تومان(
حداقل درآمد ماهانه 

)میلیون تومان(

1484 نفر

2605 نفر

3726 نفر

4847 نفر

5968 نفر و بیشتر

جدول 1. حداقل درآمد ساالنه هر خانوار به تفکیک بعد خانوار
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1-8. نحوۀ پرداخت

در مورد مبلغ واریزی جدولی که سازمان برنامه و بودجه کشور منتشر کرده، بر این اساس 
است که دولت در این طرح برای خانوارهای تک نفره 55 هزار تومان، 2 نفره 103 هزار تومان، 
سه نفره 138 هزار تومان، 4 نفره 172 هزار تومان و 5 نفره و بیشتر 205 هزار تومان در نظر 

گرفته است.

مبلغبعد خانوارردیف

55 هزار تومانیک نفره1

103 هزار توماندو نفره2

138 هزار تومانسه نفره3

172 هزار تومانچهار نفره4

205 هزار تومانپنج نفره و بیشتر5

جدول 2. میزان پرداخت انتقالی به خانوار در بسته بسته حمایتی معیشتی

این میزان پرداخت گواهی است بر آنکه ازآنجاکه کمک معیشتی دولت قرار است به بُعد 
خانوار پرداخت شود، سهم هر عضو خانواده از این رقم متفاوت است و متناسب با تعداد اعضا، 
در واقع به هر عضو مبلغ خاصی تعلق می گیرد، به عبارتی به نفر اول 55 هزار نفر تومان، نفر 
دوم 48 هزارتومان، نفر سوم 35 هزار تومان، نفر چهارم 34 هزار تومان، نفر پنجم 33 هزار 

تومان و نفر ششم و هفتم و... صفر ریال پرداخت می شود.

1-9. فرایندهای اعتراض

افرادی که بیرون از دایرۀ شناسایی 60 میلیون قرار گرفته اند، باید اعتراض خود را به کد 
دستوری ستاره 6369 مربع اعالم کنند و به دولت اجازه دهند تا به سیستم بانکی شان ورود 

کند. افراد تا 10 روز از زمان مقرر مهلت )تا 20 آذر( اعتراض داده می شود.

برای بررسی اعتراض ها یک پیش شرط وجود دارد، بعد از ارسال کد دستوری و اعالم کدملی 
سرپرست خانوار، به صورت پیامک کد رهگیری در اختیار افراد قرار داده می شود که از طریق 
آن می توانند در سامانه پیگیری شوند. در سامانه به معترضان اطالع داده می شود، آیا اجازه 
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می دهید تمام اطالعات بانکی حساب های شما را بررسی کنیم یا خیر؟ اگر پاسخ مثبت بود 
که بررسی شروع می شود. به افراد اعالم می شود که نتیجه بعداً به اطالع سرپرست خانوار 
می رسد؛ و سپس وزارت رفاه بر اساس یک قاعده مشخص عمل می کند، حساب های بانکی 
را بررسی می کند و خانوار را با توجه به بعد خانوار اگر بیش از سقف درآمدی که قباًل بدان 

اشاره شد )جدول شماره 1( داشته باشند، از طرح معیشتی حذف خواهند شد.

فرایند ثبت درخواست ابتدا کد دستوری ستاره 6369 مربع در نظر گرفته شده بود، ازآنجاکه 
خرید  برای  ارتباطی  خدمات  دفاتر  به  مراجعه  امکان  خانوار  سرپرست های  برخی  برای 
سیم کارت و ثبت درخواست در سامانه #6369* وجود نداشت، همچنین به دلیل برخی 
را دریافت  این سامانه کد رهگیری  در  ثبت درخواست  از  پیامک، پس  ارسال  مشکالت 
نکرده اند، از تاریخ 11 آذرماه 1398، امکان وارد کردن شماره حساب واریز یارانه به جای 
کد رهگیری در سامانهhemayat.mcls.gov.ir فراهم شد. لذا متقاضیان با وارد کردن 
کد ملی، و شماره حساب واریز یارانه و کد امنیتی که در سایت برایشان نمایش داده می شود 

اقدام به ثبت درخواست رسیدگی به طرح حمایت معیشتی کنند

1-9-1. تعداد معترضان متقاضی ثبت شده در کد دستوری # 6369*

بر اساس اطالعیه شماره 9 ستاد شناسایی مشموالن طرح حمایت معیشتی وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی، طی روزهای سوم تا 20 آذرماه )مهلت اعالم شده برای ثبت درخواست 
سبد حمایت معیشتی(، درمجموع 6 میلیون و 263 هزار و 861 درخواست در کد دستوری 
# 6369* ثبت شد. از مجموع 6 میلیون و 263 هزار و 861 نفر، کمتر از 50% )یعنی 3 
میلیون و 70 هزار و 531 نفر( متقاضیانی که در کد دستوری # 6369* ثبت درخواست 
کرده اند، اقدام به پذیرش شرایط اعالم شده نموده و درخواست خود را به صورت قطعی برای 

بررسی مجدد وسع مالی خانوار ثبت کرده اند.

در این بازه زمانی تعداد درخواست های ثبت شده توسط سرپرستان خانوارهایی که بسته 
حمایت معیشتی را دریافت کرده اند یک میلیون و 100 هزار و 615 درخواست )17.6% از 
کل درخواست ها( است. برای 71.8% )یعنی 4 میلیون و 496 هزار و 472( از سرپرستان 
خانواری که در فهرست مشموالن بسته حمایت معیشتی نبودند کد رهگیری ارسال شده 
است. همچنین 666 هزار و 774 نفر )10.6%( از سرپرستان خانوار در فهرست یارانه بگیران 
نقدی نبوده و می توانند در بازه زمانی که متعاقباً اعالم خواهد شد، اطالعات خانوار خود را 

برای دریافت بسته حمایت معیشتی ثبت نمایند.



17 بسته حمایتی معیشتی

1-10. مرحله اجرا
تعداد خانواری که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شناسایی شده، 17 میلیون و 
700 هزار خانوار غیر از نیروهای نظامی و انتظامی مشمول دریافت یارانه معیشتی هستند که 
این عدد با احتساب نیروی های نظامی و انتظامی نزدیک به 60 میلیون نفر از جمعیت 84 
میلیونی کشور می شود. تعداد خانوار شناسایی شده به تفکیک هر استان به شرح ذیل است:

نمودار 1. تعداد خانوار شناسایی شده در طرح بسته حمایتی معیشتی به تفکیک استان

خانوارهای مشمول طی سه مرحله یارانۀ معیشتی دریافت کرده اند. مبلغ اختصاص یافته 
به سازمان هدفمندی یارانه ها، حدود دو هزار و 420 میلیارد تومان بود که با عنوان بسته 
معیشتی پرداخت شد. نزدیک به 7 میلیون و 500 هزار خانوار معادل 24 میلیون نفر که 

یارانه نقدی را دریافت می کنند، در دایره شمول بسته حمایت معیشتی قرار نگرفته اند

متقاضیان جدید که اجازه دسترسی به حساب های بانکی را بدهند، در ماه های آتی مشمول 
طرح حمایتی قرار خواهند گرفت. فرایند ثبت درخواست و پاسخگویی به صورت سامانه 
پیامکی و اینترنتی وجود دارد و خانوارها بدون مراجعه حضوری می توانند درخواست خود را 
ارسال و پاسخ را دریافت نمایند. همچنین سخنگوی این طرح اشاره کرد، سازوکار شناسایی 
و راستی آزمایی اطالعات افراد بر مبنای کدملی طراحی شده است که تمام دارایی های افراد 

همچون امالک و مستغالت، خودرو و دارایی بانکی در سیستم کدملی لحاظ شده است.
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بر مبنای مصاحبۀ معاون رفاه، فرایند ادامۀ پرداخت منوط به اجازه بررسی حساب های 
بانکی است. چه افرادی که بسته حمایتی گرفته اند و چه افرادی که نگرفته و درخواست 
داده اند، اگر راضی نیستند که دولت به سیستم بانکی شان ورود کند، از دریافت بسته معیشتی 
انصراف بدهند. در واقع از ماه آینده به افرادی بسته معیشتی تعلق می گیرد که اجازه بررسی 
حساب های بانکی شان را بدهند وگرنه یارانه دریافت نمی کنند؛ و افرادی که نمی خواهند 
دولت در حساب های بانکی آنان سرک بکشد، از دریافت یارانه معیشتی برای ماه آینده 
افرادی که به  بازنگری درباره  این میان نوبخت نیز در خصوص امکان  انصراف دهند. در 
اشتباه حذف شده اند اشاره کرد، سازمان برنامه و بودجه کشور یارانه افرادی را که مشمول 
این دریافت شوند در ماه آینده به همراه کسانی که مشمول دریافت یارانه از قبل بوده اند، 

به صورت یکجا پرداخت خواهد کرد.

در مورد یکی از چالش های اجرا نیز بایستی اشاره کرد که در روز نخست اختالل در سامانه 
پیامکی همراه اول، فرایند ثبت نام را با مشکل روبه رو کرد که سریع اصالح و روند ثبت نام 

ادامه پیدا کرد.

به همین منظور برای جلوگیری از رخداد مجدد چنین مسائلی، وزارت تعاون، کار و رفاه 
دفاتر  به  مراجعه  امکان  رفاه حال سرپرستان خانواری که  به منظور  اعالم کرد،  اجتماعی 
خدمات ارتباطی برای خرید سیم کارت و ثبت درخواست در سامانه #6369* ندارند و نیز 
افرادی که به دلیل برخی مشکالت ارسال پیامک، پس از ثبت درخواست در این سامانه کد 
رهگیری را دریافت نکرده اند از تاریخ 11 آذرماه 1398، امکان وارد کردن شماره حساب واریز 
یارانه به جای کد رهگیری در سامانه hemayat.mcls.gov.ir تا تاریخ 20 آذرماه فراهم 

شده است.



1-11. جدول روند زمانی اجرای پروژه
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پیوست
آیین نامه ابالغی معاون اول رئیس جمهور
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