
مراس�م رونمايي از ۲۴گونه گي�اه دارويي توليد 
ش�ده در دهكده س�امت مركز آموزشي شهيد 
جانبزرگي س�پاه حضرت سيدالش�هدا با حضور 
س�ردار غي�ب پ�رور، رئي�س س�ازمان بس�يج 
مستضعفين و سردار شاهچراغي، فرمانده سپاه 
حضرت سيدالشهداي استان تهران برگزار شد. 
بررسي هاي علمي در ايران نشان مي دهد كه حدود 
8هزار گونه گياهي در كشور شناسايي شده است كه 
از اين تعداد بيش از 2 هزار و 400 گونه داراي خواص 
دارويي، عطري، ادويه اي، آرايشي و بهداشتي هستند، 
لذا ظرفيت و توانايي منحصر به فردي در كشور وجود 
دارد كه مي توان از آن به خوبي بهره برد و با برنامه ريزي 
علمي عالوه برحفظ، احيا، توس��عه و اصالح آنان به 

بهره برداري اصولي و پايدار از اين منابع پرداخت. 
توجه كافي به توليد، پرورش و بهره برداري از گياهان 
دارويي در كش��ور موجب ش��ده گونه هاي مختلف 
گياهان دارويي ايران به رغم دارا بودن كيفيت بسيار 
خوب و بعضاً منحصر به فرد نتوانند به بازار هاي جهاني 
راه يافت��ه و راه را براي افزايش س��طح توليد داخلي 
هموار كنند. بديهي است با اجراي طرح هاي توليد، 
پرورش، فرآوري و بس��ته بندي بهداش��تي گياهان 
داروي��ي مي توانيم ب��ه اهداف كالن سياس��ت هاي 
اقتصاد مقاومتي دس��ت يابيم و اس��تفاده از گياهان 
داروي��ي را جايگزين داروهاي ش��يميايي كنيم.  به 
گفته كارشناسان كشاورزي، ما در صنعت كشاورزي 
پيشرفت نخواهيم داشت، مگر اينكه زمينه نوآوري را 

در اين صنعت ايجاد كنيم. با توجه به اقليم خشك، 
كم آبي و بياباني بودن بيش از ۷0 درصد كشور، بهتر 
است به جاي كش��ت محصوالت پرآب مانند يونجه، 
ذرت، جو و... گياهان دارويي بكاريم.  هر هكتار كشت 
گياهي مانند گل گاو زبان، براي حداقل ۱۵0 تا ۳00 
نفر اشتغال ايجاد مي كند و از سوي ديگر ۱۶0 ميليون 
تومان در هر هكتار درآمدزايي خواهد داشت، اما اين 
در حاليست كه براي كشت ذرت چنان رقم بااليي در 
ايجاد شغل و درآمدزايي نداريم و ذرت آب زيادي براي 
كشت نياز دارد. بايد به اين موضوع توجه ويژه داشت 
و در زمينه توليد داروهاي گياهي جزو كش��ورهاي 
پيشتاز بود؛ چراكه قدمت داروهاي گياهي و تنوع آنها 
در كشور زياد است. ما در كشور دانش توليد داروهاي 
گياهي را داريم و با توجه به اينكه مشكل اشتغال به 
روستاهاي ايران رخنه كرده است، بايد بتوانيم با كشت 
گياهان دارويي كم آب، در صدد رفع مشكل كم آبي و 
اشتغال روستاييان بر آييم.  بايد توجه داشت كه كشت 
محصوالت پرآب مقدار زيادي از ذخاير آبي ما را نابود 
مي كند. از س��وي ديگر مي توان چنين پنداشت كه 
واردات محصوالتي همچون گندم، ذرت، يونجه و... به 
كشور امكانپذير است، ولي آب را نمي توان جزو اقالم 
وارداتي دانست. وقتي كه روس��تاي دور افتاده اي به 
جاي ۱0 اينچ آب يك اينچ آب دارد، مقرون به صرفه 
نيس��ت كه گياهان پر آب در آن روستا كشت شود. 
از اين رو كشت هاي ارزانقيمت به نفع ماست. با كاشت 
يك هكتار جو، درآمد يك روستايي برابر با 4ميليون 

تومان مي ش��ود، ولي زماني كه يك هكتار آويش��ن 
كاش��ته ش��ود، اين درآمد برابر با 40 تا 80 ميليون 
تومان است. مي توان گفت در اين صورت اشتغالزايي 
براي 2۵ تا ۱۵0 نفر به وجود مي آيد. با توجه به سود 
باال و ميزان اشتغال كش��ت گياهان دارويي، اواسط 
اس��فندماه طرحي با عنوان ايجاد سالمت با گياهان 
دارويي از سوي بس��يج مهندسين كشاورزي استان 
تهران به سازمان بسيج استان پيشنهاد شد و در نهايت 
اين سازمان با اجراي طرح پرورش 24گونه گياهان 
دارويي با همكاري س��ازمان بسيج سازندگي و سپاه 
استان تهران موافقت كرد. اكنون پس از 4/۵  ماه اين 
پروژه در مرحله آزمايشي به بار نشسته و نتايج بسيار 
مناسبي به همراه داشته است. مسئول سازمان بسيج 
مهندسين كشاورزي و منابع طبيعي سپاه حضرت 
سيدالشهداي استان تهران به عنوان مجري اين طرح 
در گفت وگو ب��ا »جوان« جزئيات اج��راي اين طرح 
را تش��ريح كرد و گفت: كشت و توسعه 24گونه گياه 
دارويي كه خواص خوبي دارند؛ شامل آويشن، آلوورا، 
مريم گلي، بادرنجبويه، گل گاوزبان، رزماري، ريحان، 
بابونه، به ليمو و... در زميني به وسعت 4۵00 متر در 
دهكده سالمت شهيد جانبزرگي سپاه سيدالشهدا 
در چهار دس��ته بندي )تيمار ( به صورت آزمايشي از 
اسفند ماه سال گذشته آغاز شد.  علی رعيت خاكي 
افزود: فاز اول طرح به س��ه مرحله تقسيم بندي شد. 
بستر س��ازي، مهيا ك��ردن زمين و عملي��ات قبل از 
كشت، كاش��ت گياهان از طريق بذر، قلمه، پياز و...، 

عمليات داشت از قبيل كود دهي، مراقبت، آبياري و 
ثبت مشاهدات و گزارشات، برداشت اصولي گياهان و 

استخراج مواد مؤثره از قبيل اسانس، عصاره و.... 
وي گفت: در دسته نخست هيچ كودي به گياهان داده 
نشد، دسته دوم كود شيميايي، دسته سوم كود دامي 
و دسته چهارم با كود ارگانيك پرورش يافت. گياهاني 
كه با كود ارگانيك پرورش يافتند، سازگاري خوبي 
داشته و از نظر كيفيت و حجم عملكرد دو تا سه برابر 
گروه هاي ديگر رش��د كردند و چين سوم و چهارم تا 

هفته هاي قبل برداشت شد. 
  هزينه 15 ميليونی پروژه در فاز يک

خاكی  با تش��كر از همكاري فرمانده س��پاه استان و 
جانش��ين ايش��ان گفت: در مدت چهار ماه گذشته 
همكاري خوبي بين بسيج مهندسين و سپاه استان 
صورت گرفت و فاز نخست طرح با موفقيت به پايان 
رسيد و 24گونه گياه روز سه ش��نبه با حضور سردار 
غيب پرور، رئيس سازمان بسيج مستضعفين و سردار 
ش��اهچراغي، فرمانده س��پاه حضرت سيدالشهداي 
استان تهران برگزار ش��د. وی افزود: سازمان بسيج 
سازندگی كش��ور نيز اعالم آمادگی كرده است تا در 
كشت وسيع اين گونه های گياهی در بخش اسانس 
گيری، عصاره گيری و به ويژه صادرات ما را همراهی 

كند.  
خاكي تصريح كرد: با توجه به آزمايش��ي بودن طرح 
و خريد چندين نوع ك��ود براي رس��يدن به نتيجه 
مناسب، حدود ۱۵ ميليون تومان هزينه در برداشت 
كه با اجراي طرح در وسعت بزرگ تر، قطعاً هزينه ها 
كاهش خواهد يافت. وي افزود: تمام مراحل كش��ت 
)صفرتا صد ( هر ۱۵روز يكبار ثبت ش��ده است و در 
يك كشت تحقيقاتي برداشت اين حجم گياه دارويي 

دور از انتظار بود. 
وي با اش��اره به اقليم منطقه گفت: مركز آموزش��ي 
شهيدجانبزرگي در فيروزآباد ورامين قرار دارد و اقليم 
خشك و بادهاي گرم و خشكي دارد كه طول روز بلند 
و شب هاي كوتاه دارد. دما به ندرت به زير صفر مي رود 
و گونه هاي انتخاب ش��ده س��ازگاري بااليي با اقليم 
منطقه و زمين هاي آهكي داشتند. ضمن اينكه سطح 
زير كشت مجهز به آبياري قطره اي و تحت فشار بود و 
آب كمتري نياز داشت.  وي با تأكيد بر كيفيت خوب، 
رنگ و عطر و غلظت باالي محصوالت كش��ت شده 
در اين طرح افزود: سردار غيب پرور، رئيس سازمان 
بسيج مس��تضعفين در مراس��م رونمايي از اجراي 
پروژه اس��تقبال و ابراز اميدواري كرد: پس از نهايي 
شدن و اس��تخراج نتايج كلي، پروژه بزرگ تري آغاز 
شود.  خاكي گفت: تا دوماه ديگر نتيجه نهايي طرح 
تحقيقاتي مركز تحقيقات بس��يج و عصاره گيري و 
درصد خلوص اعالم می ش��ود و ارقام كشت شده در 
اين پايلوت با ارقام موجود در بازار مقايس��ه ش��ده و 
اطالع رساني خواهد شد. وی همچنين به هدف اصلی 
اجرای اين پروژه اشاره كرد  و گفت: هدف اصلی ايجاد 
اشتغال بوده و در فاز نخست كشت گياهان دارويی در 

هر هكتار ۱0 تا ۱۵ نفر مشغول به كار بودند. 

رئيس س�ازمان ملي اس�تاندارد ايران اعام 
كرد كه با توجه به ش�رايط پي�ش روي صنعت 
خودروس�ازي در صورت حص�ول اطمينان از 
رعايت استانداردهاي ۸5 گانه خودرويي توسط 
خودروساز، اين امكان وجود دارد كه در مورد 
برخي استانداردها كه رعايت ايمني آنها ساده 
نيست، به مدت يكسال فرصت زماني داده شود. 
از س��ال گذش��ته اجراي اس��تانداردهاي 8۵گانه 
خودرويي طي س��ه مرحله از س��وي سازمان ملي 
استاندارد ايران كليد خورده است؛ در مرحله اول 
اجراي طرح مذكور در ابتداي دي ماه سال گذشته 
۶۱ استاندارد توسط سازمان ملي استاندارد ايران 
تعيين شده بود كه 2۵ خودروي سواري و سنگين 
جاده اي موفق به رعايت اس��تانداردهاي مربوطه 

نشدند و خط توليد آنها با توقيف روبه رو شد. 
در اي��ن خصوص ني��ره پيروزبخ��ت در گفت وگو 
با ايسنا، در پاس��خ به اينكه با ش��رايط خاصي كه 
صنعت خودرو طي سال جاري با آن روبه رو شده و 
پيش بيني هايي كه اين صنعت با توجه به تحريم ها 
روبه رو مي ش��ود و صحت اي��ن مطلب ك��ه آيا از 
سازمان استاندارد درخواس��تي به منظور مدارا با 
خودروسازان جهت رعايت استانداردهاي 8۵گانه 
خودرويي شده است يا خير؟ بيان كرد: هنوز چنين 

مسئله اي از سوي هيچ بخش��ي به ما اعالم نشده 
است، اما سازمان استاندارد نيز جزئي از مجموعه 
دستگاه هاي كش��ور اس��ت و مي دانيم كه تحريم 
قطعات خودرو جزو تحريم هاي اوليه اس��ت كه به 
تبع آن براي صنعت خودروسازي كشور مشكالتي 

را ايجاد مي كند. 

وي ادامه داد: موضوعي كه به آن تأكيد داريم اين 
است كه به رغم وجود مسائل و مشكالت پيش رو 
صنعت خودروسازي نبايد كيفيت خودرو را كاهش 
دهد و صحبتي نيز با سازمان اس��تاندارد مبني بر 

اينكه از مواضع خود كوتاه بيايد، نشده است. 
رئيس سازمان ملي اس��تاندارد ايران با بيان اينكه 

س��ازمان ملي اس��تاندارد نيز خود را با شرايط روز 
كش��ور منطب��ق مي كند، گف��ت: به ش��رطي كه 
خودروس��ازان تمام تالش خود را انجام دهند و به 
سمت رعايت استانداردهاي 8۵گانه گام بردارند، 
در خصوص رعايت برخي اس��تانداردها كه رعايت 
ايمني آنها ساده نيس��ت، مي توانيم تا يك سال به 

آنها فرصت دهيم. 
پيروزبخت ب��ا بيان اينك��ه از تاريخ يك��م دي ماه 
سال جاري سازمان ملي استاندارد فعاليت خود را 
به منظور بازرسي استانداردهاي 8۵گانه خودرويي 
آغاز مي كند، اظهار كرد: ممكن اس��ت بازرس��ي 
برخي استانداردها تا ابتداي دي ماه سال ۱۳۹8 نيز 
به طول بينجامد و اگر مطمئن شويم كه خودرويي 
مي تواند در طول مدت زمان بيشتري استانداردهاي 
مربوطه را رعايت كند، قطعاً اين فرصت در اختيار 

آنها قرار مي گيرد. 
وي ادامه داد: در خصوص رعايت اس��تانداردهاي 
۶۳گانه خودرويي كه از ابتداي تيرماه سال جاري 
نيز اجرايي ش��د، يك مورد بود كه اعالم ش��د كه 
مي تواند تا ابتداي دي ماه سال جاري استانداردهاي 
مربوطه را رعايت كند و اين مسئله با اخذ تعهد مورد 
قبول سازمان استاندارد واقع شد و در زمان مقتضي 
قطعاً كنترل الزم در ارتباط با آن صورت مي پذيرد. 
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 24 گونه دارويي توليد شده
 در دهكده سالمت رونمايي شد 

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتآخرين  قيمت نام شركت 

6039518به پرداخت ملت
58828بانك تجارت

12432592پتروشيمي پرديس
4397209لوله وماشين سازي ايران 

3346159لنت ترمزايران 
3241154توليدمحورخودرو

4085194فوالدكاوه جنوبكيش
2950140ايران ارقام 

2319110كشاورزي ودامپروي مگسال 
181486صنايع كاشي وسراميك سينا

99247بانك ملت
4944234حمل ونقل بين المللي خليج فارس

161776سايپاآذين 
2981140پارس الكتريك 

126259سيمان شمال 
7414346بهپرداختملت

4213196گروه صنعتي بوتان 
87140فنرسازي زر

88340سرمايه گذاري خوارزمي
217498سرمايه گذاري ساختمان ايران

3086139محورسازان ايران خودرو
2428109سرماآفرين 
6203275كارتن ايران 

135159سيمان تهران 
215794الكتريك خودروشرق 

5110218فيبرايران 
80234ليزينگ ايران 

223893سرمايه گذاري پارس توشه 
132254نيرومحركه 

166367نوسازي وساختمان تهران 
2842112درخشان تهران 

169166صنايع الستيكي سهند
3247126پشم شيشه ايران 

5676219ملي سرب وروي ايران 
79930الكتريك خودروشرق 

121445بيمه آسيا
157158مارگارين 

13632498آسان پرداخت پرشين
5600199ايران ترانسفو

140548فرآورده هاي نسوزآذر
176760دارويي لقمان 

264389داده پردازي ايران 
266388ريخته گري تراكتورسازي ايران 

293792مهندسي نصيرماشين 
4153129بورس اوراق بهادارتهران

10500323پرداخت الكترونيك سامان كيش
33575993البراتوارداروسازي دكترعبيدي 
153544كارخانجات توليدي شيشه رازي 

4388120مس شهيدباهنر
66918سرمايه گذاري سايپا

103127بيمه ما
6063155باما

145337قطعات اتومبيل ايران 
121831ليزينگ رايان سايپا
108427سرمايه گذاري نيرو

8969222پارس خزر
174143مهركام پارس 

85821بيمه البرز
4540111پاكسان 

10150241پااليش نفت بندرعباس
209649سخت آژند

862سرمايه گذاري رنا)هلدينگ 
7281168صنايع خاك چيني ايران 

105524بانك كارآفرين 
379386كاشي پارس 

4950110باما
350477ذغال سنگ نگين ط بس 

101022 گروه صنايع بهشهرايران 
142531سيمان فارس وخوزستان

83118سايپا
66114سرمايه گذاري رنا)هلدينگ 

14663301معدني امالح ايران 
266354كارت اعتباري ايرانكيش

208742گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو
80516ماشين سازي اراك 

15495307معدني دماوند
212842ايران خودرو

92018بانك صادرات ايران
78115گروه بهمن 

157430شيشه همدان 
168132توريستي ورفاهي آبادگران ايران

399775نيروترانس 
184434سراميك هاي صنعتي اردكان 

36637666قندشيرين خراسان 
178031شهدايران 

147224نوردآلومينيوم 
93115كمك فنرايندامين 

174028آبسال 
17368276معادن بافق 

110017توسعه شهري توس گستر
367656افست 

73811كمباين سازي ايران 
183027شكرشاهرود

210331تجارت الكترونيك پارسيان
120917سيمان شاهرود

239231بيمه دانا
448758پاكسان 

132417رينگ سازي مشهد
156720سايپاشيشه 
243931سيمان خزر

14821186شركت ارتباطات سيارايران
111614چرخشگر

369144داروسازي اكسير
897199نوردوقطعات فوالدي 

110412سيمان داراب 
904097فوالدخوزستان

170918شيمي داروئي داروپخش 
116512داروسازي كوثر
194320سيمان صوفيان 

10282105پرداخت الكترونيك سامان كيش
107811سرمايه گذاري شاهد

208821حمل ونقل پتروشيمي)سهامي عام
129613 پگاه آذربايجان غربي 

180217سيمان هگمتان 
151714گروه ستوسعه صنعتي ايران

142113حمل ونقل توكا
6956زامياد

7396سيمان كردستان
127510ايران ياساتايرورابر

387230تكنوتار
7856سرمايه گذاري مسكن شمالشرق

6785پارس خودرو
8176پالسكوكار

238917تراكتورسازي ايران 
7045بين المللي توسعه ساختمان

327722تامين ماسه ريخته گري 
154610عمران وتوسعه فارس 

282118شيرپاستوريزه پگاه خراسان 
11587بانك اقتصادنوين 
276216گروه صنعتي بارز

383019بهنوش ايران 
282614گروه دارويي سبحان
14187سامان گستراصفهان 

268213كويرتاير
651527كربن ايران 

949738كنترل خوردگي تكين كو
254210فرآورده هاي نسوزپارس 

11774بيمهپارسيان
397413توسعه معادن روي ايران 

598419فوالداميركبيركاشان
16635توليدي گرانيت بهسرام 

484714قندلرستان 
17845بانكخاورميانه
18325صنعتي بهشهر
957724دارويي رازك 

30777گسترش صنايع وخدمات كشاورزي 
31176سرمايه گذاري شفادارو

552210ايران مرينوس 
17203تامين سرمايه اميد

7711سرمايه گذاري مسكن 
10071سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان

35913پارس سويچ 

با حضور رئيس سازمان بسيج و فرمانده سپاه استان تهران بهناز قاسمی
  گزارش یک  

 فهرست جديد
 گراني و ارزاني كاالهاي اساسي

 مرغ يک هفته اي 7/۲ درصد گران شد

بانک مركزي خاصه نتايج گزارش متوس�ط قيمت ُخرده فروشي 
برخ�ي از مواد خوراك�ي در هفته منته�ي به دوازده�م مردادماه 
را اع�ام ك�رد ك�ه ط�ي آن قيم�ت هش�ت گ�روه نس�بت ب�ه 
هفت�ه قب�ل از آن افزاي�ش و ي�ک گ�روه كاه�ش را نش�ان داد. 
به گزارش تس��نيم، در هفته منتهي به دوازدهم مرداد ماه نرخ لبنيات 
۵/۳ درصد، تخم مرغ 8درصد، ميوه هاي تازه 2/۳ درصد، سبزي هاي 
تازه 0/۱ درصد، گوشت قرمز 2/4 درصد، گوشت مرغ ۷/2 درصد، قند 
و ش��كر 0/۶ درصد و روغن نباتي 0/۳ درصد نسبت به هفته قبل از آن 
افزايش و نرخ برنج 0/2 درصد كاهش يافت. قيمت حبوب و چاي نيز 

ثابت ماند. 
  لبنيات و تخم مرغ

در هفته مورد گزارش در گروه لبنيات بهاي تمام اقالم بين 0/۳ درصد 
تا ۱۳/۳ درصد افزايش داشت. بهاي تخم مرغ معادل 8 درصد افزايش 

يافت و شانه اي ۱۳۶ هزار تا 2۱0 هزار ريال فروش مي رفت. 
در اين هفته در گ��روه برنج، قيمت برنج واردات��ي غيرتايلندي و برنج 
داخله درجه يك هر يك معادل 0/۱ درصد و برنج داخله درجه دو 0/۹ 
درصد كاهش داشت. در گروه حبوب بهاي لپه نخود معادل 0/2درصد، 
عدس 0/۳ درصد و لوبيا قرمز 0/۷ درصد افزايش، ولي قيمت ساير اقالم 

بين 0/۱ درصد تا 0/4 درصد كاهش يافت. 
  ميوه ها و سبزي هاي تازه

در هفته مورد بررسي، در ميادين زيرنظر شهرداري اقالم ميوه و سبزي 
تازه كه تعدادي از آنها از نظر كيفي در مقايس��ه با ساير ميوه فروشي ها 
متفاوت بودند، به نرخ مصوب س��ازمان ميادين مي��وه و تره بار عرضه 
مي شد. ميوه فروشي هاي سطح شهر اقالم ميوه و سبزي تازه را عرضه 
مي كردند كه در گروه ميوه هاي تازه به��اي خربزه معادل ۵/۶ درصد، 
هندوانه ۳/۱ درصد و موز 2 درصد كاهش، ولي قيمت س��اير اقالم اين 
گروه بين 0/۹ درصد تا 8/۹ درصد افزايش داشت. در گروه سبزي هاي 
تازه بهاي گوجه فرنگي مع��ادل 0/۹ درصد، كدو س��بز۱2/۷ درصد و 
سيب زميني 0/۶ درصد كاهش ولي قيمت ساير اقالم بين 0/۷ درصد 

تا 2/4 درصد افزايش يافت. 
  گوشت قرمز و گوشت مرغ

در هفته مورد گزارش بهاي گوشت گوسفند معادل 2/4 درصد، گوشت 
تازه گاو و گوساله 2/۳درصد و گوشت مرغ ۷/2 درصد افزايش داشت. 

در اي��ن هفته قيم��ت چاي خارج��ي بدون تغيي��ر بود. به��اي قند و 
روغن نباتي جامد هر يك معادل 0/۷ درصد، ش��كر 0/4درصد و روغن 

نباتي مايع 0/2درصد افزايش يافت. 
  تغييرات يكساله

طبق اعالم بانك مركزي، قيمت ُخرده فروشي لبنيات در هفته منتهي 
به دوازدهم مردادماه نس��بت به هفته مشابه س��ال قبل ۱8/۳ درصد، 
تخم مرغ ۳۶/۶ درصد، برنج ۹/۹درص��د، حبوب ۱/۳ درصد، ميوه هاي 
تازه ۶4/۳ درصد، سبزي هاي تازه ۱۷/۷ درصد، گوشت قرمز 2۹ درصد، 
گوشت مرغ ۱4/۳ درصد، قند و شكر 2/۷ درصد، چاي ۱۹/2 درصد و 

روغن نباتي ۱0/۹ درصد رشد داشت.

نتايج يک نظرسنجي

مردم: دولت رأسًا كاالهاي اساسي را 

 

وارد و توزيع كند
نظرس�نجي  ي�ک  در  ش�ركت كنندگان  از  درص�د   76
اع�ام كردن�د دول�ت اس�ت ك�ه باي�د كااله�اي اساس�ي 
را ب�ا ارز دولت�ي تهي�ه و توزي�ع كن�د ن�ه وارد كنن�دگان. 
برنامه پايش سه شنبه شب در سؤال نظرسنجي خود از مردم پرسيد: 
ترجيح مي دهيد كاالهاي اساسي با ارز دولتي را كدام گروه تهيه و توزيع 

كند؟ ۱- دولت 2- واردكنندگان.
در پايان اين نظرسنجي بيش از ۷۶/۱۳ درصد از شركت كنندگان اعالم 
كردند دولت بايد كاالهاي اساس��ي را با ارز دولتي تهيه و توزيع كند. 
2۳/8۷ درصد از شركت كنندگان نيز عنوان كردند واردكنندگان بايد 

اين كار را انجام دهند. 
با مصوبه جديد هيئت دولت 2۵ قلم كاال در فهرست دريافت ارز 4 هزار 
و 200 توماني قرار گرفته اند. بر اين اساس كاالهايي مانند برنج، گندم، 
گوشت قرمز گرم و سرد، مرغ، تخم مرغ، كنجاله، كاغذ روزنامه، روغن و 

ذرت مهم ترين اقالم مشمول دريافت ارز دولتي هستند. 

 

صادرات نفت ايران فقط 7 درصد كم شد
برآورده�اي مؤسس�ه گلوب�ال پات�س نش�ان مي ده�د ك�ه 
صادرات نف�ت اي�ران در ماه ج�والي 7 درصد كم ش�ده اس�ت. 
به گزارش پايگاه خبري اس پي گلوبال، در حالي كه خريداران كليدي 
نفت ايران همزمان با آغاز تحريم هاي امريكا عليه اين كشور، شروع به 
كاهش خريد نفت از تهران كرده اند، برآوردهاي مؤسس��ه اس اند پي 
گلوبال پالتس نشان مي دهد كه صادرات نفت ايران در ماه جوالي به 

پايين ترين رقم در طي چهار ماه گذشته رسيده است. 
آمارهاي مؤسس��ه اس اند پي گلوبال پالتس حاكي اس��ت، ميزان كل 
صادرات نفت ايران در ماه جوالي با ۷ درصد كاهش، از 2/4۹ ميليون 
بشكه در ماه ژوئن به 2/۳2 ميليون بشكه در ماه جوالي رسيده است. 
اين س��ومين كاهش ماهانه متوالي صادرات نفت ايران از زمان خروج 

دولت ترامپ از توافق برجام است. 
با توجه به اينكه قرار اس��ت تحريم هاي نفتي ايران از اوايل ماه نوامبر 
آغاز شود، انتظار مي رود صادرات نفت ايران در ماه هاي آينده به شدت 

كاهش يابد. 
سارا وخشوري، رئيس مؤسسه اس وي بي انرژي اينترنشنال در اين باره 
گفت:  انتظ��ار داريم صادرات نفت ايران از ماه س��پتامبر، كاهش قابل 
توجهي را تجربه كند.  اين تحريم ها محدوديت هاي سختگيرانه اي بر 
معامالت با ايران و همچنين بيمه تانكرهاي نفتي تحميل خواهد كرد. 

همه اينها موجب دشوار شدن فروش نفت ايران خواهد شد. 
همچنين برآوردهاي پالتس نشان مي دهد كه ميزان توليد نفت ايران 
نيز در ماه جوالي به پايين ترين رقم از ژانويه 20۱۷ يعني ۳/۷2  ميليون 

بشكه در روز رسيده است. 
اين گزارش حاكي اس��ت، با قطع خريد كره جنوبي و تايوان، صادرات 
نفت ايران به آسيا از ۱/8۵ ميليون بشكه در ماه ژوئن به ۱/۷۶ ميليون 

بشكه در ماه جوالي رسيده است. 
اما صادرات نفت ايران به چين از ۷22 هزار و ۱00 بشكه در روز در ماه 

ژوئن به ۷۹۹ هزار و 4۵2 بشكه در ماه جوالي افزايش يافته است. 
خريد نفت هند نيز از ايران بيش از 40 هزار بشكه افزايش يافته و به ۷0۶ 

هزار و 4۵2 بشكه در روز در ماه جوالي رسيده است. 
ميزان خريد نفت ژاپن از ايران نيز در ماه جوالي به باالترين رقم خود 
در طي هفت ماه گذشته يعني ۱8۵ هزار و ۷0۹ بشكه در روز رسيده 

است. 
فرانس��ه نيز كه در ماه ژوئن روزانه ۱0۳ هزار و ۷۶۷ بش��كه نفت 
از ايران خريده ب��ود، در ماه جوالي هيچ نفت��ي از ايران خريداري 

نكرده است.

اجراي برخي استانداردها يك سال به تعويق مي افتد 

 رئيس سازمان بسيج مس�تضعفين از برخورد قاطع نيروهاي 
انقابي ب�ا محتكران خب�ر داد و گف�ت: در چند روز گذش�ته 
اقام احتكار ش�ده زيادي توس�ط نيروهاي بس�يج كش�ف و 
تحوي�ل مراجع قضايي ش�ده اس�ت و ب�ه محتكران هش�دار 
جدي مي دهيم كه با اين عمل آنان به ش�دت برخورد مي شود. 
به گزارش تسنيم؛ سردار غالمحسين غيب پرور در حاشيه حضور در 
مناطق محروم شهرستان بجنورد در جمع خبرنگاران از برنامه قاطع 
بسيج در برخورد با محتكران خبر داد و اظهار داشت: در شرايطي كه 
مردم تحت فشارهاي تورم و گراني هستند برخي دست به احتكار و 

انبار كردن مايحتاج اصلي زندگي مردم زده اند كه بايد با آنها برخورد 
جدي شود.  وي درباره برنامه بس��يج در رابطه با كشف و برخورد با 
محتكران افزود: برنامه اي در جهت شناسايي محتكران و كساني كه 
انبار مي كنند به تمام رده هاي مقاومت ابالغ شده و رده هاي مقاومت 
در سراسر كشور در اين زمينه مأمور شده اند.  غيب پرور با بيان اينكه 
بايد هم افزايي انقالبي در كاهش فشارها برمردم انجام شود، تصريح 
كرد: يكي از راه هاي كاهش فش��ارها، نظارت و بازرسي و شناسايي 
است كه البته با هماهنگي و كمك مراجع ذيربط قانوني امكانپذير 
است.  رئيس سازمان بسيج مستضعفين به كس��اني كه  نسبت به 

مردم با احتكار كردن و انب��ار كردن ظلم مي كنند، هش��دار داد و 
گفت: اول نصيحت مي كنم و به آنها مي گويم كه در ادامه با برخورد 
انقالبي نيروهاي مردمي مواجه خواهند شد و بنابراين اگر شناسايي 
و دستگير شدند مراجع قضايي قرار است برخورد قاطع و جدي با اين 

محتكران داشته باشند. اميدواريم بار مردم را اضافه نكنند. 
وي تصريح كرد: در روزهاي گذش��ته كش��ف چندين انبار احتكار 
خودرو، برنج، لوازم يدكي خودرو و لوازم ساختماني از دستاورد هاي 
اين برنامه بسيج است و همچنين برخي سرشاخه هاي اين احتكار 

هم دستگير شده اند. 

   گزارش 2

   خودرو

خبر جديد رئيس سازمان ملي استاندارد درباره استانداردهاي ۸5 گانه خودرويي

کشف چندين انبار »احتكار خودرو، برنج و لوازم ساختماني« 


