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«ایران» از وضعیت درخواست بازبینی در دهکبندی گزارش میدهد

توگو با «ایران» تشریح کرد
جانشین معاونت رفاهی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در گف 

درآمد ،ملک ،خودرو و تراکنش بانکی معیار شناسایی
مریم آریایی
خبرنگار

بــــرش

در بررســی مجــدد شــرایط مالی اقتصــادی این
خانوارها ،آنها مشــمول دریافت یارانه شــناخته
شــوند ،یارانــه دوره فعلــی ســوخت نشــده و بــه
حساب آنها واریز خواهد شد.
 ëëپیگیــری درخواســت جامانــدگان یارانه از
سوی سازمان هدفمندسازی یارانهها
در همیــن حــال وزارت تعــاون ،کار و رفــاه
اجتماعــی بــرای اطــاع خانوارهــای جامانــده
از دریافــت یارانــه کــه از ابتــدای اجــرای طــرح
هدفمندکــردن یارانههــا در ســال  ۱۳۸۹یارانــه
دریافــت نکردهانــد یــا از ســال  ۱۳۹۳بهدلیــل
انصراف یا عدم ثبتنام ،مشــمول یارانه مذکور
نبودهاند هم توضیحاتی ارائه کرد.
در اطالعیــه ایــن وزارتخانــه اعــام شــده
کــه ایــن افــراد در صورتی کــه متقاضی بررســی
شــرایط مالــی و اقتصــادی خــود بــرای دریافت
یارانه کمک معیشــتی جدید هستند ،میتوانند
طی ســه ماه آینده نســبت به ثبت مشــخصات
خــود در ســامانهای که بهزودی توســط ســازمان
هدفمندسازی یارانهها اطالعرسانی خواهد شد،
اقدامکنند.
در این اطالعیه تأکید شــده است :در صورت
تأیید درخواســت ،یارانه کمک معیشــتی جدید
از ابتــدای اجــرای برنامــه محاســبه و بــه خانوار
تعلــق خواهد گرفت .بــرای این موضــوع نیازی
بــه مراجعه حضوری و یا تماس تلفنی با وزارت
تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی نیســت و موضوع
صرفاً از طریق ســامانه ســازمان هدفمندســازی
یارانههــا که بهزودی در دســترس قــرار میگیرد

قابل پیگیری اســت .داریــوش ابوحمزه ،معاون
رفــاه اجتماعی وزیر تعــاون ،کار و رفاه اجتماعی
هــم به جامانــدگان از یارانه اطمینــان داد که در
صــورت ثبــت درخواســت پرونــده آنها بررســی
میشود ،پس نگران نباشند.
وی ادامه داد :این اعتراضها ثبت میشود و
سازوکارهایی برای آن در نظر میگیریم و در بازه
زمانی افراد باید مدارک مستند ارائه کنند تا یارانه
آنها برقرار شــود .ابوحمزه با بیان اینکه مردم در
بحث یارانهای دو دسته هستند ،افزود :افرادی که
یارانــه میگرفتند و جــزو  ۷۶میلیون نفر بودند و
افرادی که پیش از این به دالیل مختلف از جمله
تمکن مالی و درخواست خودشان یارانه دریافت
نمیکردند.
وی ابــراز داشــت :افــرادی که یارانــه دریافت
میکردنــد بیش از  ۹۰درصد آنها ،یارانه جدید را
دریافت کردند ،غیر از این افرادی که جزو دهک
دهــم و  ۱۰درصد پولــدار جامعه بودنــد یارانه را
دریافت نکردند .معاون رفاهی وزیر تعاون ،کار
و رفاه اجتماعی خاطرنشــان کــرد :افرادی که به
هر دلیلی یارانه دریافت نمیکردند و یا انصراف
از یارانــه دادهاند و یا افــرادی بودند که پدر و مادر
خانواده تمکن باالیی داشتهاند ولی فرزندانشان
بعد از ازدواج تمکن ندارند این افراد جزو دسته
جاماندگان از یارانه محســوب میشــوند ،اکنون
سازمان برنامه و هدفمندسازی یارانهها درصدد
فعالســازی ســامانه اســت تا این افــراد بتوانند
مشــخصات خانوار را بارگذاری کنند تا پس از آن
دهکبندی صورت گیرد.

پرداخــت یارانــه در طــرح مردمیســازی
یارانــه بــه  9دهــک بــر مبنــای دادههــای
پایــگاه رفــاه ایرانیــان بــوده و  10درصــد
جمعیت کشــور در دهک دهم قرار گرفته
و مشــمول دریافت یارانه نبودهاند؛ اینکه
معیــار و شــاخصهای ایــن دهکبنــدی
چــه بــوده ،چــه میــزان ایــن اطالعــات به
روز اســت و چــه خطاهایــی ممکن اســت
در مســیر ایــن دهکبندی رخ داده باشــد
را از یــک مقام مســئول در وزارت تعاون،
کار و رفــاه اجتماعــی پرســیدهایم .علــی
شهیدی ،جانشین معاونت رفاهی وزارت
تعــاون ،کار و رفاه اجتماعــی در گفتوگو
بــا «ایران» دربــاره دهکبنــدی خانوارها
بــر مبنای اطالعات پایــگاه اطالعات رفاه
ایرانیــان ،توضیــح داد :نزدیــک بــه 40
شــاخص و مــواردی همچــون اطالعــات
مســکن ،خودرو ،تراکنش بانکی ،حقوق و
بعضاً اطالعات بورس در این شاخصها
مــورد بررســی قــرار گرفته و بــر مبنای آن
خانوارهــا ضریــب خــورده و در یکــی از
دهکهای دهگانه قرار گرفتهاند.
وی ادامه داد :فقط برخورداری از یک
یــا دو شــاخص در دهکبنــدی خانوارهــا
دخیــل نبــوده بلکــه مجمــوع اطالعــات
اقتصــادی خانوارهــا مبنــای محاســبه
دهک بوده است.
ëëخطاهای احتمالی پایگاه اطالعات رفاه
ایرانیان
این مقام مســئول در وزارت کار درباره
خطاهــای احتمالی پایــگاه اطالعات رفاه
ایرانیــان هم گفت :در پایــگاه خطای نوع
یــک زیــاد و خطای نــوع دو کم اســت؛ به
این معنا که ممکن اســت فردی ثروتمند
بوده و نتوانســته باشــیم تشــخیص دهیم
و داراییهایــی داشــته باشــد کــه قابــل
رصد نباشــد امــا عموماً درباره تشــخیص
دهکهای باال خطا کمتر اســت.
شــهیدی مهمتریــن معیــار در
تشــخیص دهک را حقــوق ،تراکنشهای

حجــت اهلل عبدالملکــی  ،وزیــر کار :بــرای شناســایی مشــموالن یارانــه ،وضعیــت مالی
خانوارهــا طــی دوره  ۳تا  ۵ســاله بررســی شــد و  10متغیر و شــاخص بــرای دهکبندی
یارانهها در نظر گرفته شــده اســت که شــامل گردش حســاب ،حقوق ،سود سهام و سود
حساب ،خودرو ،سفرهای خارجی و سایر موارد مدنظر است .یکی از شاخصها سفرهای
خارجی اســت که کاری بوده اســت .از اینرو افراد میتوانند در ســامانه اعتراضشــان را
ثبت کنند که بعد از بررســی و ارائه مســتندات ،مورد رســیدگی قرار میگیرد .امکان دارد
فــردی به خاطر گردش مالی باال یارانهاش قطع شــده باشــد کــه میتواند اعتراض کند؛
بهعنوان مثال بعضی از روحانیون و طالب وجوهات شــرعی را دریافت میکنند که این
امر مال این افراد نیست و برای مرجعیت است که این امر قابل اعتراض است .توصیه
میکنیم حسابهای شخصی از کاری جدا شود ضمن اینکه در سامانه با ثبت اعتراض و
ارائه مستندات ،یارانه در صورت مستحق بودن اختصاص مییابد.

بانکــی ،اموال و خودرو عنوان کرد و ادامه
داد :در ایــن مــورد  2خطا وجــود دارد که
یکــی از مــوارد که در اعتراضات بیشــتر به
چشــم میخورد این بود که افراد حقیقی
از حســاب شــخصی خــود بــرای شــخص
حقوقــی و شــرکت اســتفاده کردهانــد کــه
میتواننــد بــا اســتناد بــه نامــه بــا مهــر و
امضــای شــرکت یــا شــخصیت حقوقــی
اعتــراض کننــد و  4مــاه فرصــت خواهند
داشــت که حساب را تفکیک کنند.
وی اضافه کرد :خطای دیگر مربوط به
افرادی اســت که ازدواج کردهاند اما هنوز
در اطالعات خانــوار ،عضو خانواده پدری
هســتند و در ایــن مــورد هــم چــون تعداد
افراد حقوق بگیر خانواده بیشــتر میشود
ممکن اســت خانواده در دهــک پردرآمد
قــرار گیــرد که در ایــن مورد هم مقرر شــد
ســازمان هدفمنــدی یارانهها امــکان جدا
شــدن این خانوارها را فراهم کند.
ëëسفر خارجی مالک دهکبندی نبود
ایــن مقــام مســئول در وزارت تعــاون،
کار و رفــاه اجتماعــی درباره افــراد مجرد
شــاغلی کــه همچنــان در خانــواده پدری
تعریف شــدهاند ،گفت :دربــاره این افراد
پیشــنهاد مــا ایــن اســت کــه اگر ســازمان
هدفمندی امکان و توانایی الزم را داشــته
باشــد ،این افراد با ارائه اســناد مربوط به
برخورداری از شغل و محل سکونت جدا
بتواننــد یارانه خــود را از خانوار قبلی جدا

کنند.
ëëخطای اطالعات خودرو برطرف شد
وی همچنیــن در پاســخ بــه ســؤالی
دربــاره گالیهمنــدی برخــی افــراد از بــه
روز نبــودن اطالعــات نقــل و انتقــال
خودرو ،توضیــح داد :در این مورد همین
چهارشــنبه گذشــته اطالعــات بــه روز
دربــاره خــودرو از نیــروی انتظامــی به ما
رســید و اطالعات به روز نشــده خودرو بر
همین مبنا اصالح میشود.
جانشــین معاونــت رفاهــی وزارت
تعــاون ،کار و رفاه اجتماعــی درباره دوره
زمانی به روزرســانی اطالعات پایگاه رفاه
ایرانیــان هــم تأکید کرد :عمــده اطالعات
ایــن پایــگاه بــه روز اســت؛ مهمتریــن
اطالعات مربوط به اطالعات بانکی است
کــه بــه روز و در لحظــه اســت ،اطالعــات
حقــوق و بیمهپــردازی هــم بهصــورت به
روز از تأمیــن اجتماعــی و صندوقهــا
دریافــت میکنیــم ،اطالعــات خــودرو
همین چهارشــنبه گذشته به روز شد.
وی دربــاره تعداد معترضــان به عدم
دریافــت یارانــه در ایــن دوره گفــت :تــا
روز چهارشــنبه  100هــزار نفــر به ســامانه
مراجعــه کردنــد کــه ســعی میکنیــم بــا
توجــه به اطالعــات بــه روز دهکبندی را
مورد بررســی قــرار دهیــم ،ممکن اســت
افــراد دیگــری مشــمول دریافــت یارانــه
شوند.

حمایت اتاق تعاون از
مردمیسازی یارانهها

رئیــس اتــاق تعــاون ایــران در حمایــت و
همراهــی فعــاالن بخــش تعــاون کشــور
از طــرح مردمیســازی و توزیــع عادالنــه
یارانهها ،بیانیهای صادر کرد.
به گــزارش اتاق تعــاون ایــران ،در متن
بیانیــه «بهمــن عبداللهــی» آمــده اســت:
بــه اســتحضار تمــام تعاونگران کشــور که
همــواره در فــراز و نشــیبهای اقتصــادی
بهعنوان یــک بخش اقتصادی و اجتماعی
بخوبی نقش خود را در حمایت از انقالب و
آحاد مردم به نمایش گذاشتند ،میرساند
کــه قطعاً اســتمرار تخصیــص ارز یارانهای
بــه واردات در اقتصــاد کشــور بــه دالیلی از
جمله گســترش قاچاق ،غیررقابتی شــدن
فضــای کســب و کار ،ایجــاد محدودیت در
فرایند صادرات و غیربهرهور شدن استفاده
از عوامــل تولید ،به صالح منافع اقتصادی
کشور نیست.
ایــن بیانیه میافزایــد :از اینرو تصمیم
دولت در جهت اصالح ســاختار اقتصادی
و عادالنهتــر کــردن تخصیــص یارانههــا
دارای منطــق اقتصادی و اجتماعی اســت
و ضروری اســت تعاونگران مانند همیشــه
تمام همت خود را در جهت حسن اجرای
این طرح اقتصادی به عمل آورند.
در ایــن بیانیــه همچنیــن آمــده اســت:
اجــرای ایــن طــرح قطعــاً از یــک طــرف
موجــب بهبــود فضــای کســب و کار بــرای
تولیدکننــدگان و اســتفاده بهینــه از منابــع
تولیــدی کشــور میشــود و از طــرف دیگــر
موجب عادالنهتر شــدن توزیــع یارانهها در
بین دهکهای درآمدی کشــور خواهد شد.
بــر ایــن اســاس ،الزم اســت شــبکه توزیع و
تولید تعاون کشور با توجه به رسالت اصلی
خود مبنی بر ارائه خدمت با حداقل قیمت
در راســتای حمایت از اعضــا و آحاد مردم،
ضمن تالش در جهت تأمین مستمر کاالها
و مقابلــه با هرگونه اخالل در فرایند عرضه
کاالهــا نظــارت کنند که ســقفهای قیمتی
اعالم شده از طرف ستاد تنظیم بازار کشور
رعایت شود و با تأکید بر بهرهوری و اصالح
فرایندهــای تولیــد و توزیــع ،تــاش شــود
قیمتهــای مصــرف کننــده از ســقفهای
قیمتی پایینتر عرضه شود.

خبر

یارانه جاماندگان «دارای شرایط دریافت» محفوظ است

یسازی
گروهاقتصادی /با آغاز اجرای طرح مردم 
یارانــه کاالهــای اساســی و واریــز یارانــه  300و
 400هــزار تومانــی بــه حســاب مشــموالن ،برای
جامانــدگان دریافــت یارانــه کــه خــود را جــزو
ثروتمنــدان جامعه نمیدانند هــم راهکارهایی
برای ثبت اعتراض فراهم شد؛ وزارت تعاون ،کار
و رفاه اجتماعی بــه جاماندگان اطمینان داد که
در صورت درخواســت بازبینی ،دهکبندی آنها
مجدداًبررسی میشود و در صورت شمول یارانه
معوقه را هم دریافت میکنند.
جاماندگانــی کــه وزارت تعــاون ،کار و رفــاه
اجتماعــی بــرای آنهــا امــکان ثبت اعتــراض در
سامانه را فراهم کرده گروهی هستند که بر مبنای
دادههای پایگاه اطالعات رفاه ایرانیان در دهک
دهــم قــرار گرفتهاند نه کســانی که در ســالهای
گذشته مشمول دریافت یارانه نقدی یا معیشتی
قرار نگرفته بودند؛ برای ثبت درخواست آن افراد
نیز ســایت دیگری از ســوی ســازمان هدفمندی
یارانههامعرفیمیشود.
وزیــر تعــاون ،کار و رفاه اجتماعــی اعالم کرد
که هر فردی به هر دلیلی مشمول دریافت نشده
سه ماه فرصت دارد اعالم کند؛ یارانه و مبلغ آن
محفــوظ اســت .حجت عبدالملکــی در صفحه
شخصیاش در فضای مجازی نوشت:معیشت
وآرامــش مــردم دغدغــه اصلــی رئیسجمهور
اســت؛ دشــمن میخواهــد حــاال کــه قرار اســت
یارانهها ،مردمی و عادالنه توزیع شــود با انتشــار
شایعه ،آرامش شما را برهم بزند .مردم عزیز هر
فردی به هر دلیلی مشــمول دریافت نشــده سه
ماه فرصت اعالم دارد؛ یارانه ،برای شــما و مبلغ
آن محفوظ است.
ëëارسال پیامک اطالعرســانی به جاماندگان
از یارانه
همچنیــن وزارت کار بــا سرشــماره v.refah
بتدریــج در حــال ارســال پیامــک اطالعرســانی
بــه این عــده از مــردم اســت .طبق ایــن پیامک
اطالعرســانی ،چنانچه افرادی کــه یارانه به آنها
تعلق نگرفته درخواســت بررسی شرایط مالی و
اقتصادی خود را دارند ،باید به سامانه hemayat.
 mcls.gov.irمراجعــه کننــد .مهلت مراجعه به
این سامانه هم  ۳ماه اعالم شده و تقریباً فرصت
مناســبی دیده شــده است .شــایان ذکر است اگر
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