سواﻻت متداول خانوارهاي تحت پوشش پايلوت كمك هزينه خريد معيشتي
شرح مختصري از طرح سايه)كمك هزينه خريد معيشتي(
اين طرح براي تعداد محدودي خانوار تحت پوشش بهزيستي در شهر دماوند جهت اجراي آزمايشي پيش بيني
شده است.در اين طرح اعتبار خريد به مبلغ  1.000.000ريال به سرپرست خانواده هاي جهت خريد ارزاق
عمومي از پذيرنده ها/فروشگاه هاي منتخب اختصاص مي يابد كه در لحظه خريد اقﻼم معيشتي ،به صورت
هوشمند ،به عنوان كمك هزينه مورد استفاده قرار ميگيرد .بر اساس اين طرح ،در هر خريد از فروشگاه هاي اعﻼم
شده در اين طرح ،پنجاه درصد مبلغ خريد )تا سﻘﻒ  ٥٠هزار تومان( به صورت خودكار از اعتبار اختصاص يافته
به خريدار و مبلغ باقي مانده از حساب متصل به كارت بانكي خريدار كسر مي شود .جهت استفاده از اعتبار مي
توان از هر كارت بانكي متعلق به سرپرست خانوار در پايانه فروش مشخص شده در ليست فروشندگان استفاده
نمايد .در اين طرح فﻘط فروشندگاني كه مشخص شده اند امكان ارائه خدمت را دارا مي باشند  .ليست فروشندگان
را مي توانند در سايت  https://www.mcls.gov.ir/fa/maishatiكه قبﻼ هﻢ لينك آن پيامك شده مشاهده
نمايند.
تعاريف:
اعتبار اعطايي :ميزان اعتباري كه به سرپرستان خانوار تخصيص داده ميشود .در اين پايلوت مبلغ اعتبار

 1.000.000ريال است.

پذيرندگان منتخب :فروشگاههايي كه امكان استفاده از اعتبار در كارتخوان هاي آنها فراهﻢ شده است .ليست

اين پذيرندگان در سايت  https://www.mcls.gov.ir/fa/maishatiقابل مشاهده است.
سرپرست خانوار :شخصي كه مبلغ يارانه و معيشت خانواده به حساب وي واريز ميشود.

مبلغ كف تراكنش :حداقل مبلغي در هر خريد جهت استفاده از اعتبار بايد باشد كه مبلغ ده هزار ريال ميباشد.
مبلغ سقف اعتبار قابل استفاده :حداكثر ميزان قابل استفاده از اعتبار اعطايي در يك روز كه به ميزان پانصدهزار

ريال) 500.000ريال( ميباشد.

درصد استفاده از اعتبار در هر تراكنش :در هر تراكنش خريد به ميزان 50درصد از مبلغ كاﻻ و حداكثر تا

سﻘﻒ اعتبار تراكنش ميباشد.

اصناف تحت پوشش :سوپر موادغذايي ،خرده فروشي انواع گوشت ،مرغ  ،ماهي و تخﻢ مرغ ،فروشگاه لبنيات
بخش الف( سواﻻت در خصوص نحوه كاركرد و هزينه هاي طرح
 .1ﭼﮕونه ميتوان از اعتبار در خريد استفاده نمود؟
در پذيرندگان /فروشگاههاي منتخب مشتري با كشيدن كارت بر روي كارتخوان ،همانند هميشه منوي خريد را
انتخاب مي كند و مانند يك خريد معمولي كار را انجام ميدهد .در پايان عمليات در فيش چاپ شده مبلغ مورد
استفاده از حساب متصل به كارت و مبلغ مورد استفاده از اعتبار را چاپ ميكند.
 .2آيا كارمزدي از سوي شخص دارنده كارت بايد به پذيرنده/فروشﮕاه برداشت شود؟
خريد با اين طرح همانند خريد معمولي هيﭻ هزينه اي نداشته و به شكل رايگان مي باشد.
بخش ب( سواﻻت مربوط به مشمولين طرح اعتباري و نحوه استفاده از طرح
 .3ﭼه كساني در طرح آزمايشي كمك هزينه خريد معيشتي مشمول هستند؟
طرح آزمايشي است و صرفا خانوارهاي مستمري بگير تحت پوشش بهزيستي شهرستان دماوند كه سرپرست آنها
معيشت بگير ميباشد و از طريق پيامك به آنها اطﻼع رساني شده است .اگر پيامك براي سرپرست خانوار ارسال
نشده باشد مشمول طرح نمي باشند.
 .4نحوه استفاده از طرح آزمايشي كمك هزينه خريد معيشتي ﭼﮕونه است؟
در پذيرندگان /فروشگاههاي منتخب سرپرست خانوار كه براي آنها  SMSارسال شده است با كشيدن كارت بر
روي كارتخوان ،منوي خريد را انتخاب مي كند و مانند يك خريد معمولي كار را انجام ميدهد .در پايان عمليات
در فيش چاپ شده مبلغ مورد استفاده از حساب متصل به كارت و مبلغ مورد استفاده از اعتبار را چاپ ميكند.
 .5ﭼه كساني در آينده مشمول اين طرح خواهند شد؟
اين طرح آزمايشي است و ادامه پذير بودن يا نبودن آن بنا به سياست هاي باﻻ دستي است
 .6از ﭼه پذيرنده  /فروشﮕاههايي در اين طرح امكان خريد از آنها وجود دارد؟
ليست فروشگاه ها و آدرس آنها در سايت  https://www.mcls.gov.ir/fa/maishatiوجود دارد.
 .7مبلغ واريزي به حساب سرپرستان خانوار ﭼه ميزان است؟

در اجراي آزمايشي طرح ميزان اختصاص اعتبار به سرپرست خانوار  1،000،000است.
 .8آيا جهت استفاده از اعتبار در هر تراكنش كف مبلغ تعريف شده است؟
در هر تراكنش كمتر از  10000ريال از ميزان اعتبار نمي توان استفاده نمود.
 .9آيا امكان استفاده از اعتبار در خريدهاي اينترنتي وجود دارد؟
در اين مرحله صرفا در پايانه هاي فروشگاهي ) (posامكان استفاده از اعتبار هست.
 .10آيا هر كارت بانكي اعضاي خانواده قابل استفاده است؟
اعتبار صرفا به شماره ملي سرپرست خانوار اختصاص مي يابد و تنها با استفاده از كارت هاي بانكي متعلق به)به
نام( سرپرست خانوار امكان استفاده از اعتبار وجود دارد.
 .11آيا كارتهاي بانك هاي خاصي در اين طرح قابل استفاده هستند؟
خير محدوديتي در بانك صاحب حساب وجود ندارد ،هر كارت بانكي متعلق به سرپرست خانوار اعﻼمي امكان
پذيرش در اين طرح را دارد.
 .12طرح براي ﭼه كساني است؟
خانوارهاي مستمري بگير تحت پوشش بهزيستي شهرستان دماوند كه سرپرست آنها معيشت بگير بوده و پيامك
براي آنها ارسال شده است.
 .13آيا كارمزدي از سوي شخص دارنده كارت بايد به پذيرنده/فروشﮕاه برداشت شود؟
خريد با اين طرح همانند خريد معمولي هيﭻ هزينه اي نداشته و به شكل رايگان مي باشد.
 .14آيا از هر فروشﮕاهي امكان خريد در اين طرح وجود دارد؟
خير ،صرفاً ليست پذيرندگان منتخب كه در سامانه https://www.mcls.gov.ir

تعريﻒ شده است مشمول اين طرح

مي باشند.
 .15كل مبلغ اين اعتبار ﭼقدر است؟
براي هر خانوار در اجراي آزمايشي مبلغ 1،000،000ريال اعتبار در نظر گرفته شده است.

بخش ج( سواﻻت مربوط به مشكﻼت پذيرندگان:
 .16در صورت وجود مشكل در دستﮕاه كارت خوان به كجا مراجعه شود؟
به شركت  PSPصاحب كارت خوان مراجعه شود.
 .17در صورت بروز مغايرت از كجا پيﮕيري نماييم؟
از طريق امداد مشتريان شركت  PSPاقدام گردد.
 .18در صورت اعتراض و يا رفع ابهام در خصوص طرح و سواﻻت خريداران ايشان را به كجا راهنمايي
كنيم؟
مراجعه با سايت  https://www.mcls.gov.ir/fa/maishatiو يا از طريق شماره تماس ) 6369گزينه
شماره  7كمك هزينه خريد معيشتي طرح سايه(

مثال :1خريدار با كارت بانكي متصل به حساب بانكي سرپرست خانوار به يكي از پذيرنده ها مراجعه ميكند و
مبلغ  800.000ريال خريد ميكند .نحوه عمل به اين شكل است:
 -1خريدار كارت بانكي متصل به حساب بانكي سرپرست خانوار را در  POSبكار ميگيرد.
 -2پذيرنده از ليست منو ها ،منوي خريد را انتخاب ميكند.
 -3مبلغ  800.000ريال خريد توسط پذيرنده در سيستﻢ وارد ميشود.
 -4سيستﻢ پس از پردازش به شرح ذيل عمل ميكند:
براي استفاده از اعتبارتا سﻘﻒ  50درصد خريد استﻘاده ميشود .مبلغ خريد  800.000ريال كه 50درصد آن
ميشود  400.000ريال اين مبلغ چون از سﻘﻒ تراكنش روزانه كه مبلغ  500.000ريال است كمتر است مبلغ
 400.000ريال به عنوان ميزان قابل استفاده از اعتبار ميباشد .بنابراين از كل مبلغ  800.000ريال مبلغ
 400.000ريال به عنوان اعتبار و مبلغ  400.000از محل حساب متصل به كارت بانكي كسر ميشود.
پس از اين خريد مانده اعتبار شخص نيز 600هزار ريال ميباشد كه در خريدهاي بعدي قابل استفاده است.

مثال :2خريدار با كارت بانكي متصل به حساب بانكي سرپرست خانوار به يكي از پذيرنده ها مراجعه ميكند و
مبلغ  1.000.000ريال خريد ميكند .نحوه عمل به اين شكل است:
 -5خريدار كارت بانكي متصل به حساب بانكي سرپرست خانوار را در  POSبكار ميگيرد.
 -6پذيرنده از ليست منو ها ،منوي خريد را انتخاب ميكند.
 -7مبلغ  1.000.000ريال خريد توسط پذيرنده در سيستﻢ وارد ميشود.
 -8سيستﻢ پس از پردازش به شرح ذيل عمل ميكند
براي استفاده از اعتبارتا سﻘﻒ  50درصد خريد استﻘاده ميشود .مبلغ خريد  1.000.000ريال كه 50درصد آن
ميشود  500.000ريال اين مبلغ چون از سﻘﻒ تراكنش روزانه كه مبلغ  500.000ريال است بيشتر نيست مبلغ
 500.000ريال به عنوان ميزان قابل استفاده از اعتبار ميباشد .بنابراين از كل مبلغ  1.000.000ريال مبلغ
 500.000ريال به عنوان اعتبار و مبلغ  500.000از محل حساب متصل به كارت بانكي كسر ميشود.
پس از اين خريد مانده اعتبار شخص نيز 500هزار ريال ميباشد كه در خريدهاي بعدي قابل استفاده است.
مثال :3خريدار با كارت بانكي متصل به حساب بانكي سرپرست خانوار به يكي از پذيرنده ها مراجعه ميكند و
مبلغ  1.200.000ريال خريد ميكند .نحوه عمل به اين شكل است:
 -1خريدار كارت بانكي متصل به حساب بانكي سرپرست خانوار را در  POSبكار ميگيرد.
 -2پذيرنده از ليست منو ها ،منوي خريد را انتخاب ميكند.
 -3مبلغ  1.200.000ريال خريد توسط پذيرنده در سيستﻢ وارد ميشود.
 -4سيستﻢ پس از پردازش به شرح ذيل عمل ميكند
براي استفاده از اعتبارتا سﻘﻒ  50درصد خريد استفاده ميشود .مبلغ خريد 1.200.000ريال كه 50درصد آن
ميشود  600.000ريال اين مبلغ چون از سﻘﻒ تراكنش روزانه كه مبلغ  500.000ريال است بيشتر است مبلغ
 500.000ريال به عنوان ميزان قابل استفاده از اعتبار ميباشد .بنابراين از كل مبلغ  1.200.000ريال مبلغ
 500.000ريال به عنوان اعتبار و مبلغ  700.000از محل حساب متصل به كارت بانكي كسر ميشود.
پس از اين خريد مانده اعتبار شخص نيز 500هزار ريال ميباشد كه در خريدهاي بعدي قابل استفاده است.

