 20درصد داروهاي وارداتي
با ارز دولتی قاچاق شده است

س�خنگوي كميس�يون اقتص�ادي مجل�س گف�ت :متأس�فانه
۲۰درص�د از داروه�اي واردش�ده ب�ا ارز ترجيح�ي س�ر از
كش�ورهاي همس�ايه درآورد .اي�ن در حال�ي اس�ت ك�ه م�ا
ميتواني�م دارو را با قيم�ت آزاد وارد كني�م ،اما از مس�ير بيمه از
مردم حمايت ك�رده و از قاچاق مجدد دارو هم پيش�گيريش�ود.

غالمرضا مرحبا ،سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي
در گفتوگو با ف��ارس درباره هدف دولت دوازدهم از اجراي سياس��ت ارز
ترجيحي گفت :به دنبال افزايش قيم��ت ارز ،دولت ملزم به واردات برخي
مواداوليه ،نهادهه��ا و كاالهاي مؤثر بر معاش روزانه مردم ش��د كه در اين
شرايط اگر واردات اين كاالها با قيمت دالر آزاد انجام ميگرفت ،پيشبيني
ميشد قيمت تمام شده بيش از اندازه افزايش داشته باشد ،بنابراین دولت
سياست تخصيص ارز ترجيحي به واردات اين كاالها را اتخاذ كرد كه از اين
طريق قيمت تمام شده را پايين نگه دارد و فشار كمتري به مردم وارد شود و
به نوعي افزايش قيمتها و تورم كنترل شود.
وي درباره ميزان كارآمدي اين سياس��ت اظهار داش��ت :اگرچه برخي از
مواد اوليه ،نهادهها ،دارو و مواد موردنياز كشور براي توليد با ارز ترجيحي
ت اين كاالها پايينتر از قيمت بازار آزاد تمام
وارد ش��ده و تا حدودي قيم 
شد ،اما در همه كاالهاي مش��مول ارز  4هزار و  200نوعي رانت ،فساد و
در واقع نشتي اتفاق افتاد كه به ما هشدار ميدهد اين سياست ،سياست
درستي نيست.
مرحبا افزود :سياس��ت ارز ترجيحي صددرصد شكس��ت خورده و اساسا
سياس��ت ارز چندنرخي به دليل ايجاد بس��تر فس��اد و رانت سياستي از
پيششكست خورده است .همانطور كه در كش��ور برخي واردكنندگان،
بعد از دريافت ارز ترجيحي كااليي وارد كشور نكردند يا برخي كاالها كه با
ارز ترجيحي وارد شد به دليل بيمار بودن سيستم توزيع به دست جامعه
هدف نرسيد.
سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس ادامه داد :به عنوان نمونه مواداوليه
روغن نباتي با ارز ترجيحي وارد كشور شد ،روغن نباتي توليد و بعد با قيمت
ارز آزاد صادر شد ،يعني در نهايت به دست مردم نرسيد و سود چندبرابري
نصيب برخي افراد خاص شد .همچنين در حوزه دارو ،متأسفانه ۲۰درصد از
داروهاي واردشده با ارز ترجيحي سر از كشورهاي همسايه درآورد .اين در
حالي است كه ما ميتوانيم دارو را با قيمت تمام شده وارد و در داروخانهها
عرضه كنيم اما از مسير بيمه از مردم حمايت كرده كه در اين صورت منابع
ارزي محدود در كشور را به راحتي از دست نميدهيم و از قاچاق مجدد دارو
هم پيشگيري ميشود.
وي درباره مش��كالت پيشآمده در حوزه واردات نهادهه��اي دامي با ارز
ترجيحي گفت :نهاده دامي با ارز ترجيحي از برزيل خريداري شد و با وجود
تحريمهاي فراوان اين كاال را با كش��تي منتقل كرديم اما بانك مركزي بر
مبناي برخي بخشنامهها اجازه ترخيص نداد ،در نتيجه نهادهها فاسد شده
و بخشي از آن به دريا ريخته ش��د .از طرفي مرغدار ما به دليل نبود نهاده
نميتوانست جوجهريزي كند و در نهايت مردم با تحمل صفهاي طوالني
مجبور به خريداري مرغ ۴۰هزارتوماني شدند.
مرحبا درباره علت اصرار دولت دوازدهم بر تداوم اين سياست در شش ماه
اول امس��ال افزود :زماني كه مجلس به دنبال اين بود كه در بودجه ۱۴۰۰
قسمتي از ارز ترجيحي را افزايش قيمت يا اينكه بخشي از آن را حذف كند،
معاون اول وقت آقاي روحاني كه از طراحان ارز  4هزار و  200توماني بودند
طي يك س��خنراني توجيه كردند كه در صورت حذف يكباره ارز  4هزار و
 200تومانی با افزايش قيمت در نهادهها ،مواداوليه و تورم چندبرابري مواجه
خواهيم شد كه به مردم صدم ه بيشتري وارد ميشود ،اما مشاهده شد كه
با وجود تخصيص ارز  4هزار و  200تومانی ،قيمت مرغ و س��ويا چندصد
درصد رشد داشتند.
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پاييز 1400خشكتر از تابستان!

پیشبینی میشود ميزان بارشهاي پاييزي امسال زير نرمال باشد ،از اين رو پاييز خشكتر از تابستان خواهد بود
شايد عامه مردم تصور كنند كه مسئله كمبود
آب و اثرگذاري عيني اي�ن رويداد در زندگي
آنها صرف ًا مربوط به فصل تابس�تان است ،اما
بد نيست بدانيم كه اين مس�ئله پا را از فصل
تابستان فراتر گذاشته و مربوط به تمام فصول
سال ميباشد ،به طوري كه براساس اظهارات
معاون راهبري و نظارت بهرهبرداري ش�ركت
مهندس�ي آب و فاضلاب كش�ور «پايي�زي
خشكتر از تابس�تان در راه اس�ت و 8هزار
روستا نياز به آبرساني به شكل سيار دارند».

اگرچه بحران آب و خشكسالي به همراه تمامی
آث��ار و پيامدهاي��ش در رأس بحرانهاي اصلي
كش��ور قرار دارد ،اما از منظر توجه به بحرانها
ب��ه نظ��ر ميرس��د مس��ئله آب در قع��ر توجه
سياستگذاران قرار دارد .در اين ميان بايد بدانيم
كه بحران آب همانند خود آب س��يال است و با
بيتوجهي مردم يا سياس��تگذاران اين بحران از
پيش روي باز نميايستد.
اغل��ب م��ردم تص��ور ميكنن��د كمب��ود آب و
خشكس��الي صرف��اً در تابس��تانها ب��راي آنها
مسئله ايجاد ميكند ،اما بحران آب پيامدههايي
دارد كه آثار خ��ود را حتي در س��اير فصول نيز
ظهور و بروز ميدهد .به طور نمونه فرونشس��ت
زمي��ن و اثرگ��ذاري اي��ن اتف��اق در تمام��ی
س��ازهها امروز زنگ خطري براي س��اختمانها
به حساب ميآيد.
از سوي ديگر كارشناس��ان اقتصادي معتقدند،
خاليشدن دهها هزار روس��تا در كشور و اسكان
بيش از 20ميليون نفر در حاشيه شهرها از بحران
آب ،آب ميخ��ورد .از اين رو کس��انی كه تصور
ميكنند بحران آب صرفاً ميتواند در تابس��تان
براي آنها ايجاد دردس��ر كند ،بايد بدانند شايد
موجودي آب در كش��ور در حال كاهش اس��ت،
اما آثار و پيامدهاي كمب��ود آب در حال افزايش
ميباشد.
برخي از مردم تصور ميكنند ،نيازشان به آب به
اندازه آب آشاميدني ميباشد ،اما وقتي توليد يك
كيلو گندم به 1250ليت��ر آب نياز دارد ،متوجه
ميش��ويم كه توليد غذا آببر است .در مجموع،
كشاورزي عامل برداشت بيش از 70درصد از آب
شيرين جهان اس��ت .با افزايش جمعيت جهان،

گزارش

ملیحه مرادی

توليدات كش��اورزي براي تهيه غذاي مردم نيز
بايد افزايش يابد .اين باعث خواهد ش��د ذخاير
آبي تحت فشار قرار گيرد ،حال كشورهايي چون
ايران كه بهرهوري بسيار پاييني در مصرف آب در
حوزه كشاورزي دارند و در عين حال در منطقه
خشكي از دنيا نيز قرار گرفتهاند ،بالطبع بايد قدر
قطره قطره آب اين س��رزمين را بيش��تر از ساير
كشورها بدانند.
به طور خالصه بايد گفت آب زير پوس��ت بحران
آب و پيامدهاي ناش��ي از آن افتاده است و كافي
اس��ت كمي توجه خ��ود را به موض��وع جهاني

تغييرات محيطزيس��تي و بح��ران كمبود آب و
خشكس��الي و تغييرات ناگهاني آب و هوا بيشتر
كنيم تا متوجه ش��ويم كه آدمي بايد رفتار خود
را با طبيعت تصحي��ح كند و دس��ت از تخريب
محيطزيس��ت با توس��عههاي اقتصادي اشتباه
بردارد.
هرچن��د گفت��ه ميش��ود مص��ارف خانگي در
ايران س��هم بس��يار اندكي از مص��رف آب را به
خود اختصاص ميدهند و عم��ده آب در بخش
كشاورزي و ش��بكه توزيع و گاه صنعتي مصرف
ميش��ود ،ولي بايد به اين موضوع توجه داشت

كه بيتوجه��ي به حل بح��ران آب گريبان همه
مردم و نس��لهاي آتي را خواه��د گرفت .از اين
رو مطالبه اصالح سياس��تهاي بخش آب بايد
در جامعه توس��عه پيدا كند ،زيرا بحران آب اگر
از سر بگذرد ،ديگر گذش��ته و به اين سادگيها
قابل حل نيست.
حميدرضا كش��في ،مع��اون راهب��ري و نظارت
بهرهبرداري ش��ركت مهندس��ي آب و فاضالب
كشور در گفتوگو با تسنيم اظهار داشت :تقريباً
پيك مصرف آب تابس��تانه را در شهرهاي كشور
پشتس��ر گذاش��تيم و اگر در جايي قطعي آب
ممكن است داشته باش��يم ،به خاطر مشكالت
س��امانهها و به صورت برنامهريزي ش��ده اعمال
ميشود .در تابستان سال جاري  303شهر داراي
تنش آبي بودند.
كش��في با بيان اينكه در حال برنامهريزي براي
تأمين آب پاييز هس��تيم ،گف��ت :پيشبينيها
حاكي از اين اس��ت كه ميزان بارشهاي پاييزي
امس��ال زير نرمال اس��ت ،از اين رو پاييز امسال
خشك تر از تابستان است.
معاون راهب��ري و نظارت بهره برداري ش��ركت
مهندس��ي آب و فاضالب كش��ور گفت :از آنجا
كه هوا در پاييز خنكتر از تابس��تان است و هوا
عنصر تعيينكنندهاي در مصرف آب هست ،يك
مقدار وضعيت تأمين آب از حيث ميزان مصرف،
نسبت به تابستان بهتر ميشود ،اما پاييز امسال،
پاييز خشكي اس��ت و برنامهريزيهاي ما براي
شهرهاي بزرگ ،بر مبناي حالتهاي بدبينانه در
حال انجام است.
وي اف��زود :تع��داد روس��تاهايي ك��ه ني��از به
آبرساني سيار داش��تند در تابس��تان امسال به
8هزار روستا رسيد و تابس��تان امسال آبرساني
س��يار و تانكري به این روستا انجام شد؛ احتماالً
اين روس��تاها در پاييز نيز نياز به آبرساني سيار
داشته باشند.
معاون راهب��ري و نظارت بهرهبرداري ش��ركت
مهندسي آب و فاضالب كشور تصريح كرد :اگر
سال آبي جديد كه از ابتداي پاييز آغاز ميشود،
ي كم بارش و خشكي باشد ،قطعاً تابستان
سال آب 
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تأمين آب خواهيم داشت.
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محمدطاهارنجبر
پایه اول
معدل :خیلی خوب

اميرعباساسمعيلي
پایه دوم
معدل :خیلی خوب

متینخرمی
پایه دوم
معدل :خیلی خوب

امیر رضا مهرآفرین
پایه دوم
معدل :خیلی خوب

نازنین موالقلیزاده
پایه دوم
معدل :خیلی خوب

حسینسجادیفر
پایه دوم
معدل :خیلی خوب

محمدطاهارفیعیمشکاتی
پایه دوم
معدل :خیلی خوب

امیرمحمدکشاورز
پایه سوم
معدل :خیلی خوب

امیر علی فکوری باالشاد
پایه سوم
معدل :خیلی خوب

امیرمحمدصادقیان
پایه سوم
معدل :خیلی خوب

سیدامیرحسینآرسته
پایه سوم
معدل :خیلی خوب

حنانهاحمدی
پایه سوم
معدل :خیلی خوب

مبیناخاکباز
پایه ششم
معدل :خیلی خوب

ضحانامدار
پایه سوم
معدل :خیلی خوب

سایناعسکر
پایه چهارم
معدل :خیلی خوب

نوید حقرضایی
پایه چهارم
معدل :خیلی خوب

حمیدرضاقنادی
پایه چهارم
معدل :خیلی خوب

اميرعلیباقری
پایه چهارم
معدل :خیلی خوب

سید سپهر موسوی راد
پایهپنجم
معدل :خیلی خوب

عرفانعطایی
پایهپنجم
معدل :خیلی خوب

محمدحسینزیادعلی
پایه ششم
معدل :خیلی خوب

غزلهادیلو
پایه ششم
معدل :خیلی خوب

فاطمهرجبیثانی
پایه نهم
معدل18/17:

سوگلمحمدی
پایههفتم
معدل18/30 :

زینب نامدار
پایه ششم
معدل :خیلی خوب

سودا مالک عنبران
پایه ششم
معدل :خیلی خوب

آیلین مرادنژاد عنبران
پایه ششم
معدل :خیلی خوب

زینبموالیی
پایه ششم
معدل :خیلی خوب

آناهیتا پوالدوند
پایه دهم
معدل18/49 :

النا پوالدوند
پایه اول
معدل :خیلی خوب

آیسانسلطانعنبران
پایه دهم
معدل18/27 :

آتنا پوردهقان
پایه اول
معدل :خیلی خوب

محسنگنجیارجنگی
پایه دهم
معدل19/89 :

سیناسوری
پایه سوم
معدل :خیلی خوب

پارسا سوری
پایههشتم
معدل19/67 :

احسانسلطانعنبران
پایه دوم
معدل :خیلی خوب

محمدرضازینلی
پایههشتم
معدل18/29 :

علیرضارنجبر
پایههشتم
معدل19/83 :

کیارش زارعخلیلی
پایه ششم
معدل :خیلی خوب

سید زهرا آرسته
پایه دوازدهم
معدل18/36 :

نگارمسکنی
پایه نهم
معدل19/93 :

اميرمهدیغالمحسینی
پایه نهم
معدل19/05 :

مبیناشانلو
پایه نهم
معدل18/33 :

امیرمحمدحسنپور
پایههفتم
معدل19/62 :

آوا زنگی
پایههفتم
معدل18/02 :

فاطمهکشتکار
پایههشتم
معدل20 :

نادیا خاني
پایه ششم
معدل :خیلی خوب

محمدجوادخانی
پایه دوازدهم
معدل17/34 :

آریافصیحی
پایه دهم
معدل18/20 :

رهافصیحی
پایه دهم
معدل17/18 :

اميرمهديخاکباز
پایه دهم
معدل18 :

مائده رضایی
پایه دهم
معدل18/38 :

امیرمحمدرمضانیفرانی
پایه دهم
معدل19/18 :

حسینحمیدزاده
پایه یازدهم
معدل17/55:

امیر مهدی حمیدزاده
پایههشتم
معدل19/12 :

نگار رمضانی
پایه ششم
معدل :خیلی خوب

با تقدير و تشكر فراوان از تمامي معلمان و مديران ارجمند
و آرزوي موفقيت بيشتر براي همه عزيزان
و سالمتي براي والدين محترمشان
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