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اعالم جزئیات
روش جدید
پرداخت یارانه

وزیـــــــر امـــــــور اقــــتــــصــــادی و دارایـــــــی
اطـــاعـــات جـــدیـــدی از شــیــوه اجــــرای
پــرداخــت یــارانــه داده اســت .بــه گــزارش
همشهری آنالین،احسان خاندوزی ،وزیر
امــور اقتصادی و دارایـــی گفت:الزامات
اجـــرایـــی طـــرح در قــالــب «شــبــکــه ملی
اعــتــبــارات(شــمــا)» بــه ســرعــت تکمیل و
موضوع و سناریوی اجــرای طرح در ستاد
هماهنگی اقتصادی دولت مطرح شد و به
تایید رسید.وزیر امور اقتصادی و دارایی
تصریح کرد :هم اکنون مشکلی برای اجرای
طرح وجود ندارد و عملیات اتصال فروشگاه
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ها در چهار صنف خواربار ،لبنیات ،پروتئین و
فروشگاههای زنجیره ای در کشور آغاز شده
و به سرعت در حال انجام است.خاندوزی
اظهارکرد :این طرح به صورت تدریجی و با
توجه به سطح آمادگی شبکه پرداخت و سایر
معیارها با هدف توسعه تا سطح دهستان
ها ،در استان ها و شهرستان ها اجرا خواهد
شد و طی روزهای آینده به صورت آزمایشی
در یکی از استان های جنوبی کلید خواهد
خورد.وی در توضیح بیشتر چگونگی اجرای
این طرح گفت :در این طرح ،معادل یارانه
نقدی هــر خــانــوار ،حــدود یــک مــاه زودتــر

روی کارت بانکی سرپرست خانوار ،اعتبار
شــارژ می شود و با این اعتبار ،می تــوان از
فروشگاه هــای زنجیره ای و برخی دیگر
از فروشگاه های مشخص اقــدام به خرید
کاالهای اساسی کرد .هر میزان خریدی
که از این محل انجام شود ،در واریز یارانه
نقدی بعدی ،از مبلغ یارانه نقدی خانوار کسر
خواهد شد.در عین حال عضو هیئترئیسه
مجلس در توئیتی از تکمیل زیرساختها
و لوازم فنی طرح کاالبرگ الکترونیکی به
دنبال پیگیری رئیس و هیئت رئیسه مجلس
خبر داد.محسن دهنوی در توئیتی با اشاره

به «طــرح کاالبرگ الکترونیکی» نوشت؛
«ما ههاست که مجلس ،اجــرای طرح کاال
برگ را به دولت تکلیف کرده و با پیگیری
قالیباف رئیس مجلس ،جلسهای بــرای
بررسی فنی زیرساختاین طرح در سازمان
برنامهوبودجه برگزار کردیم .اکنون دیگر
تمامی کارشناسان و تیمهای فنی اذعان
دارنــد که زیرساختها و لــوازم فنی طرح
تکمیل شده است .این طرح ،طی هفتههای
آینده در استان هرمزگان ب ه صورت آزمایشی
اجــرا خواهد شد.برای ما در مجلس مهم
است که یارانه اعطایی به مــردم در طول
زمــــان و ب ــر اثــر
تــــــورم ،نــاچــیــز
نشود ،البته حق
هر شخص است
که بین دریافت
نقدی یا کاالیی
یارانهها انتخاب
کند».
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تاحداثدانشکده
زیرساخ 
علو مپزشکیدرقایناتفراهماست
معاون درمــان وزیر بهداشت و درمــان در بازدید از طرحهای توسعه
بیمارستان قاین گفت :زیرساخت احداث دانشکده علومپزشکی در
قاینات فراهماست و در شورای گسترش کشور قطع ًا با نظر موافق از
این موضوع حمایت خواهم کرد .دکتر کریمی افزود :رویکرد دولت
به تازگی ارتقای خدمات به ویژه در مناطق محروم و اجرای عدالت در
توزیع امکانات بوده و وزارت بهداشت به دلیل تربیت نیروی انسانی
متخصص از ایجاد دانشکده علوم پزشکی در قاینات حمایت خواهد
کرد .دکتر کریمی در ادامه بازدید خود از بیمارستان شهدای قاین قول
مساعدداد درصورتیکهساختمانتوسعهبیمارستانشهدابهپیشرفت
 85درصدی برسد این وزارتخانه برای تأمین امکانات و تجهیزات مورد
نیاز اقدام خواهد کرد .معاون درمان وزیر بهداشت افزود :ان شاءا ...با
اتمام این پروژه ،میزان تخت بیمارستانی قاین به  300تخت خواهد
رسید .وی تصریح کرد :امسال تعداد دانش آموختگان نسبت به مدت
مشابه سال گذشته کمتر است و حدود  2200نفر متخصص در بین
دانشگاههای علوم پزشکی توزیع خواهند شد .دکتر کریمی گفت:
پزشکان بومی وخانمهای بچهدار برای به کارگیری در شهرهای خود
در اولویت خواهند بود و مناطق محروم را به صورت ویژه خواهیم دید.

