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 سؤاالت طرح حمایت معیشتی دولت و پاسخ ها

 

 پاسخ سوال

 نحوه استفاده از سامانه

درس آدر « ثبت خانوار»با « ورود به سامانه» .1

hemayat.mcls.gov.ir چه تفاوتی دارد؟ 

به بعد یارانه  93بت خانوار: افرادی که برای دریافت یارانه ثبت نام نکرده اند یا از سال ث

در سازمان هدفمندسازی یارانه ها موجود نیست، بنابراین الزم نگرفته اند، ساختار خانوارشان 

است درصورت تمایل به ثبت درخواست بسته حمایت معیشتی، ابتدا خانوار خود را درسامانه 

 حمایت ثبت نمایند.

به بعد قطع شده  94ورود به سامانه: کلیه افرادی که یارانه بگیر هستند یا یارانه آنها از سال 

 د با اطالعات زیر وارد سامانه شوند:است می توانن

 کد ملی سرپرست خانوار -

 شماره حساب واریز یارانه -

خانوار یک »کد ملی یکی از اعضای خانوار )برای خانوارهای چند نفره( یا گزینه  -

 «نفره

این جانب در ساختار خانوار خود تغییراتی داشته ام.  .2

ساختار را برای ورود به سامانه اطالعات مربوط به کدام 

 باید وارد کنم؟

 را وارد نمایید.  98اطالعات مربوط به آبان  ی که یارانه دریافت می کنید،در صورت

درصورتی که یارانه شما در سالهای قبل حذف شده است، آخرین اطالعات ثبت شده برای 

 خانوار خود در سازمان هدفمندسازی یارانه ها را وارد نمایید.
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 پاسخ سوال

هنگام ورود به سامانه، در قسمت خانوارهای یک نفره  .3

 چه شماره ای را باید وارد کنند؟« کد ملی عضو»

را انتخاب کنند و نیازی به ورود اطالعات در « خانوار یک نفره»این خانوارها الزم است گزینه 

 ندارند.« کد ملی عضو»قسمت 

اطالعات »یغام پچرا در موقع ورود به سامانه حمایت  .4

 می دهد؟« ارسال شده معتبر نیست

 در شرایط زیر این پیغام را مشاهده می کنید:

. توجه: خانوار نباشد ارانهیزیشماره حساب وار ایباشد  وارد شده اگر شماره حساب اشتباه-1

 . دینقطه و حروف وارد کن ره،یعدد بدون فاصله،خط ت کیصورت شماره حساب را به

امکان ورود به سامانه با شماره کارت شماره کارت با شماره حساب متفاوت است و توجه: 

 .وجود ندارد ارانهی یزیوار

خانوار ثبت  کیدر  ارانهی افتیدر یشان وارد شده، برا یکه کد مل یاگر سرپرست و عضو-2

 .نشده باشند

را در سازمان هدفمندسازی یارانه ها ثبت ساختار خانوار خود  توجه: درصورتی که تغییرات

 را وارد کنید. 98مربوط به آبان ، اطالعات کرده اید

 نباشند. یفعل رانیبگ ارانهیشان وارد شده، جزء  یکه کد مل یعضو ایاگر سرپرست -3

* ارسال 6369#کسانی که کد ملی خود را به کد  .5

اند، چگونه اند و کد رهگیری هنوز دریافت نکردهکرده

 اعتراض خود را ثبت نمایند؟

رهگیری وجود ندارد و کلیه افراد می توانند با در دست داشتن کد در این مرحله نیازی به کد 

ملی سرپرست خانوار، شماره حساب واریز یارانه و کد ملی یکی از اعضای خانوار وارد 

 سامانه حمایت شوند.

افرادی که کد رهگیری خود را از گوشی خود پاک  .6

اند یا پیامک حاوی کد رهگیری را به صورت ناقص نموده

 اند، چگونه اعتراض خود را ثبت نمایند؟کرده دریافت

در این مرحله نیازی به کد رهگیری وجود ندارد و کلیه افراد می توانند با در دست داشتن کد 

ملی سرپرست خانوار، شماره حساب واریز یارانه و کد ملی یکی از اعضای خانوار وارد 

 سامانه حمایت شوند.
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 پاسخ سوال

ه اینترنتی حمایت را کسانی که امکان استفاده از سامان .7

ندارند، چگونه می توانند از وضعیت خود آگاهی یافته و 

 ثبت درخواست نمایند؟

روستایی  ICTدفاتر پیشخوان دولت یا دفاتر  انشاءاهلل در آینده امکان استفاده از خدمات در

 فراهم خواهد شد.

خانوارهایی که سرپرست آنها در زندان می باشد،  .8

 درخواست خود را ثبت نمایند؟توانند چگونه می

یکی از اعضای این خانوارها می تواند از طریق کد ملی سرپرست خانوار، شماره حساب 

وارد  Hemayat.mcls.gov.irیارانه خانوار و کدملی یکی از اعضای خانوار، به سامانه 

 شود.

 

 پاسخ سوال

 زمان بندی

 مشاهده وضعیت: همیشه می توانید به سامانه مراجعه کنید. جهت - مهلت استفاده از سامانه تا چه تاریخی است؟ .9

 98دی ماه  30ثبت درخواست بررسی برای بار اول:  -

 98دی ماه  30اجتماعی: -ثبت درخواست بازبینی پس از مشاهده شناسنامه اقتصادی -

 98دی ماه  30ثبت انصراف از بسته حمایت معیشتی:  -

 98دی ماه  30ثبت خانوار:  -
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 پاسخ سوال

-اعتراض در سامانه تا چه زمانی مشخص می نتیجه .10

 شود؟

وضعیت خانوارهای غیرمشمول به طور کلی هر شش ماه یکبار بدون نیاز به ثبت درخواست، 

 مجدداً بررسی می شود. 

 Hemayat.mcls.gov.irدی ماه در سامانه  30عالوه بر این در صورت ثبت درخواست تا 

مشخص شده و با مراجعه مجدد به سامانه قابل مشاهده می باشد. الزم  98بهمن  20نتیجه تا 

 به ذکر است نیازی به مراجعه حضوری نیست.
 

 پاسخ سوال

 استحقاق سنجی

بین یارانه بگیران، بسته حمایتی شامل حال کسانی شده است که یارانه دریافت می کنند و از  بسته حمایتی دولت شامل چه کسانی شده است؟ .11

 دهک های پایین درامدی این بسته را دریافت نمودند.

 شروع شده است. 98دی ماه  10به عالوه ثبت نام از غیریارانه بگیران نیز از تاریخ سه شنبه 
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 پاسخ سوال

ر این آزمون به زبان ساده همان آزمون وسع، رتبه بندی کلیه خانوارهای ایرانی است و معیارهای مد نظر د آزمون وسع بر چه مبنایی انجام می شود. .12

 شروط مطرح شده در رضایتنامه دسترسی به اطالعات دارایی و مالی است که عبارت اند از:

 ایبه طور همزمان هستند « خودرو»و « شغل» ،«یواحد مسکون» یآن دارا یکه اعضا ییخانوارها -

 هستند «یدو واحد ملک» یکه دارا ییخانوارها

 اندداشته ی هوایی )در چهار سال اخیر(ارتیرزیغ یسفر خارج 3از  شیکه ب ییخانوارها -

به  یخودرو عموم ایتومان  ونیلیم 300از  شیبه ارزش ب یخودرو سوار یکه دارا ییخانوارها -

 تومان باشند ونیلیم 400از  شیارزش ب

 پرداز داشته باشند مهیب 3از  شیکه ب یانیکارفرما -

 ریتومان و در سا ونیلیم 200و  اردیلیم کیکه ارزش ملک آنها در تهران و کالنشهرها  ییخانوارها -

 تومان باشد ونیلیم 900شهرها 

تومان که در حال بازپرداخت اقساط  ونیلیم 300از  شیبه مبلغ جمعاً ب یبانک التیتسه رندگانیگ -

 باشند

 عضای خانوار بیشتر از مبالغ زیر باشد:ماهانه آنها با توجه به تعداد اکه مجموع درآمد  ییخانوارها -

o 1  :میلیون تومان 4نفره 

o 2  :میلیون تومان 5نفره 

o 3  :میلیون تومان 6نفره 

o 4  :میلیون تومان 7نفره 

o 5  :میلیون تومان 8نفره و بیشتر 

چرا بسته معیشتی به برخی از خانوارهاپرداخت شده  .13

 با اینکه نسبت به غیرمشمولین ثروتمندتر هستند؟

خانوارها با یک آزمون رتبه بندی واحد طبقه بندی شده اند و از روی ظاهر افراد نمی همه 

 توان درخصوص وسع آنها قضاوت کرد.
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 پاسخ سوال

چرا برخی از نظامیان که وضعیت اقتصادی شان از ما  .14

بهتر است، بسته معیشتی دریافت می کنند، اما ما دریافت 

 نکرده ایم؟

موظف اند قواعد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را  مطابق آیین نامه دولت کلیه دستگاه ها

 رعایت کنند و اگر در دو ماه اخیر اشتباهی رخ داده باشند، موظف به اصالح آن هستند.

 

 پاسخ سوال

 واریز مبالغ

به صورت ماهانه در دهم هر  در صورتی که خانوار شما مشمول بسته معیشتی باشد، مبلغ بسته بسته حمایت معیشتی در چه زمانی واریز می شود؟ .15

 ماه واریز خواهد شد.

آیا خانوارهای غیرمشمولی که پس از ثبت  .16

درخواست، مشمول شناخته می شوند، مبالغ معوقه بسته 

 ( را نیز دریافت می کنند؟ 98)از آبان ماه 

 دی ماه ثبت کنند، معوقه را نیز دریافت می کنند 30در صورتی که درخواست خود را تا 

* ارسال 6369#کسانی که کد ملی خود را به کد  .17

اند و پیامک دریافت بسته حمایتی برای آنان ارسال کرده

شده است ولی این بسته در حساب آنها واریز نشده 

 است، چه کنند؟

این گونه مشکالت به بانک ها ارتباط پیدا می کند و سرپرست خانوار بایستی به بانک مربوطه 

رفاه تنها مسؤول شناسایی و اعالم فهرست مشمولین به سازمان  مراجعه نماید. وزارت

هدفمندسازی یارانه هاست. دستور پرداخت از سوی این سازمان انجام می شود. در مواردی 

 مشکالتی نظیر مسدودی حساب، فوت سرپرست و ... می تواند دلیل عدم پرداخت باشد.
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 پاسخ سوال

کسانی که در سامانه حمایت پیام مشمولیت را  .18

مشاهده کرده اند ولی بسته حمایت معیشتی در حساب 

 آنها واریز نشده است، چه کنند؟

 به حساب یارانه سرپرست خانوار واریز خواهد شد. در دوره بعدمبالغ مشمولین جدید 

درصورتی که سرپرست تا پایان دی ماه این مبلغ را دریافت نکرده باشد، مشکل به بانک 

رپرست خانوار بایستی به بانک مربوطه مراجعه نماید. وزارت رفاه تنها ارتباط پیدا می کند و س

مسؤول شناسایی و اعالم فهرست مشمولین به سازمان هدفمندسازی یارانه هاست. دستور 

پرداخت از سوی این سازمان انجام می شود. در مواردی مشکالتی نظیر مسدودی حساب، 

 ت باشد.فوت سرپرست و ... می تواند دلیل عدم پرداخ

برخی خانوارها با اینکه بسته حمایتی دریافت کرده  .19

اند، ولی میزان واریزی آنها کمتر از مقدار تعیین شده بوده 

 است؟

 باشد:میزان واریزی بسته معیشتی به صورت زیر می

هزار  138هزار تومان، خانوار سه نفره  103هزار تومان، خانوار دو نفره  55خانوار یک نفره 

هزار تومان. در  205نفره و بیشتر  5هزار تومان و خانوار  172انوار چهار نفره تومان، خ

صورتی که رقم واریزی مطابق ارقام فوق نباشد، مشکل رخ داده به سازمان هدفمندسازی 

 یارانه ها ارتباط دارد.

چرا میزان واریزی بسته معیشتی با میزان یارانه خانوار  .20

 برابر نیست؟

با توجه به بعد خانوار بر اساس تصمیم سران سه قوه تعیین شده و مبلغ مبلغ بسته معیشتی 

 واریزی به صورت زیر است:

هزار  138هزار تومان، خانوار سه نفره  103هزار تومان، خانوار دو نفره  55خانوار یک نفره 

 هزار تومان. 205نفره و بیشتر  5هزار تومان و خانوار  172تومان، خانوار چهار نفره 
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 یارانه بگیران

بگیر هستند ولی بسته معیشتی را کسانی که یارانه .21

توانند اعتراض خود را ثبت اند چگونه میدریافت نکرده

 نمایند؟

تواند با ورود به سامانه حمایت به سرپرست این خانوارها می

وضعیت خود را مشاهده، درصورت تمایل نسبت ثبت  Hemayat.mcls.gov.irآدرس

درخواست بازبینی اقدام نماید و نتیجه اعتراض را حداقل یک ماه پس از تاریخ ثبت در 

 سامانه، مشاهده نماید.

 است. 98دی  30مهلت ثبت درخواست تا تاریخ 

بگیران با اینکه از نظر اقتصادی چرا برخی یارانه .22

یگران دارند، ولی از تری نسبت به دوضعیت ضعیف

 دریافت این بسته حمایتی محروم شده اند؟

پرداخت بسته حمایتی به خانوارها بر اساس آزمون وسعی صورت گرفته که با استفاده از 

ترکیبی از اطالعات دارایی و مالی انجام شده است. این آزمون کامالً ماشینی انجام شده است 

ست. لذا افرادی که تقاضای بررسی مجدد دارند، و نظرات سلیقه ای در آن اعمال نشده ا

درخواست خود را ثبت نمایند و نتیجه بررسی  Hemayat.mcls.gov.irبایستی در سامانه 

 را حداقل بعد از یک ماه از تاریخ ثبت در سامانه، مشاهده نمایند.

)در ماه  قبال برخی افراد تحصیلدار و مامور خرید، .23

شرکت از حساب آنها برای  های ابتدایی سال جاری(

در حال حاضر است اما وصول در آمد ها استفاده میکرده 

این افراد علی رغم کارکرد شش  به این صورت نیست.

ماهه پایین حساب نیز از حمایتی معیشتی برخوردار نشده 

 اند راه حل چیست؟

وسع برای افرادی  بررسی شده و آزمون 98شرایط افراد در بازه زمانی فروردین ماه تا آذرماه 

که ثبت درخواست کرده اند انجام شده است. این آزمون معیارهای مختلفی را عالوه بر 

 گردش حساب مد نظر قرار داده است.

با این حال افرادی که درخواست بازبینی دارند، می توانند درخواست خود را در سامانه 

 ثبت نمایند تا مجدداً بررسی شوند. hemayat.mcls.gov.irحمایت به آدرس 

 98دی  30مهلت ثبت درخواست: 
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 رضایتنامه

اجتماعی، -آیا پس از مشاهده شناسنامه اقتصادی .24

درصورت درخواست بازبینی مجدد و تأیید رضایتنامه، 

 یارانه خانوار من قطع می شود؟

درصورتی که بررسی ها نشان دهد اظهارات شما درست است، شما مشمول بسته حمایت 

 معیشتی خواهید شد و یارانه شما نیز به منوال قبل پرداخت خواهد شد. 

درصورتی که مشخص شود اظهارات شما درخصوص درآمد و ملک در زمان ثبت 

حمایت معیشتی، یارانه شما  درخواست، مطابق با رضایتنامه نبوده است، عالوه بر قطع بسته

 نیز قطع خواهد شد.

بسته معیشتی جهت حمایت از اقشار کم درآمد درنظر گرفته شده است. لذا جهت برقراری  چرا در رضایتنامه امکان قطع یارانه مطرح شده است؟ .25

عدالت و جلوگیری از اظهارات خالف واقع توسط اقشار ثروتمندتر، این مورد در نظر گرفته 

 ست.شده ا

 منصرفین

اجتماعی -من پس از مشاهده شناسنامه اقتصادی .26

خانوار خود، درخواست بازبینی داده ام اما اکنون منصرف 

 شده ام. چگونه می توانم انصراف خود را ثبت کنم؟

نسبت به ثبت انصراف خود اقدام فرمایید. دقت نمایید  98دی ماه  30شما می توانید تا تاریخ 

 ماه بعد وجود نخواهد داشت. 6انصراف، امکان درخواست مجدد تا که پس از ثبت 
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 خانوارها( یها )بر اساس دهک بند ارانهی نیمحذوف

های گذشته توسط کسانی که یارانه آنها در سال .27

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حذف شده است 

 نمایند؟توانند بسته حمایتی دولت را دریافت چگونه می

به سامانه حمایت به آدرس  98دی  22این دسته از افراد می توانند از تاریخ 

hemayat.mcls.gov.ir  وارد شده و در صورت تمایل درخواست بررسی مجدد ثبت

 نمایند.

 98دی ماه  30مهلت ثبت درخواست: 

حذف  98کسانی که یارانه آنها در شهریور و مهر  .28

-بسته حمایتی چگونه میشده است، به منظور دریافت 

 توانند اقدام نمایند؟

به سامانه حمایت به آدرس  98دی  22این دسته از افراد می توانند از تاریخ 

hemayat.mcls.gov.ir  6وارد شده و در صورت تمایل درخواست بررسی مجدد برای 

 ماه آینده را ثبت نمایند.

 98دی ماه  30مهلت ثبت درخواست: 
 

 پاسخ سوال

 خانوارهای جدید، تفکیک خانوار و موالید

آن دسته از افرادی که جامانده دریافت یارانه هستند و  .29

توانند بسته اند چگونه مییا از دریافت یارانه انصراف داده

 حمایتی را دریافت کنند؟

در سامانه « ثبت خانوار»درخصوص این خانوارها، الزم است سرپرست خانوار در بخش 

اطالعات خود را ثبت نمایند و بعد از بررسی،نتیجه از طریق شماره تلفن همراهی که حمایت، 

در سامانه ثبت می کنند، به آنها اطالع داده خواهد شد. لذا هنگام ثبت اطالعات، از صحت 

 شماره تلفن همراه وارد شده اطمینان حاصل فرمایید.

 است. 98دی ماه  30مهلت ثبت خانوار تا 
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 پاسخ سوال

ت خانوار در سامانه حمایت انجام داده افرادی که ثب .30

 اند، چه زمانی تکلیفشان مشخص می شود؟

تا آخر اسفند ماه جهت تکمیل مدارک به آنها از طریق شماره تلفن همراهی که ثبت کرده اند، 

 اطالع رسانی خواهد شد.

چه « ثبت خانوار»پس از ثبت اطالعات در بخش  .31

 اتفاقی می افتد؟

+ از طریق شماره تلفن همراه وارد شده اطالع رسانی 10فاتر پلیس زمانبندی مراجعه به د

 خواهد شد. لذا هنگام ثبت شماره تلفن همراه، از صحت آن اطمینان حاصل نمایید.
 

 پاسخ سوال

 (یخاص، مشکالت خانوادگ یماریب ت،ی)معلول ژهیو طیشرا یافراد دارا

یک یا چند نفر از اعضای خانوار آنها  که یافراد .32

بواسطه معلولیت ذهنی و یا جسمی کارت عضویت 

سازمکان های حمایتی را دارند  ولی به علت عدم 

دریافت مستمری از حمایتی معیشتی برخوردار نشده اند 

 با توجه  به مشکل این گروه راه برخورداری مستمر این

 ؟معیشتی چیست افراد از حمایت

د بواسطه عدم دریافت مستمری نهاد های حمایتی در لیست افراد واجد شرایط نبوده این افرا

لذا میتوانند به عنوان فردی عادی در سامانه ثبت درخواست کنند که در بازه زمانی انجام 

 آزمون وسع و در صورت داشتن شرایط از حمایتی معیشتی برخوردار میشوند
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 پاسخ سوال

ها به استناد ی که خود یا فردی در خانوار آنافراد .33

یت شده دارای بیماری های خاص بوده و به ؤمدارک ر

علت هزینه های باالی درمان تراکنش باال داشته و بعضا 

از سطح اقتصادی مناسبی نیز برخوردا نیستند لذا بواسطه 

 از حمایت )جهت درمان بیماری های خاص( تراکنش باال

مستندات  یاررخوردار نشده اند آیا امکان بارگذمعیشتی ب

برای این افراد وجود دارد که بتوانند از حمایتی معیشتی 

 برخوردار شوند؟

و آنها جزء مشمولین این طرح میباشند لذا در  دریافتلیست بیماران خاص از مراجع ذیربط 

صورتی که افراد دارای بیماری خاص میباشند نیز باید اسامی آنها از طریق مراجع مربوطه بسته 

 .معیشتی برخوردار میشوند الم شده  که در آن صورت از حمایتی اعبه نوع بیمار

 

 

)زندانی  افرادی که به علت های شخصی و خانوادگی .34

بودن سرپرست خانوار( حساب یارانه ای آنها مسدود 

است چگونه از واریز حمایتی معیشتی اطالع یابند و از آن 

  ؟برخوردار شوند

یارانه برای افرادی که آیا امکان ثبت شماره حساب غیر از 

 نیاز به این کار دارند وجود دارد؟

امکان تغییر و ثبت شماره حساب  جدید وجود ندارد و این افراد می بایست نسبت به رفع 

 مسدود بودن حساب خود از مراجع ذیربط اقدام کنند.

 


