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خبر اقتصادی

واردات واکسنکرونا
از۴۰میلیون دز عبورکرد

ایرنا -معاون فنی
و امور گمرکی گمرک
ایران گفــت :با توجه به
ورود چهل و ششــمین
محمولهوارداتیواکسن
کرونا مجمــوع ورود این محصــول دارویی به ۴۰
میلیونو ۲۹۱هزارو ۸۹۴دزرسید.مهردادجمالی
ارونقیگفت:دراینمدتدر ۲۶محموله ۳۱میلیون
و  ۶۴۴هزار و  ۶۸۴دز واکســن سینوفارم چینی، ،
یک محموله یک میلیون  ۴۵۲هــزار دز کواکس
ایتالیا ،یک محموله یک میلیون و ۴۴۹هزار و۶۰۰
دز کواکس چینی ۱۱ ،محموله یک میلیون و ۴۵
هزار دز اسپوتنیک روســی ،دو محموله ۹۶۳هزار
دز آسترازنکا روسی ،یک محموله ۷۰۰هزار و۸۰۰
دز کواکس کره جنوبی ،یک محموله  ۱۲۵هزار دز
هندی بهارات و  ۲میلیون و  ۹۱۱هــزار و  ۸۱۰دز
واکسنژاپنیآسترازنکابهکشورواردشدهاست.

دبیر انجمن برنج ایران در گفتوگو با «توسعه ایرانی»:

افزایش قیمت برنج نتیجه ویالسازی ،تورم وکمآبیاست

برق ۹میلیون و۹۱۰هزار مشترک
رایگان شد

ایلنا-مدیرکلمدیریتمصرفوامورمشترکان
توانیرگفت:تعدادمشترکینیکهمشمولبخشودگی
و یا تخفیف برق امید شدند از 99.8.1تا پایان تیرماه
نزدیک  9میلیون و  910هزار مشترک بوده که این
میزان نسبت به کل مشترکین خانگی(  30میلیون
مشترک) یکسوم است .عبداالمیر یاقوتی درباره
موضوعکاهشتعرفهبرقمشترکیندرقالباجرای
طرح برق امید گفت :بر اســاس مصوبه ابالغی؛ اگر
مشترکین خوشمصرفِ مناطق عادی در ماههای
معمولی زیر 80کیلووات ساعت و در مناطق گرم در
ماههایگرمسالکمتر 100کیلوواتساعتمصرف
برقداشتهاندمشمولبرقامیدشدهاندبهشرطاینکه
مکانمربوطهتفرجگاهومنازلموقتنباشد.
جایگزین گوشت  ٢٠٠درصد گران شد!

افزایش ۳۸درصدی قیمت پنیر

دبیــر اتحادیــه
بنکداران مــواد غذایی
از افزایش ۳۸درصدی
قیمت پنیر خبــر داد و
گفت که در بازار ســویا
گرانفروشی  ۲۰۰درصدی نسبت به سال گذشته
و سودجویی در حال وقوع است .قاسمعلی حسنی
در گفتوگو با ایسنا ،با بیان اینکه حدود۲۵میلیون
خانوار صبحانه پنیر مصــرف میکنند ،اظهار کرد:
قیمتپنیر ۴۰۰گرمی ۱۴هزارو ۵۰۰تومانبود،اما
اخیرا ًقیمت ۲۰هزارتومانیرویآندرجشدهاست؛
یعنی ۳۸درصدافزایشقیمت.همچنینقیمتهر
کیلو پنیر بدون بســتهبندی نیز به  ۵۰هزار تومان
رسیده است .دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی در
ادامه از افزایش ۲۰۰درصدی قیمت سویا خبر داد و
تصریحکرد:دربازارسویاگرانفروشی ۲۰۰درصدی
نسبت به سال گذشته و ســودجویی در حال وقوع
است .بهگفتهویقیمتدولتیهرکیلوسویادرحال
حاضر ۶۸۰۰توماناست،امادربازاربهقیمت ۲۲هزار
تومان خرید و فروش میشود .این در حالی است که
سویابهدلیلارزانتربودننسبتبهگوشت،دربرنامه
غذاییاقشارمختلفجایگزینگوشتشدهاست.

مهرنوش حیدری

بازار موادغذایی این روزها شــاهد
افزایش نرخهاســت به طوری که در 5
ماههسال 1400تحتتاثیرشیوعکرونا
وهمچنینپایینآمدنتواناقتصادی،
میزان خرید مواد غذایــی  35درصد
کاهش داشته است .در چنین شرایطی
و بر اســاس آمارهای رسمی در 4ماهه
امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل،
قیمت برنج خارجی بین  27.4تا 79.3
درصد افزایش یافته و در مقابل قیمت
انواع برنج ایرانی نیــز حدود  39درصد
باالرفتهاست.
براساسآمارهایمنتشرشده؛برنج
پاکستانیباسماتیازتیرماه 99تاتیرماه
 1400در مجموع 27.4درصد افزایش
قیمت داشته اســت و از هر کیلوگرم
 193هزار و  794ریــال در تیرماه 99
به هر کیلوگرم 246هــزار و 938ریال
در تیرماه  1400رســیده است .برنج
تایلندینیز 79.3درصدافزایشقیمت
داشته است و از هر کیلوگرم  88هزار و
 754ریال در تیرمــاه  99به  159هزار
و  133ریال در تیرمــاه  1400افزایش
یافتهاست .برنج طارماعالدربازهزمانی
تیرماه  99تا تیرماه  1400در مجموع
 39.4درصد و برنج داخلی هاشــمی
درجه یک در این بازه زمانی  39درصد
افزایشقیمتیافتهاست.
مانند همیشــه دالالن و واسطهها

خبر

متهمان اصلی افزایش قیمت معرفی
میشــوند حال آنکه نرخ تورم عمومی
در کشور باالست و تورم مواد غذایی نیز
باالترازتورمعمومیاعالمشدهاست.
واسطههااجازهعرضهبرنج
بهبازارراندادند!
با این حــال خبرهای رســیده به
خبرنگار«توسعهایرانی»نشانمیدهد
در هفتههای گذشــته و به ویژه از نیمه
مرداد تا ابتدای شــهریورماه واسطهها
اجازه عرضه برنج به بــازار را ندادهاند و
همین امر سبب شده است قیمت برنج
در انبار کارخانهها و شالیکوبیها تا 41
هزارتومانافزایشیابد.
قیمتبرنج
یوکارخانه
درشالیکوب 
دبیرانجمنبرنجایراندربارهوضعیت
بازار این محصول به «توســعه ایرانی»
گفت :قیمت برنج همانند ســایر اقالم
خوراکیافزایشیافتهواینمسالهفقط
مختص قیمت برنج نیست بلکه در این
مدت شاهد افزایش نرخ گوشت ،مرغ و
 ...نیز بودهایم و جالب اینکه قیمت برنج
نسبت به ســایر اقالم خوراکی و مواد
غذاییکمترافزایشیافتهاست.
جمیل علیزاده شــایق ،افزود :سال
گذشته قیمت هر کیلو برنج ایرانی در
کارخانه و در محل تولید بین  34تا 35
هزار تومان بود و امسال  38تا  39هزار
تومان رسیده اســت .همچنین برنج
درجه یک نیــز در محل تولید حداکثر

سهامداران دریافتکارتاعتباری را
جایگزینفروشسهامعدالتکنند

ایرنــا  -مدیــر
پــروژه کارت اعتباری
ســهام عدالت شرکت
سپردهگذاری مرکزی
گفــت :فروش ســهام
عدالت اشــتباه اســت ،افراد با نگهداری از سهام و
دریافت کارت اعتباری میتوانند نیاز مالی خود را
برطرفکنند .سمیهمحمدیافزود:همهدارندگان
اعمازمشموالنمستقیموغیرمستقیمسهامعدالت
میتوانندنسبتبهدریافتاینکارتهااقدامکنند.

کشف مرکزاستخراج غیرمجاز رمزارز
در یک واحد تولید اکسیژن

روابــط عمومــی
شرکت مدیریت شبکه
برقایرانازکشــفیک
واحد تولید اکســیژن و
گازهای طبی ،به عنوان
مرکزغیرمجازاســتخراجرمزارزخبرداد.ایناقدام
غیرقانونیدرشرایطیانجامشدهکهصنعتبرقکشور
باوجوددستوپنجهنرمکردنباچالشهایگوناگون
برقرسانیدرتابستانیباگرمایکمسابقهبرایکمک
به حال هموطنان در شرایط سخت کرونایی ،تامین
نامحدود برق مراکز و واحدهای تولید دستگاههای
ساختاکسیژنرادردستورکارخودداشتهاست.

چرتکه 3

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به صدور احکام
متهمانپروندهشرکتبازرگانیپتروشیمیگفت:
محکومانبه ۱۸۰سالحبسدرپیایجاداخالل
درنظاماقتصادیمحکومشدند.
به گزارش مرکز رســانه قوه قضاییه ،ذبیحاهلل
خداییان اظهار داشــت :یکی از پروندههایی که
در ارتباط با جرایم اقتصــادی در مرجع قضایی
رســیدگی شــده بود و مردم انتظار داشتند در
مورد متهمــان پرونده ســریعتر اتخاذ تصمیم

 40هزار تومان به فروش میرسد و باید
توجهداشتکهبرقیمتهمهکاالهاروز
بهروزافزودهمیشود.
این مســئول بیان کرد :ارزانترین
برنجهای تولیدشــده در شمال کشور
اکنون بین  25تا  30هزار تومان قیمت
دارد.همچنینقیمتبرنجهایخارجی
دراستانهایشمالیبین 20تا 25هزار
توماناستوکسانیکهگرنگرانیبرنج
هستندبهتراستنرختورمرامهارکنند
چون سرکوب قیمتی یک کاال جواب
نخواهدداد.
میزانسطحزیرکشتبرنج
درکشور
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 520هزار هکتاراست که
برای این ســطح معموال آب مورد نیاز
تامین اســت البته ســال  98و  99به
دلیل بارندگیهای فراوان و هم شرایط
مطلوب آب و هوایی؛ سطح زیرکشت تا
بیش از 620تا 630هزار هکتار افزایش
یافت که البته این شرایط شکننده بود
و با کاهــش بارندگیها این ســطح به
جایگاهقبلیخودبازگشتبهطوریکه
درخوزستانکهمعموال100هزارهکتار
اراضیبهزیرکشتبرنجمیرسددرسال
گذشتهازاینمیزانفراتررفتاماامسال
دوباره به جایگاه اصلی و مطمئن خود

بازگشتیم و سطح زیر کشت برنج 520
هزار هکتار اســت که این میزان راضی
کننده اســت بنابراین نمیتوان گفت
سطحزیرکشتکاهشیافتهاست .وی
گفت:بهعبارتدیگرمیزانکشتبرنج
متناسباسالهایعادیاست.
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 اصــا امکان
ندارد جایی که گندم کاشت میشده
بتوان برنج کاشت و یا برعکس؛ حتی
در برخی استانها مانند گلستان که
گندم میکارند پس از برداشــت این
محصول ،برنج میکارند اما اینگونه
نیست که همزمان بتوان بین کاشت
گندم و برنج دست به انتخاب زد.
تاثیرویالسازی
درکاهششالیزارها
دبیرانجمنبرنجایراندربارهلطمات
ویالسازیها بر کاهش شــالیزارها در
شمال کشور گفت :قانونی به تصویب
مجلسرسیدهکهبراساسآندربرخی
غرفههای کشاورزی و اراضی ساحلی
اجازهتغییرکاربریاراضیوساختوساز
وجود ندارد و قانون تغییر کاربری اجازه
نمیدهدزمینکشاورزیتبدیلبهویال
شود اما کسی که بر این قانون نظارت و
بامتخلفانبرخوردکند،وجودندارد.
وی تاکید کرد :متاسفانه بسیاری از
افراد در شــالیزارها و اراضی کشاورزی
ویالسازیکردهاند.
به گفته وی به این ترتیب سه عامل
تورمعمومی،برگشتسطحزیرکشتبه
وضعیتعادیوویالسازیدرشالیزارها
وتخریبشالیزارهاعواملموثربرگرانی
برنجبودهاند.
اوتاکیدکرد:ادامهروندویالسازیها
در آینده ســفره خانوار ایرانی را بیش از
پیشدرمعرضخطرقرارخواهدداد.
افزایش48درصدیقیمتبرنج
درعمدهفروشیهایبنکداران
دبیــر اتحادیــه بنکــداران مواد
غذایی نیــز دربــاره وضعیت قیمت
برنــج در عمــده فروشــیها گفت:
از  15فروردیــن و همزمــان با آغاز
رســمی فعالیت بنکداران در ســال
 1400تا نیمه شــهریور ماه ،قیمت

برنــج ایرانــی در بــازار  48درصد
افزایش یافته است.
قاسمعلی حســنی ،افزود :بهترین
برنجیکهدر 15فروردینماهوبهقیمت
 31هزارتومانفروختهمیشداکنونبه
قیمت 46هزار تومان و به صورت عمده
فروختهمیشود.
وی گفت :حداقل قیمت برنج ایرانی
در این بــازار برابر با کیلویــی  36هزار
توماناست.
وی عنوان کرد :البتــه قیمت برنج
خارجی در این مــدت تفاوت چندانی
نداشتهاستواکنونبین 19هزارو500
تومان تا  23هزار و  500تومان فروخته
میشود.
حسنیگفت:ازابتدایسالتاکنون
شاهد افت خرید35درصدی تمام مواد
غذاییازسویمصرفکنندگانبودهایم
و دالیل مختلفی مانند افزایش قیمت
مواد غذایی ،برگزار نشدن مراسمهای
عــزاداری و عروســی ،مهمانیها و از
همه مهمتر شــاهد کاهش  70تا 80
درصدی اسراف در خانوادهها هستیم
و این موارد ســبب پایین آمدن میزان
فروشبنکدارانموادغذاییشدهاست.

دبیر انجمن برنج ایران در
گفتوگو با «توسعه ایرانی»:
بر اساس قانون مصوب
مجلسزمینکشاورزی
نمیتواندتبدیلبهویال
شود؛ اما کسی که بر این
قانوننظارتوبامتخلفان
برخورد کند ،وجود ندارد
وی گفت :مــردم با توجــه به توان
اقتصادیخودنسبتبهخریدبرنجاقدام
میکنند و در مجموع آشپزخانههای
مصرفی بیشتر برنج خارجی خریداری
ومصرفمیکنند.
دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی
دربارهافزایشتمایلنسبتبهخریدبرنج
«نیمدانه»توضیحداد:همیشهتمایلبه
خریدایننوعبرنجدربازاروجودداشتهو
مشتری خاص خود را دارد به طوریکه
در سالهای گذشته نیز برخی خانواده
نسبت به مصرف برنج «نیم دانه» اقدام
میکردند و مصــرف آن صرفا به دلیل
ارزانبودناینمحصولنیست.

نگاهیبهقیمتانواعبرنجایرانی
در شــهرهای مختلف میتوان انواع برنج را با قیمتهــای مختلفی خریداری کرد به
طوری که با صرف قیمتی بین  35هزار تومان تــا  59هزار تومان میتوان این محصول را
خریداری کرد.

نام محصول

قیمت

برنج طارم محلی فریدونکنار

 44500تومان

برنج هاشمی درجه یک

 50000تومان

برنج طارم هاشمی

 42900تومان

برنج سرالشه طارم فریدونکنار

 39900تومان

دمسیاه اعالءمحلی

 47200تومان

برنج هاشمی آستانه اشرفیه

 35000تومان

برنج هاشمی اشرافی درجه یک گیالن

 47500تومان

برنج فجر گرگان

 41000تومان

برنج طارم فجر

 41900تومان

برنج دودی سنتی هاشمی سفارشی

 59000تومان

برنج طارم هاشمی اعال

 41200تومان

180سالحبس برای متهمان پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی
شود ،پرونده شــرکت بازرگانی پتروشیمی بود.
وی ادامه داد :پرونده مزبور در شعبه سوم دادگاه
ویژه رســیدگی به جرایم اخاللگران و مفسدان
اقتصادیرسیدگیومنجربهصدورحکمشد.
خداییان افزود :این پرونده دارای دو قسمت
است که یک قسمت آن با کیفرخواست به دادگاه
ارسالشدهبودوبخشیازپروندهنیزهماکنوندر
دادسرادرحالرسیدگیاست.
ســخنگوی دســتگاه قضا اضافه کــرد :این
پرونده که حکم آن صادر شده ۷۲ ،هزار برگ در
 ۲۹۶جلد اســت که درآن افرادی به اتهام اخالل
در نظام اقتصــادی به مجازاتهای ســنگینی
محکوم شــده اند و بر اســاس مــاده  ۳۶قانون

مجازات اسالمی حکم این افراد منتشر میشود.
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 شیخاالســامی» مدیرعامل شرکت
دنیز به اتهام شــرکت در اخالل عمده و کالن در
نظام اقتصادی از طریق اخالل در توزیع ارزهای
حاصلازصادراتمحصوالتپتروشیمیشرکت
هایتولیدکنندهبهمیزان ۶میلیاردو ۶۵۶میلیون
یورو ،هر کدام به  ۲۰ســال حبس تعزیری۷۴ ،

ضربهشالقتعزیری،محرومیتدائمیازهرگونه
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
شرکتواالسرمایهامینو«ابوالفضلملکیشمس
آبادی»هرکدامبهاتهاممشارکتدراخاللعمده
وکالندرنظاماقتصادیکشوربهتحمل ۱۵سال
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،
محکومشدند.

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 اخــال 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
اعادهدادرسیواعمالماده.۴۷۷

مدیرعامل اسبق راهآهن:

ایران با دیپلماسی اقتصادی خطآهنآذربایجان  -ارمنستان را احیا کند

مدیرعامل اسبق راهآهن 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 واسطهگری 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 گفتوگو 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 میشد اما بخشی از این خط آهن
که سه کشور ایران ،آذربایجان و ارمنســتان را به یکدیگر
متصل میکرد 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 نمیتوان خط آهن مســتقیمی به ارمنستان
داشت .مدیرعامل اسبق شرکت راه آهن جمهوری اسالمی
ایران ادامه داد :در سالهای 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
عالقهمندی 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.

