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 واردات واکسن کرونا 
از ۴۰میلیون دز عبور کرد

ایرنا- معاون فنی 
و امور گمرکی گمرک 
ایران گفــت: با توجه به 
ورود چهل و ششــمین 
محموله وارداتی واکسن 
کرونا مجمــوع ورود این محصــول دارویی به ۴۰ 
میلیون و ۲۹۱ هزار و ۸۹۴ دز رسید. مهرداد جمالی 
ارونقی گفت: در این مدت در ۲۶ محموله ۳۱ میلیون 
و ۶۴۴ هزار و ۶۸۴ دز واکســن سینوفارم چینی، ، 
یک محموله یک میلیون ۴۵۲ هــزار دز کواکس 
ایتالیا، یک محموله یک میلیون و ۴۴۹ هزار و ۶۰۰ 
دز کواکس چینی، ۱۱ محموله یک میلیون و ۴۵ 
هزار دز اسپوتنیک روســی، دو محموله ۹۶۳ هزار 
دز آسترازنکا روسی، یک محموله ۷۰۰ هزار و ۸۰۰ 
دز کواکس کره جنوبی، یک محموله ۱۲۵ هزار دز 
هندی بهارات و ۲ میلیون و ۹۱۱ هــزار و ۸۱۰ دز 

واکسن ژاپنی آسترازنکا به کشور وارد شده است.
    

برق ۹ میلیون و ۹۱۰ هزار مشترک 
رایگان شد

ایلنا- مدیرکل مدیریت مصرف و امور مشترکان 
توانیر گفت: تعداد مشترکینی که مشمول بخشودگی 
و یا تخفیف برق امید شدند از ۹۹.۸.۱ تا پایان تیرماه 
نزدیک ۹ میلیون و ۹۱۰ هزار مشترک بوده که این 
میزان نسبت به کل مشترکین خانگی) ۳۰ میلیون 
مشترک( یک سوم است. عبداالمیر یاقوتی درباره 
موضوع کاهش تعرفه برق مشترکین در قالب اجرای 
طرح برق امید گفت: بر اســاس مصوبه ابالغی؛ اگر 
مشترکین خوش مصرِف مناطق عادی در ماه های 
معمولی زیر ۸۰ کیلووات ساعت و در مناطق گرم در 
ماه های گرم سال کمتر ۱۰۰ کیلووات ساعت مصرف 
برق داشته اند مشمول برق امید شده اند به شرط اینکه 

مکان مربوطه تفرجگاه و منازل موقت نباشد.
    

جایگزین گوشت ٢۰۰ درصد گران شد!
افزایش ۳۸ درصدی قیمت پنیر

دیــه  تحا ا بیــر  د
بنکداران مــواد غذایی 
از افزایش ۳۸درصدی 
قیمت پنیر خبــر داد و 
گفت که در بازار ســویا 
گران فروشی ۲۰۰ درصدی نسبت به سال گذشته 
و سودجویی در حال وقوع است .  قاسمعلی حسنی 
در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه حدود ۲۵میلیون 
خانوار صبحانه پنیر مصــرف می کنند، اظهار کرد: 
قیمت پنیر ۴۰۰ گرمی ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان بود، اما 
اخیراً قیمت ۲۰ هزار تومانی روی آن درج شده است؛ 
یعنی ۳۸ درصد افزایش قیمت. همچنین قیمت هر 
کیلو پنیر بدون بســته بندی نیز به ۵۰ هزار تومان 
رسیده است. دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی در 
ادامه از افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت سویا خبر داد و 
تصریح کرد: در بازار سویا گران فروشی ۲۰۰ درصدی 
نسبت به سال گذشته و ســودجویی در حال وقوع 
است .  به گفته وی قیمت دولتی هر کیلو سویا در حال 
حاضر ۶۸۰۰ تومان است، اما در بازار به قیمت ۲۲ هزار 
تومان خرید و فروش می شود. این در حالی است که 
سویا به دلیل ارزان تر بودن نسبت به گوشت، در برنامه 

غذایی اقشار مختلف جایگزین گوشت شده است.
    

سهامداران دریافت کارت اعتباری را 
جایگزین فروش سهام عدالت کنند

ایرنــا - مدیــر 
پــروژه کارت اعتباری 
ســهام عدالت  شرکت 
سپرده گذاری مرکزی 
گفــت: فروش ســهام 
عدالت اشــتباه اســت، افراد با نگهداری از سهام و 
دریافت کارت اعتباری می  توانند نیاز مالی خود را 
برطرف کنند.  سمیه محمدی افزود: همه دارندگان 
اعم از مشموالن مستقیم و غیرمستقیم سهام عدالت 
می توانند نسبت به دریافت این کارت ها اقدام کنند.

    
کشف مرکز استخراج غیرمجاز رمزارز 

در یک واحد تولید اکسیژن
روابــط عمومــی 
شرکت مدیریت شبکه 
برق ایران از کشــف یک 
واحد تولید اکســیژن و 
گازهای طبی، به عنوان 
مرکز غیرمجاز اســتخراج رمزارز خبر داد. این اقدام 
غیرقانونی در شرایطی انجام شده که صنعت برق کشور 
با وجود دست و پنجه نرم کردن با چالش های گوناگون 
برق رسانی در تابستانی با گرمای کم سابقه برای کمک 
به حال هم وطنان در شرایط سخت کرونایی، تامین 
نامحدود برق مراکز و واحدهای تولید دستگاه های 

ساخت اکسیژن را در دستور کار خود داشته است.

خبر اقتصادی
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مهرنوش حیدری

 بازار موادغذایی این روزها شــاهد 
افزایش نرخ هاســت به طوری که در ۵ 
ماهه سال ۱۴۰۰ تحت تاثیر شیوع کرونا 
و همچنین پایین آمدن توان اقتصادی، 
میزان خرید مواد غذایــی ۳۵ درصد 
کاهش داشته است. در چنین شرایطی 
و بر اســاس آمارهای رسمی در ۴ ماهه 
امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، 
قیمت برنج خارجی بین ۲۷.۴ تا ۷۹.۳ 
درصد افزایش یافته و در مقابل قیمت 
انواع برنج ایرانی نیــز حدود ۳۹ درصد 

باال رفته است. 
بر اساس آمارهای منتشر شده ؛ برنج 
پاکستانی باسماتی از تیرماه ۹۹ تا تیر ماه 
۱۴۰۰ در مجموع ۲۷.۴ درصد افزایش 
قیمت داشته اســت و از هر کیلوگرم 
۱۹۳ هزار و ۷۹۴ ریــال در تیرماه ۹۹ 
به هر کیلوگرم ۲۴۶ هــزار و ۹۳۸ ریال 
در تیرماه ۱۴۰۰ رســیده است. برنج 
تایلندی نیز ۷۹.۳ درصد افزایش قیمت 
داشته است و از هر کیلوگرم ۸۸ هزار و 
۷۵۴ ریال در تیرمــاه ۹۹ به ۱۵۹ هزار 
و ۱۳۳ ریال در تیرمــاه ۱۴۰۰ افزایش 
یافته است.  برنج طارم اعال در بازه زمانی 
تیرماه ۹۹ تا تیرماه ۱۴۰۰ در مجموع 
۳۹.۴ درصد و برنج داخلی هاشــمی 
درجه یک در این بازه زمانی ۳۹ درصد 

افزایش قیمت یافته است.
مانند همیشــه دالالن و واسطه ها 

متهمان اصلی افزایش قیمت معرفی 
می شــوند حال آنکه نرخ تورم عمومی 
در کشور باالست و تورم مواد غذایی نیز 

باالتر از تورم عمومی اعالم شده است. 
 واسطه ها اجازه عرضه برنج

 به بازار را ندادند!
با این حــال خبرهای رســیده به 
خبرنگار »توسعه ایرانی« نشان می دهد 
در هفته های گذشــته و به ویژه از نیمه 
مرداد تا ابتدای شــهریورماه واسطه ها 
اجازه عرضه برنج به بــازار را نداده اند و 
همین امر سبب شده است قیمت برنج 
در انبار کارخانه ها و شالیکوبی ها تا ۴۱ 

هزار تومان افزایش یابد. 
 قیمت برنج 

در شالیکوبی  و کارخانه 
دبیر انجمن برنج ایران درباره وضعیت 
بازار این محصول به »توســعه ایرانی« 
گفت: قیمت برنج همانند ســایر اقالم 
خوراکی افزایش یافته و این مساله فقط 
مختص قیمت برنج نیست بلکه در این 
مدت شاهد افزایش نرخ گوشت، مرغ و 
... نیز بوده ایم و جالب اینکه قیمت برنج 
نسبت به ســایر اقالم خوراکی و مواد 

غذایی کمتر افزایش یافته است. 
جمیل علیزاده شــایق، افزود: سال 
گذشته قیمت هر کیلو برنج ایرانی در 
کارخانه و در محل تولید بین ۳۴ تا ۳۵ 
هزار تومان بود و امسال ۳۸ تا ۳۹ هزار 
تومان رسیده اســت. همچنین برنج 
درجه یک نیــز در محل تولید حداکثر 

۴۰ هزار تومان به فروش می رسد و باید 
توجه داشت که بر قیمت همه کاالها روز 

به روز افزوده می شود. 
این مســئول بیان کرد: ارزان ترین 
برنج های تولیدشــده در شمال کشور 
اکنون بین ۲۵ تا ۳۰ هزار تومان قیمت 
دارد. همچنین قیمت برنج های خارجی 
در استان های شمالی بین ۲۰ تا ۲۵ هزار 
تومان است و کسانی که گرن گرانی برنج 
هستند بهتر است نرخ تورم را مهار کنند 
چون سرکوب قیمتی یک کاال جواب 

نخواهد داد. 
 میزان سطح زیرکشت برنج

 در کشور 
علیزاده شــایق در پاســخ به این 
سوال که آیا ســطح زیر کشت برنج در 
کشور تغییر کرده یا خیر؟توضیح داد: 
سطح کشــت مطلوب و مناسب برای 
کشــت برنج ۵۲۰ هزار هکتاراست که 
برای این ســطح معموال آب مورد نیاز 
تامین اســت البته ســال ۹۸ و ۹۹ به 
دلیل بارندگی های فراوان و هم شرایط 
مطلوب آب و هوایی؛ سطح زیرکشت تا 
بیش از ۶۲۰ تا ۶۳۰ هزار هکتار افزایش 
یافت که البته این شرایط شکننده بود 
و با کاهــش بارندگی ها این ســطح به 
جایگاه قبلی خود باز گشت به طوری که 
در خوزستان که معموال ۱۰۰هزار هکتار 
اراضی به زیر کشت برنج می رسد در سال 
گذشته از این میزان فراتر رفت اما امسال 
دوباره به جایگاه اصلی و مطمئن خود 

بازگشتیم و سطح زیر کشت برنج ۵۲۰ 
هزار هکتار اســت که این میزان راضی 
کننده اســت بنابراین نمی توان گفت 
سطح زیر کشت کاهش یافته است.   وی 
گفت: به عبارت دیگر میزان کشت برنج 

متناس با سال های عادی است.  
ایــن مســئول دربــاره برخــی 
اظهارنظرها درباره جایگزین شــدن 
کشــت برنج به جای کشت گندم به 
دلیل ســود بیشــتر این محصول در 
نقاط مختلف کشــور نیز توضیح داد: 
اصال زمان کشــت کنــدم و برنج دو 
فصل متفاوت اســت و اصــال امکان 
ندارد جایی که گندم کاشت می شده 
بتوان برنج کاشت و یا برعکس؛ حتی 
در برخی استان ها مانند گلستان که 
گندم می کارند پس از برداشــت این 
محصول، برنج می کارند اما این گونه 
نیست که همزمان بتوان بین کاشت 

گندم و برنج دست به انتخاب زد. 
 تاثیر ویالسازی 

در کاهش شالیزارها 
دبیر انجمن برنج ایران درباره لطمات 
ویالسازی ها بر کاهش شــالیزارها در 
شمال کشور گفت: قانونی به تصویب 
مجلس رسیده که بر اساس آن در برخی 
غرفه های کشاورزی و اراضی ساحلی 
اجازه تغییر کاربری اراضی و ساخت و ساز 
وجود ندارد و قانون تغییر کاربری اجازه 
نمی دهد زمین کشاورزی تبدیل به ویال 
شود اما کسی که بر این قانون نظارت و 

با متخلفان برخورد کند، وجود ندارد. 
وی تاکید کرد: متاسفانه بسیاری از 
افراد در شــالیزارها و اراضی کشاورزی 

ویالسازی کرده اند.
 به گفته وی به این ترتیب سه عامل 
تورم عمومی، برگشت سطح زیر کشت به 
وضعیت عادی و ویالسازی در شالیزارها 
و تخریب شالیزارها عوامل موثر بر گرانی 

برنج بوده اند. 
او تاکید کرد: ادامه روند ویالسازی ها 
در آینده ســفره خانوار ایرانی را بیش از 

پیش در معرض خطر قرار خواهد داد.
افزایش ۴8درصدی قیمت برنج 
در عمده فروشی های بنکداران 

دبیــر اتحادیــه بنکــداران مواد 
غذایی نیــز دربــاره وضعیت قیمت 
برنــج در عمــده  فروشــی ها گفت: 
از ۱۵ فروردیــن و همزمــان با آغاز 
رســمی فعالیت بنکداران در ســال 
۱۴۰۰ تا نیمه شــهریور ماه، قیمت 

 برنــج ایرانــی در بــازار ۴۸ درصد 
افزایش یافته است. 

قاسمعلی حســنی، افزود: بهترین 
برنجی که در ۱۵ فروردین ماه و به قیمت 
۳۱ هزار تومان فروخته می شد اکنون به 
قیمت ۴۶ هزار تومان و به صورت عمده 

فروخته می شود. 
وی گفت: حداقل قیمت برنج ایرانی 
در این بــازار برابر با کیلویــی ۳۶ هزار 

تومان است. 
وی عنوان کرد: البتــه قیمت برنج 
خارجی در این مــدت تفاوت چندانی 
نداشته است و اکنون بین ۱۹ هزار و ۵۰۰ 
تومان تا ۲۳ هزار و ۵۰۰ تومان فروخته 

می شود. 
حسنی گفت: از ابتدای سال تاکنون 
شاهد افت خرید ۳۵درصدی  تمام مواد 
غذایی از سوی مصرف کنندگان بوده ایم 
و دالیل مختلفی مانند افزایش قیمت 
مواد غذایی، برگزار نشدن مراسم های 
عــزاداری و عروســی، مهمانی ها و از 
همه مهمتر شــاهد کاهش ۷۰ تا ۸۰ 
درصدی اسراف در خانواده ها هستیم 
و این موارد ســبب پایین آمدن میزان 
فروش بنکداران مواد غذایی شده است. 

وی گفت: مــردم با توجــه به توان 
اقتصادی خود نسبت به خرید برنج اقدام 
می کنند و در مجموع آشپزخانه های 
مصرفی بیشتر برنج خارجی خریداری 

و مصرف می کنند. 
دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی 
درباره افزایش تمایل نسبت به خرید برنج 
»نیم دانه« توضیح داد: همیشه تمایل به 
خرید این نوع برنج در بازار وجود داشته و 
مشتری خاص خود را دارد به طوری که 
در سال های گذشته نیز برخی خانواده 
نسبت به مصرف برنج »نیم دانه« اقدام 
می کردند و مصــرف آن صرفا به دلیل 

ارزان بودن این محصول نیست. 

دبیر انجمن برنج ایران در گفت وگو با »توسعه ایرانی«: 

افزایش قیمت برنج نتیجه ویالسازی، تورم و کم آبی است
دبیر انجمن برنج ایران در 

گفت وگو با »توسعه ایرانی«: 
بر اساس قانون مصوب 

مجلس زمین کشاورزی 
نمی تواند تبدیل به ویال 
شود؛ اما کسی که بر این 

قانون نظارت و با متخلفان 
برخورد کند، وجود ندارد

مدیرعامل اسبق راه آهن ایران گفت: اگر روابط بین دو 
کشور ارمنستان و آذربایجان بهبود یابد و صلح برقرار شود 
دیگر پروژه خط آهن ایران و ارمنســتان توجیهی ندارد و 
نیازی به ارتباط ریلی بین ایران و ارمنستان نیست. معتقدم 
با دیپلماسی اقتصادی و واسطه گری ایران می توان خط آهن 
ایران- آذربایجان- ارمنستان را احیا کرد تا منتفع اقتصادی 
آن نصیب هر سه کشور شود و در ایران هم دوباره مسیر ریلی 

جلفا فعال باشد.
محسن پورســیدآقایی در گفت وگو با ایلنا درباره ایجاد 

خط ریلی ایران و ارمنستان و دور زدن آذربایجان با توجه به 
تحرکات اخیر این کشــور در انسداد ارتباطات مرزی ایران 
و ارمنستان اظهار داشت: بین ایران و ارمنستان خط آهن 
قدیمی وجود داشــت که از مســیر جلفا به آذربایجان و از 
آنجا به ارمنستان متصل می  شد اما بخشی از این خط آهن 
که سه کشور ایران، آذربایجان و ارمنســتان را به یکدیگر 
متصل می کرد در جنگ سه دهه گذشته بین ارمنستان و 

اذربایجان منفجر و مسیر بین سه کشور قطع شد.
وی با بیان اینکه به جز این مسیر خط آهن دیگر و مسیر 

دیگری از ایران به این دو کشور وجود ندارد، گفت: تا زمانی 
که بین دو کشور صلح برقرار نشود و این خط آهن قدیمی 
احیا نشــود نمی توان خط آهن مســتقیمی به ارمنستان 
داشت. مدیرعامل اسبق شرکت راه آهن جمهوری اسالمی 
ایران ادامه داد: در سال های گذشته با ارمنستان مذاکراتی 
برای احداث خط راه آهن جدید انجام شد و ارمنستان بسیار 
متقاضی این بوده که خط آهن جدید بین دو کشور کشیده 
شود اما مساله این است که ارمنستان باید برای ثابت کردن 
عالقه مندی خود باید پروژه ســاخت خــط آهن جدید در 

خاک خود را آغاز کند و تا مرز مورد نظر خط آهن را احداث 
کند و این گونه نباشد که ایران به تنهایی مشغول به اجرای 

این پروژه باشد.

مدیرعامل اسبق راه آهن:

ایران با دیپلماسی اقتصادی خط  آهن آذربایجان - ارمنستان را احیا کند

نگاهی به قیمت انواع برنج ایرانی
در شــهرهای مختلف می توان انواع برنج را با قیمت هــای مختلفی خریداری کرد به 
طوری که با صرف قیمتی بین ۳۵ هزار تومان تــا ۵۹ هزار تومان می توان این محصول را 

خریداری کرد. 

قیمتنام محصول

۴۴۵۰۰ تومانبرنج طارم محلی فریدونکنار

۵۰۰۰۰ تومانبرنج هاشمی درجه یک

۴۲۹۰۰ تومانبرنج طارم هاشمی

۳۹۹۰۰ تومانبرنج سرالشه طارم فریدونکنار

۴۷۲۰۰ توماندمسیاه اعالءمحلی

۳۵۰۰۰ تومانبرنج هاشمی آستانه اشرفیه

۴۷۵۰۰ تومانبرنج هاشمی اشرافی درجه یک گیالن

۴۱۰۰۰ تومانبرنج فجر گرگان

۴۱۹۰۰ تومانبرنج طارم فجر

۵۹۰۰۰ تومانبرنج دودی سنتی هاشمی سفارشی

۴۱۲۰۰ تومانبرنج طارم هاشمی اعال

خبر

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به صدور احکام 
متهمان پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی گفت: 
محکومان به  ۱۸۰ سال حبس در پی ایجاد اخالل 

در نظام اقتصادی محکوم شدند.
به گزارش مرکز رســانه قوه قضاییه، ذبیح اهلل 
خداییان اظهار داشــت: یکی از پرونده هایی که 
در ارتباط با جرایم اقتصــادی در مرجع قضایی 
رســیدگی شــده بود و مردم انتظار داشتند در 
مورد متهمــان پرونده ســریع تر اتخاذ تصمیم 

 شود، پرونده شــرکت بازرگانی پتروشیمی بود.
وی ادامه داد: پرونده مزبور در شعبه سوم دادگاه 
ویژه رســیدگی به جرایم اخاللگران و مفسدان 

اقتصادی رسیدگی و منجر به صدور حکم شد.
خداییان افزود: این پرونده دارای دو قسمت 
است که یک قسمت آن با کیفرخواست به دادگاه 
ارسال شده بود و بخشی از پرونده نیز هم اکنون در 

دادسرا در حال رسیدگی است.
ســخنگوی دســتگاه قضا اضافه کــرد: این 
پرونده که حکم آن صادر شده، ۷۲ هزار برگ در 
۲۹۶ جلد اســت که درآن افرادی به اتهام اخالل 
در نظام اقتصــادی به مجازات های ســنگینی 
محکوم شــده اند و بر اســاس مــاده ۳۶ قانون 

 مجازات اسالمی حکم این افراد منتشر می شود.
خداییان در تشــریح احکام صــادره گفت: در 
این پرونده »رضا حمزه لو« مدیرعامل شــرکت 
بازرگانی پتروشــیمی، »عباس صمیمی« نائب 
رئیس شرکت، »علیرضا عالیی رحمانی« عضو 
هیات مدیره، »مصطفی تهرانــی« عضو هیات 
مدیره، »محســن احمدیــان« مدیربازرگانی و 
»مرجان شیخ االســالمی« مدیرعامل شرکت 
دنیز به اتهام شــرکت در اخالل عمده و کالن در 
نظام اقتصادی از طریق اخالل در توزیع ارزهای 
حاصل از صادرات محصوالت پتروشیمی شرکت 
های تولیدکننده به میزان ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون 
یورو، هر کدام به ۲۰ ســال حبس تعزیری، ۷۴ 

ضربه شالق تعزیری، محرومیت دائمی از هرگونه 
خدمات دولتی و جزای مالی به میزان مبالغی که 
از طریق اعمال مجرمانه کســب کردند، محکوم 

شدند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: همچنین در این 
پرونده »سام حامد ســاعدیان« مدیرعامل وقت 
شرکت واال سرمایه امین و »ابوالفضل ملکی شمس 
آبادی« هرکدام به اتهام مشارکت در اخالل عمده 
و کالن در نظام اقتصادی کشور به تحمل ۱۵ سال 
حبس، ۷۴ ضربه شالق تعزیری در انظار عمومی 
و محرومیت از هرگونه خدمــات دولتی و جزای 
مالی معادل اموالی که از این طریق کسب کردند، 

محکوم شدند.

خداییــان اضافــه کرد: »محمدحســین 
شــیرعلی«، »علی اشــرف ریاحی«، »ســید 
علیرضا حسینی«، »معصومه دری«، »سعید 
خیری زاده« و »مهدی شریفی نیک نفس« به 
اتهام معاونت در اخــالل عمده و کالن در نظام 
اقتصادی از طریق اخالل کالن در توزیع ارزهای 
حاصل از صــادرات محصوالت پتروشــیمی 
هرکدام به پنج سال حبس تعزیری و محرومیت 
دائمی از هرگونه خدمات دولتی و جزای مالی 

محکوم شدند.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: این احکام 
قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است مگر از طریق 

اعاده دادرسی و اعمال ماده ۴۷۷.

۱۸۰ سال حبس برای متهمان پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی


