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شیری
با آغاز واریز بسته حمایت معیشتی ،گالیه هایی
مبنی بــر واریـــز نشدن و اشتباهات احتمالی
دربــاره فهرست افراد مشمول صورت گرفت که
بر همین اســاس سامانه «حمایت» بــرای ثبت
اعتراض ها فعال شد و جاماندگانی که مدعی
بودند مشمول دریــافــت یــارانــه هستند در این
سامانه ثبت نــام کردند .حــاال که نتیجه نهایی
اعالم و پیام «شما مشمول دریافت بسته حمایت
معیشتی نمی باشید» برای بعضی از جاماندگان
ارســال شــده ،برخی افــراد مدعی هستند پاسخ
های داده شده با واقعیت درآمدی شان همخوانی
ندارد .در حالی که براساس اعالم هیئت وزیران
خانوارهای دارای واحد مسکونی ،شغل و خودرو
بهطور همزمان مشمول حمایت نمیشوند برخی
خانوارهایی که از دریافت یارانه معیشتی محروم
شدهاند ،چنین شرایطی را در خود نمیبینند و
معتقدند که حق آن ها ضایع شده است.
در این میان یکی از شهروندان بجنوردی می
گوید کــه بــا  15ســال سابقه کــار در آم ــوزش و
پرورش هنوز درآمــدش به  3.5میلیون تومان
نرسیده است و ادامه می دهد :به غیر از حقوق
ماهانه و یک خــودروی پراید ،اموالی از جمله
زمــیــن ،بــاغ یــا مسکن ن ــدارم و بــا همین میزان
درآمد ،خانواده  4نفره ام را اداره می کنم.
وی می افزاید :زمانی که بسته حمایت معیشتی
به بنده تعلق نگرفت به تصور این که اشتباهی
رخ داده است در سامانه اعتراضم را ثبت کردم
چون تعدادی از آشنایان و نزدیکان با وجود درآمد
ماهانه باالی  10میلیون تومان و داشتن مسکن و
خودرو باز هم بسته به آن ها تعلق گرفته بود.
وی اضافه می کند :تصور می کردم به اعتراضم
رسیدگی می شود و به طور حتم مشمول دریافت
بسته حمایت معیشتی می شوم.
وی اظهار می کند :طی مدتی که اعتراض کرده
بودم هیچ پاسخی دریافت نکردم و ضمن این که
در دی هم این بسته واریز نشد ،دوباره به سامانه

مراجعه کردم اما در کمال ناباوری با جمله «شما
فاقد شرایط دریــافــت بسته معیشتی هستید»
مواجه شدم و دوبــاره اعتراض و پیامی دریافت
کــردم مبنی بر این که اگر اعتراضی داریــد این

بار یارانه شما هم قطع می شود.یکی دیگر از
شهروندان که به گفته خودش به همراه حقوق
همسرش ماهانه تنها  5میلیون تومان درآمــد
دارنــد ،می گوید :با این که مستأجر هستیم و
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قیمت خــودروی مان به  70میلیون تومان هم
نمی رسد این بسته به ما تعلق نگرفته است و حاال
چگونه محاسبه کردهاند که ما جزو افراد با درآمد
باال هستیم ،واقع ًا نمیدانم.
وی خاطرنشان می کند :با شرایط موجود حقوق
ی مان هم
ما حتی برای تأمین حداقلهای زندگ 
کافی نیست چه برسد به این که در رفاه باشیم در
حالی که طبق محاسبه صورت گرفته جزو دهک
های باال محسوب می شویم.
یکی دیــگــر از شــهــرونــدان هــم مــی گــویــد :من
بازنشسته ای با حقوق ماهانه  2میلیون تومان
هستم و فقط یک خانه دارم که ارزش آن به 600
میلیون تومان هم نمی رسد و خودرو هم ندارم و
حاال نمی دانم چگونه محاسبه کرده اند که بسته
حمایت معیشتی به من تعلق نمی گیرد.
وی می افزاید :یکی از دالیلی که بسته به ما تعلق
نگرفته ،حقوق دو فرزندم است که برای تأمین
هزینه های زندگی خودشان هم کافی نیست و
در پاسخ به اعتراضم اعالم شده است فرزندان
تان به شما کمک میکنند در حالی که در این
شرایط اقتصادی نمی توان از آن ها انتظار داشت
ضمن این که باید تشکیل خانواده بدهند و نیاز به
کسب درآمد دارند.
وی ادامه می دهد :سال ها پیش به دلیل این که
به حج عمره مشرف شدم ،یارانه ام قطع و اعالم
شد که شما سفر خارج از کشور داشته اید.
در این میان یکی دیگر از شهروندان می گوید:
پاسخ اعتراضم این گونه آمده است که گردش
مالی سال  97شما یک میلیارد تومان و گردش
 5ماه امسال شما  700میلیون تومان بوده است
در حالی که من اگر چنین مبالغی داشته باشم
حتی به بسته حمایت معیشتی فکر هم نمی
کنم چه برسد به این که زمان بگذارم و با وجود
ترافیک باالی سامانه ،اعتراضم را ثبت کنم.
وی نحوه محاسبه گردش مالی اش را صد درصد
اشتباه قلمداد می کند و ادامــه می دهد :حال
که می دانم اشتباهی رخ داده و چنین درآمد و
گردش مالی ندارم چگونه می توانم آن را ثابت
کنم در حالی کــه راهــی بــرای اعــتــراض باقی
نمانده است؟
وی می افزاید :افــرادی که درآمــدی باالتر از ما
دارند مشمول دریافت بسته حمایتی شده اند و
ما که درآمدمان ناچیز است باید از این بسته بی
بهره باشیم.
یکی از کارمندان دولت هم با درآمــد ماهانه 2
میلیون و  400هزار تومان می گوید :همسرم
شاغل و درآمــدش بیشتر از من است به همین
دلیل ایــن بسته به من تعلق نگرفته در حالی
که تمام مخارج زندگی با من است و از همسرم
کمک مالی نمی گیرم.
وی می افزاید :الزم است در این زمینه بازنگری
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داشته باشند.در ایــن میان معاون اجتماعی
اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی خراسان
شمالی بــا بیان ایــن کــه تمام شــهــرونــدان می
توانند نتیجه اعتراض های شان را در 20بهمن
در ســـامـــانـــه www.hemayat.mcls.gov.ir
مشاهدهکنند،میافزاید:حسابهایجاماندگان
از یارانه نیز تا  6ماه بررسی می شود و کسانی که
اعتراض کرده باشند با ورود به سامانه می توانند
نتیجه آن را مشاهده کنند.
«علیرضا ذوقی» می افزاید :از مجموع  284هزار
و  221خانوار یارانه بگیر در استان  225هزار
و  114نفر یعنی  79.3درصــد یارانه بگیران
مشمول دریافت بسته حمایتی شده اند.
به گفته وی 31 ،هــزار و  128مــورد اعتراض
انجام شده و  59هزار و  107نفر یارانه بگیرانی
هستند که بسته حمایت معیشتی به آن ها تعلق
نگرفته است.
وی با بیان این که اطالعات موجود مربوط به آذر
است و اطالعات دی هنوز اعــام نشده ،ادامه
می دهــد :بر اســاس آزمــون وســع ،اگر خانواده
های یک نفره  4میلیون تومان ۲ ،نفره  5میلیون
تومان 3 ،نفره  6میلیون تومان 4 ،نفره  7میلیون
تومان 5 ،نفره و بیشتر  8میلیون تومان درآمد
و همزمان ملک و خــودرو داشته باشند بسته
حمایت معیشتی به آن ها تعلق نمی گیرد.
وی خاطرنشان می کند :افـــرادی که به طور
همزمان دو ملک یا طی  4ســال اخیر  3سفر
خارجی داشته باشند و خــودروی شان بیش از

گزارش

 300میلیون تومان باشد مشمول دریافت این
بسته نمی شوند.
وی اظهار می کند :گاهی برخی افــراد وام به
مبلغ باال دریافت کرده و در حال بازپرداخت آن
هستند که این بسته به آن ها نیز تعلق نمی گیرد.
به گفته او ،گاهی برخی با این که درآمد باالیی
ندارند اما تراکنش مالی شان به دلیل این که
درآمــد شرکت به حساب آن ها واریــز می شود
باالست که بسته حمایت معیشتی به آن ها نیز
تعلق نمی گیرد و اگر اعتراض کنند طی  6ماه
حساب آن ها بررسی می شود.
وی یادآور می شود :گاهی فرزندان یک خانواده
پس از ازدواج و تشکیل خانواده ،حساب یارانه
شان را جدا نکرده اند و در مجموع یک خانواده
محسوب می شوند که ممکن است با باال بودن
درآمــد ،بسته به آن ها تعلق نگیرد و می توانند
طی این مدت یارانه شان را جدا کنند تا طی 6
ماه بررسی شود و به آن ها نیز در صورت مشمول
شدن ،تعلق بگیرد.
«ذوقــی» خاطرنشان می کند :جاماندگان از
یارانه از قبل از سال  93و افــرادی که از سال
 94یارانه شان قطع شده و وضع مالی شان
ضعیف است می توانستند تا اول بهمن امسال
ثبت نام کنند.
وی اضافه می کند :افــرادی که گــردش مالی
مناسب ،خانه و خودرو دارند اگر دوباره اعتراض
کنند عالوه بر تعلق نگرفتن بسته حمایتی ،یارانه
آن ها هم قطع می شود.

گفت و گو
معاون حمایت و سالمت خانواده اداره کل کمیته امداد:

اعتراضی در خصوص حمایت معیشتی
دریافت نکردیم   
گــروه گــزارش -تاکنون اعتراضی از سوی
مددجویان کمیته امــداد در خصوص یارانه
حمایت معیشتی دریافت نشده است .معاون
حمایت و سالمت خانواده اداره کل کمیته
امداد خراسان شمالی با بیان این مطلب در
گفت و گو با خبرنگار ما افــزود :آمار دقیقی
دربــــاره مــددجــویــانــی کــه از یــارانــه حمایت
معیشتی بهره مند می شوند در دست نداریم
اما شواهد نشان می دهد بــرای همه آن ها
این مبلغ واریز می شود«.خوجانی» با اشاره
به این که  101هــزار و  551نفر در استان
از خدمات این نهاد بهره مند هستند ،گفت:
از نیمه دوم سال  1386از محل اعتبارات

هدفمندی یارانه ها ،مبلغی به حساب تمام
مددجویان واریز می شود که بر اساس تعداد
نفرات خانواده متفاوت است و از  108هزار
و  500تومان برای خانواده یک نفره شروع
و بــرای خانواده  5نفره  416هــزار و 500
تومان واریز می شود.او اظهارکرد31 :هزار و
 45خانوار معیشت بگیر تحت پوشش کمیته
امداد هستند که هم معیشت مرحله اول و هم
از محل اعتبارات هدفمندی یارانه ها مبلغی
را دریافت می کنند .وی ادامه داد 16 :هزار
و  270خانوار تحت حمایت داریم که در قالب
تبصره  14فقط از محل اعتبارات هدفمندی
یارانه ها مستمری دریافت می کنند.

