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سال پنجم شماره 1114

گزارش همدلی از ارزیابی کارشناسان در خصوص پیشنهاد پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز آزاد و دولتی به مردم

خبر
حقوق کارمندان سال آینده چقدر است؟
حدود  40درصد از کارمندان دولت کمتر از سه میلیون
تومان دریافتی دارند که باتوجه به میزان افزایش مصوب
حقوق ،در سال آینده حقوقهای سه میلیون تومانی به
حدود ســه میلیون و  ۴۷۰هزار تومان ،حقوقهای ۲.۵
میلیون تومانی به حدود سه میلیون تومان ،حقوقهای
دو میلیــون تومانی به دو میلیــون و  ۵۰۰هزار تومان
و حقوقهــای یک میلیون و  ۲۴۰هــزار تومانی به یک
میلیون و  ۷۰۰هزار تومــان افزایش مییابد .به گزارش
ایسنا ،گرچه طی سالهای اخیر دولت خط کشی و معیار
دقیقی برای اقشــار مختلف درآمدی اعالم و مشــخص
نکرده است ،ولی آنچه گاهاً هنگام حمایت مالی خود بروز
داده نشان از آن داشته که حقوقهای کمتر از سه میلیون
تومان را برای حمایت مالی و کاالیی ضروری میداند؛ به
گونهای که در پرداخت یارانهها این عنوان شــده بود که
نباید حقوق کمتر از سه میلیون تومان حذف شود یا در
زمان توزیع بستههای حمایتی در سال جاری کارکنان با
درآمد کمتر از سه میلیون را محق دریافت کمک مالی
دولت دانست.
این در حالی است که این خط سه میلیون تومانی بین
برخی نمایندگان و کارشناسان باالتر بوده و معتقدند که
باید در شرایط موجود اقتصادی و تورمی که تا بیش از ۳۵
درصد (نقطه به نقطه) افزایش داشــته است ،حقوقهای
تــا  ۳.۵میلیون تومان نیز مورد حمایــت قرار گیرند .در
همین راستا بررسی وضعیت حقوقهای پرداختی دولت به
کارکنان خود از این حکایت دارد که بیش از یک میلیون
از حقوق بگیران کمتر از سه میلیون تومان در ماه دریافتی
دارند.
دولت در ســال به حدود چهار میلیــون و  ۷۰۰هزار
کارمند و بازنشســته حقوق پرداخت میکند که در این
بین تعداد کارکنان حقوقبگیر به دو میلیون و  ۶۳۷هزار
نفر میرسد .از تعداد مجموع حقوقبگیران دریافتیهای
کمتر از ســه میلیون تومان به حدود یک میلیون و ۴۲
هــزار نفر اختصاص دارد که متوســط حقوق آنها به دو
میلیــون و  ۸۰۰هزار تومان میرســد .همچنین حدود
 ۹۲۶هزار نفر یعنی معادل  ۳۵درصد از کارکنان کمتر
از  ۲.۵میلیون دریافتی داشته و متوسط پرداختی به آنها
به یک میلیون و  ۹۸۶هزار تومان میرســد .اما جزئیات
بیشتر از پرداختهای حقوقی دولت از این حکایت دارد
کــه در فاصله بین دو میلیون تا دو میلیون و  ۵۰۰هزار
تومان فقط حدود  ۴۹۱هزار نفر میزان دریافتی دارند و
متوسط حقوق آنها به دو میلیون و  ۲۴۰هزار تومان در
ماه میرسد.
 ۱۶درصد کارکنان دولت زیر  ۲میلیون حقوق
میگیرند
وضعیت حقوقبگیــران کمتر از دو میلیون تومان نیز
به گونهای اســت که حدود  ۱۶درصد از کارکنان کمتر
از این رقــم دریافت میکنند که  ۴۳۵کارمند دولت در
ماه متوسط حقوق یک میلیون و  ۶۲۷هزار تومانی دارند.
همچنین حدود  ۲۸۵هزار و  ۶۵۸نفر به طور متوســط
بین یک میلیون و  ۵۰۰تــا دو میلیون تومان دریافتی
دارند که متوسط حقوق آنها به یک میلیون و  ۷۸۰هزار
در ماه میرســد .در این دستهبندی حقوقی حدود ۷۷
هزار و  ۸۸۵نفر از کارکنان نیز دریافتی بین یک میلیون
و  ۲۴۰هــزار تا یک میلیون و  ۵۰۰هــزار تومان دارند
که متوسط یک میلیون و  ۴۲۰هزار تومانی را برای این
بخش رقم میزند ،اما حداقلبگیران دولت یعنی حقوق
یک میلیون و  ۲۴۰هزار تومانی در ماه به حدود  ۷۱هزار
و  ۴۵۷نفر میرسند.
میزان حقوقهای زیر  ۳میلیون در سال آینده
در حالی وضعیت حقوق کارکنان کمتر از سه میلیون
تومان در شرایط موجود اقتصادی از سوی کارشناسان و
مسئوالن سخت ارزیابی میشود که بحث نحوه افزایش
حقوق آنها در ســال آینده از چالشهــای بین دولت و
مجلس در جریان بررســی الیحه بودجه  ۱۳۹۸بود و در
نهایت افزایش  ۴۰۰هزار تومانی حقوق بهطور یکسان و
پنج درصد عالوه بر آن به تصویب رســید .در این شرایط
حقوق کارکنان دولت که ســه میلیون تومان است برای
ســال آینده به حدود ســه میلیــون و  ۴۷۰هزار تومان
میرســد و حقوقهای  ۲.۵میلیون تومانی به حدود سه
میلیون تومان افزایش مییابــد .حقوقهای دو میلیون
تومانــی هم به دو میلیون و  ۵۰۰هزار تومان میرســد
و حقوقبگیران یک میلیــون و  ۲۴۰هزار تومانی تا یک
میلیون و  ۷۰۰هزار تومان افزایش خواهد داشت .دریافت
مالیات از حقوق کارکنان دولت برای سال آینده پلکانی
مصوب شده و حقوقهای تا دو میلیون و  ۷۵۰هزار تومان
از پرداخت مالیات معاف هستند.
با اعالم وزارت صنعت؛
اقالم اساسی مشمول کنترل قیمت شد
ستاد تنظیم بازار اقالم اساسی مشمول حفظ تعادل و
کنترل قیمتها در بازار ایام پایانی سال را اعالم کرد.به
گزارش فارس به نقل از وزارت صنعت ،معدن و تجارت،
ســتاد تنظیم بازار ،اقالم پروتئینی ،کاالهای اساسی و
مواد غذایی شامل نان ،برنج ،روغن نباتی ،شکر ،حبوبات،
ماکارونی ،رب گوجه فرنگی و ...مشــمول طرح کنترل
قیمت ها در ایام پایانی سال کرد.
همچنین پوشاک ،کیف و کفش و لبنیات شامل چهار
قلم اصلی شــیر ،پنیر ،کره و ماست در این راستا در طرح
تعــادل و کنترل قیمتها قرار دارند .قیمت و نحوه توزیع
شیرینیجات ،خشــکبار و آجیل ،میوه و همچنین مواد
شــوینده و بهداشــتی نیز در این طرح کنترل میشود.
تایــر خودرو و روغــن موتور و همچنیــن اقالمی مانند
بنزین،گازوئیل و ...در این طرح مشمول طرح حفظ تعادل
و کنترل قیمتها هســتند .ســتاد تنظیم بازار خدمات
مشمول را حمل و نقل درون شهری و برون شهری شامل
بار و مســافر،هوایی ،ریلی و جــاده ای و دریایی ،خدمات
تعمیر خودرو و خدمات پس از فروش و اماکن تفریحی و
فرهنگی ،سیاحتی و زیارتی ،هتلداری و گردشگری اعالم
کرده است.

اقتصاد
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سوبسید ،گره فقر را کور میکند

سال گذشته دولت  14میلیارد دالر برای
ارز  4200تومانی در نظر گرفت که این
ارز با دالر بازار آزاد ،به طور متوسط  8تا
 9هزار تومان اختالف داشته است؛ یعنی
حدودا  100هزار میلیارد تومان اختالف
میان ارز  4200تومانی و ارز بازار آزاد
وجود دارد ،اما همچنان قیمتها رو به باال
هستند که این موضوع نشان میدهد این
کار ایراد اساسی دارد
همدلی| گروه اقتصادی ـ فاطمــه آقاییفرد« :در
نشست غیرعلنی با معاون اول رئیس جمهور اعالم کردم که
ارز  4هزار و  200تومانی را در بازار آزاد به فروش برسانند
و مابهالتفاوت آن را در اختیار مردم بگذارند».؛ شهابالدین
بیمقدار ،عضو کمیسیون امور داخلی و شورها ،در حالی به
سکانداران اقتصادی پیشنهاد داده است تا ماهانه بین 900
هــزار تا یک میلیون تومان از محل اختالف نرخ ارز در بازار
آزاد و دولتی به حســاب هر نفر پرداخت شود که بسیاری
از آگاهــان اقتصادی این راهکار را بــرای کنترل بازار موثر
نمیدانند .ارز  4200تومانی در حالی میرود تا یکســاله
شــود که کالف معیشــت اقشار متوســط و ضعیف جامعه
اینروزها پیچیدهتر شــده است و قیمت کاالهای اساسی بر
اساس نرخ ارز در بازار آزاد تعیین میشود .نکته قابل توجه
این اســت که بر اســاس گزارشها دولت 14 ،میلیارد دالر
برای واردات کاالهای اساسی با ارز  4200تومانی اختصاص
داده اســت که گزارشهای مختلــف از بازار آزاد حکایت از
این دارد که نرخها همچنان صعودی است و این ارز دولتی
هیچ کمکی به کاهش قیمتها در بازار نکرده اســت .البته
با توجه به ماجراهایی از قبیل احتکار کاالهای اساســی در
انبارها و محدودیت عرضه اجناس ،میتوان به خوبی فهمید

که چرا قیمت اجناس در بازار آزاد با وجود این سیاســتها
تعدیل نشده است.
بازار ارز را با شرایط دشوار اقتصادی تطبیق دهیم
اظهارنظرهای مختلفی در زمینه کنترل قیمتها در بازار
آزاد از سوی آگاهان اقتصادی مطرح شده است .مصداق این
اظهارنظرها را در پیشنهاد یکی از اعضای کمیسیون شوراها
وجود دارد که معتقد اســت دولت بــرای کنترل بازار باید
مابهالتفاوت نرخ ارز آزاد و دولتی را به حســاب مردم واریز
کند و به جای اینکه به واردکنندهها ارز  4200تومانی برای
واردات کاالهای اساســی اختصاص دهــد ،کاالهایی مانند
مرغ ،گوشــت و حتی دارو را وارد کند .مجیدرضا حریری،
نایب رئیس اتاق ایران و چیــن ،در گفتوگو با «همدلی»،
این پیشنهاد را تحلیل کرده و میگوید« :ما  40سال است
که برای کاهش نرخ تورم و کمک به اقشار مختلف جامعه،
به کاالهای اساســی و حتی دان مرغ سوســید دادهایم ،اما
هیــچ گاه این تیر به هدف اصابت نکرده اســت .زیرا ما در
زمینه نظارت به خوبی عمــل نکردهایم ».حریری در ادامه
افزود« :سال گذشته دولت  14میلیارد دالر برای ارز 4200
تومانی در نظر گرفت کــه این ارز با دالر بازار آزاد ،به طور
متوســط  8تا  9هزار تومان اختالف داشــته اســت؛ یعنی

حدودا  100هزار میلیارد تومــان اختالف میان ارز 4200
تومانــی و ارز بازار آزاد وجود دارد ،امــا همچنان قیمتها
رو به باال هســتند که این موضوع نشــان میدهد این کار
ایراد اساســی دارد ».او با اشاره به اینکه بیش از  100هزار
میلیارد تومان طی  7ماه اخیر به وارد کننده پرداخت شده
اســت ،ادامه داد« :دولت به جای اختصاص یارانه به مردم
و تزریق تورم و رشــد بیشــتر پایه پولی باید اجازه دهد تا
بازار دالر با شرایط معمولی تنظیم شود ».حریری در حالی
معتقد است که باید بازار ارز را با شرایط موجود تنظیم کرد
که به گفته بســیاری از آگاهان اقتصادی در شرایط جنگ
اقتصادی هســتیم و «باید با توجه به این شرایط به صورت
قویتــری عمل کنیم ».به گفته نایــب رئیس اتاق ایران و
چین« :در شــرایط جنگ اقتصادی نمیتوان اقتصاد را آزاد
کرد و بهنظر میرسد تحت شرایط جنگ نمیتوان اقتصاد را
آزاد کرد ،زیرا در جایی نرخ کاالها را بازار مشخص میکند
که وضعیت عرضه و تقاضا واقعی باشد و بیش از  90درصد
بازار ارز در اختیار دولت قرار نگرفته باشد».
حریــری تاکید میکنــد« :بخش زیــادی از ارز از طریق
درآمدهای نفتی و غیرنقتی حاصل میشــود و این نشــان
میدهــد که بیــش از  90درصد از بــازار در اختیار دولت و

مدیران دولتی اســت ،این یعنــی عرضه کننده  90درصد از
ارزهای بازار به عهده خود دولت اســت و در اینجاســت که
نقش انحصار پررنگتر میشــود ،در چنیــن بازاری چگونه
میتوان قیمتها را بر اساس بازار آزاد تعیین کرد ».آنطور که
از صحبتهای حریری برمیآید ،سکانداران اقتصادی باید بر
اساس پیچیدگیهای موجود بهترین تصمیم را برای کنترل
نرخ ارز و تعیین قیمت کاالهای اساســی در بازار آزاد در نظر
بگیرند .این کارشــناس اقتصادی بر این باور است که دولت
باید یک نرخ مطلوب برای ارز در این شرایط جنگ اقتصادی
در نظر بگیرد و به فکر پرداخت سوبسید به مردم نباشد .زیرا
همانطور که در سالهای گذشته مشاهده شده ،پرداخت یارانه
به مردم باعث باال رفتن بیشــتر قیمتها در بازار شد .یعنی
این یارانه نه تنها کمکی به افزایش قدرت خرید مردم نکرد،
کتر هم
بلکه باعث شد تا سفره اقشار متوسط و ضعیف کوچ 
شــود .حاال تصور کنید اگر قرار باشد دولت مابهالتفاوت نرخ
ارز در بازار آزاد و ارز  4200تومانی را در قالب یارانه به مردم
پرداخت کند ،تورم به کدام سمت پیش خواهد رفت .بنابراین
همانطور که بســیاری از آگاهان اقتصادی نیز بر این موضوع
تاکید میکنند باید یارانه از اقتصاد حذف شــود تا پایه پولی
کشور بیشتر نشود و تورم بیداد نکند.

گزارش
در نشست اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری مطرح شد

میلیاردها تومان از حساب بیمه شدگان به دست پزشکان افتاده است
فعاالن کارگری بر لزوم حفاظت از منافع بیمه شدگان تامین
اجتماعی تاکید کردند و گفتند :طرح اصالحات پارامتریک،
یک طرح استثماری است .به گزارش ایلنا ،نشست کمیتههای
بیمه و درمان اتحادیههای پیشکسوتان جامعه کارگری سراسر
کشور با مدیرکل درمان تامین اجتماعی استان تهران در اداره
کل درمان تامین اجتماعی استان تهران برگزار شد.
حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری
کشور) در این نشست با تاکید بر اینکه باید ساختار مدیریتی
تامین اجتماعی را جوان کرد ،گفت :در این سازمان کارگران
ذینفع هستند و ما باید از اموال آنها که با ریختن عرق جبین
حاصل شــده صیانت کنیم .در این میان افراد جوان و نخبه
میتوانند کمک بسیاری به سازمان تامین اجتماعی بکنند.
وی افزود :ما نباید اجازه دهیم به افراد من غیرالحق در سازمان
تا مین اجتماعی ادعای ذینفع بودن بکنند .وی با بیان اینکه
مجموعه سازمان تامین اجتماعی و تحوالت درونی آن را رصد
میکنیم ،گفت :ما از ســازمان تامین اجتماعی مطالبهگری
میکنیم .وزارت بهداشــت در دوره آقای قاضیزاده هاشمی
بیمارستانهای تامین اجتماعی را تحریم کرد.
در ادامه عدلی (مدیر کل درمان تامین اجتماعی اســتان
تهران) به شــرح توضیحاتی در مورد ساختار درمان سازمان
تامین اجتماعی و خدمــات آن پرداخت .وی گفت :تکمیل
بیمارستان  ۵۰۰تختخوابی فیاض بخش سرعت گرفته است.
بیمارستان  ۱۰۰تختخوابی هدایت برای نیمه دوم سال افتتاح
میشود .بیمارستان هدایت پیش از این صرفا بیمارستان زنان
بود اما ما نمیخواســتیم که بیمارستان هدایت صرفا در این
سطح بماند .عدلی افزود :مرکز درمانی فشافویه تهران تقریبا
آماده اســت و  ۷۰درصد کار ساخت بیمارستان رباط کریم
هم تمام شده است .وی با بیان اینکه انتظار داریم بیمارستان
قرچک تهران با کمک مســئوالن استان ساخته شود،گفت:
مســئوالن قرچک نباید این گونه تصور کنند که ســاخت
بیمارستان صرفا یک کار عامالمنفعه است .در همه جای کشور
اگر بخواهیم بیمارستان بسازیم مسئوالن آن شهر پیشنهاد
تامین زمین آن را میدهند اما در قرچک و شهرستان قرچک
چنین نگاهی وجود ندارد.
وی با بیان اینکه استان از لحاظ توسعه مراکز درمانی جزء
اســتانهای آخر اســت،گفت :با وجود اینکه تهران پایتخت
کشور است حتی در توسعه مراکز درمانی پیشرو هم محسوب
نمیشود به خاطر اینکه در جاهای فیزیکی درمان در تهران
قدیمی هستند .امیدواریم که فضای فعلی را بهبود ببخشیم
خصوصا بیمارستانهای فیاضبخش و لواسانی بیشتر مورد
توجــه بودهاند .عدلی با بیان اینکه ســعی کردهایم از خروج
نیروهای انســانی متخصص با بازنشســتگی پیش از موعد
جلوگیری کنیم گفت :از سال  ۹۳تا  ۳۱۰ ، ۹۶پرستار با ۲۰

سال سابقه کار بازنشسته شد اما ما سن بازنشستگی را به ۲۵
سال رساندهایم البته افرادی هم بودند که با  ۲۰سال بازنشسته
شدند اما آنها کسانی بودند که درگیر بیماریهای سخت مانند
سرطانهستند.
مدیرکل درمــان تامین اجتماعی اســتان تهران آماری
از میــزان اعمال جراحــی و میزان ضریب اشــتباه تخت
بیمارستانی را ارائه کرد :ضریب اشغال تخت در استان تهران
 ۷۳درصد است .تعداد اعمال جراحی بیش از  ۷۰هزار ،تعداد
ویزیت پزشک عمومی بیش از چهار میلیون ،تعداد ویزیت
پزشــک متخصص بیش از ســه میلیون و  ۶۰هزار ویزیت
توسط دندانپزشکان انجام شده است .از خود میپرسید که
چه کنیم که این همه فرار دارویی و فرار درمانی پیش نیاید؟
وی افــزود :میانگین اقالم دارویی  ۹ماهه اول ســال جاری
اســتان تهران  ۹.۱۹درصد و میانگین آزمایشات تشخیصی
 ۷.۶۹درصــد بوده اســت .در ادامه این نشســت حمیدی
(مسئول نظارت بر سازمان تامین اجتماعی) گفت :پایداری
صندوقها دچار مشکل شده است.
وی با بیان اینکه نظرات و پیشنهادات نمایندگان کارگری و
ک ارفرمایی را جویا شــدیم و آنها را تنظیم و پاالیش کردیم
گفت :بایــد در مورد مــواد  ۵۰ ، ۳۷ ،۳۶و  ۵۱قانون تامین
اجتماعی بحث شود .حمیدی با بیان اینکه  ۸۰چالش مختلف
سازمان تامین اجتماعی را تهدید میکنند به شرح تعدادی از
آنها پرداخت :فقدان پایداری مالی ،روند رشد بدهی ،روند رشد
طلبها ،تعدیل ساختار اقتصاید بدون در نظر گرفتن سازمان

تامین اجتماعی ،کاهش ضریب پشــتیبانی ،عدم اجرای کار
شایسته و حکمرانی مطلوب ،عدم ارزیابی هزینههای مبادله،
فقدان نظام چند الیه تامین اجتماعی ،حفظ اســتقالل از
دولت ،عدم نظارت نمایندگان کارگــری و کارفرمایی ،نبود
دســتمزد شایســته و مکفی ،عدم توجه بــه افق بلندمدت
بینالنسلی ،سیاستهای تعرفهای ضد اشتغال ،سهم باالی
اشتغال غیررسمی و  ...از این جمله هستند.
وی با بیان اینکه برخی از چالشها از ســوی قوه قضائیه،
قوه مجری ه و قوه مقننه به سازمان تامین اجتماعی تحمیل
شدهاند گفت:اینها را باید در کنار چالشهای درون سازمانی
در نظر گرفت در حال حاضر چاههایی در ســازمان تامین
وجود دارند که این چالشها را سبب شده است .وی افزود:
اگر هر اصالح پارامتریکی در سازمان تامین اجتماعی بدون
در نظر گرفتن چالشهای درون ســازمانی انجام شود جز
خسران چیزی به بار نخواهد آمد .وی با بیان اینکه مطالعه
دقیق حال گذشته و آینده بر اساس مدیریت بهینه و در نظر
گرفتن افق بلند مدت بینالنســلی ضروری است گفت :اگر
میخواهیم برای آینده سازمان تامین اجتماعی برنامهریزی
کنیم ،باید بر اســاس اصول اکچوئری (محاســبات دقیق
بیمهای) بر اساس منابع و مصارف باشد.
وی افــزود :ما اســتقبال میکنیم کــه  ۸۰چالش به ۳۰
چالش یا کمتر تبدیل شوند اما این مستلزم انجام گفتوگو
میان شرکای اجتماعی بقوای ســه گانه و انعقاد تفاهمنامه
حول مسائل و مشکالت جاری است پس از اینکه تفاهمنامه

حاصل شد باید آن را به قوه مقننه فرستاد تا ا گر قصد دارند
قوانینی وضع کنند صرفا و صرفا در چارچوب این تفاهمنامه
مبتنی بر گفتوگوی همه جانبه و ملی باشد .حمیدی با بیان
اینکه باید از نظرات موسسات شرکای اجتماعی ،مرکز عالی
پژوهشهای تامین اجماعی ،موسسه کار و تامین اجتماعی و
قوه قضائیه و  ...استفاده کنیم گفت :تمامی تجربیات جهانی
در زمینه نظام تامین اجتماعی باید محور تصمیمگیریهای
ما باشــد .این گونه میتوانیم برای حل چالشهای تامین
اجتماعــی اقدامات الزم را به عمل آوریم .مســئول هیئت
نظارت بر سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه سازمان تامین
اجتماعی در هر ماه هشت هزا رمیلیارد تومان تعهدات نقدی
دارد گفــت :با توجه به حجم تعهدات بیمه بحران میتواند
برای سازمان تامین اجتماعی بسیار جدی باشد به سازمان
فنی اجتماعی برای سایر تعهدات باید پول تزریق شود.
وی در ادامه با اشــاره به مصرف برخی از دارو و تخلفات
برخی از پزشکان در زمینه تجویز دارو تنظیم نسخه گفت:
در ســال  ۸۰ ، ۹۵درصد از هزینههای دارو مربوط به ۱۸۸
کد دارویی بود .در شــش ماهه اول سال  ۹۵تعداد نسخ به
 ۵۰میلیون رسیده است به این خاطر که دفترچههای تامین
اجتماعی چک سفید امضا است.
وی با بیان اینکه مقــام اول هزینههای دارویی متعقل به
انسولین است گفت :قیمت دفترچهای انسولین با قیمتی که در
بازار آزاد عرضه میشود تفاوت بسیاری دارد از این رو گرایش
باالیی برای استفاده از انسولین با استفاده از دفترچههای تامین
اجتماعی وجود دارد.
وی بــا بیان اینکه در همین مدت متوجه شــدیم که ۸۰
درصد از هزینههایی که پزشکان با تجویز برای سازمان تامین
اجتماعی ایجاد کردهاند توسط کمتر از شش درصد آنها انجام
شده است ،افزود :تنها صد پزشک  ۲۰درصد هزینهها را ایجاد
کرده بودند.
وی با بیان اینکه یک پزشک خانم در شش ماهه اول سال
 ۹۵تنها شــش میلیارد تومان دارو برای بیماران در نسخهها
نوشته بود ،گفت :لیست پزشکانی که بیشترین داروها را تجویز
کردهاند درآوردهایم  ۱۰نفر اول این پزشــکان جزو پزشکان
عمومی است پزشکی که بیشرین دارو را تجوز کرده خانم مریم
نصیری است پس از وی هم آقای علیاصغر عباسی بیشترین
میزان داروها را تجویز کرده است.
وی در ادامــه با بیان اینکه  ۱۰۰داروخانه نصف هزینههای
دارویی کشــور را بر روی دســت ســازمان تامین اجتماعی
گذاشــتهاند گفت :داروخانه بیمارستان اســتان کرمان ۵۰
میلیــارد تومان و داروخانه بیمارســتان ســقز  ۲۹میلیارد
تومــان ،داروخانــه  ۱۳آبان  ۴۹میلیارد تومــان هزینه دارو
فرونه بودند.

