
بیانیه بانک رفاه کارگران در واکنش 
به اقدام خصمانه دولت آمریکا

بانک رف��اه کارگران، به عن��وان بانکی غیردولتی و 
اجتماعی که سرمایه آن از محل حق بیمه  کارگران 
عزیز کش��ور تامین شده، در طول ۶۰ سال فعالیت 
خود، همواره حامی اقش��ار آسیب پذیر جامعه بوده 

است.
ب��ه گزارش روابط عمومی بان��ک رفاه کارگران، این 
بانک هم  اکنون با ارائه خدمت به سه و نیم میلیون 
کارگر بازنشسته، تامین اجتماعی و پرداخت هزینه 
درمان کارگران ش��اغل و بازنشس��ته و خانواده های 
آنان و به عنوان بانک سالمت محور، خدمات خود را 
به جمعیتی بالغ بر ۴۵ میلیون ایرانی ارائه می دهد.

بانک رف��اه کارگران هم��واره اراده و عزم جدی در 
جهت فقر زدایی، توسعه اجتماعی و کمک به اقشار 
محروم جامعه داش��ته و هم اینک نیز در این راستا 
در ح��وزه ه��ای اجتماعی و ع��ام المنفعه همچون 
فراهم ساختن بس��ترهای آموزشی نظیر احداث ده 
ها مدرسه، تحقق عدالت درمانی با کمک به احداث 
مراکز بیمارستانی تخصصی در مناطق محروم و دور 
افتاده کشور و بسیاری دیگر از زمینه های مسئولیت 
اجتماعی نقش آفرینی می کند. همچنین این بانک 
با دارا بودن تعداد زیادی ش��عبه در بیمارس��تان ها 
و مراکز درمانی کش��ور، عالوه بر خدمت  رسانی به 
جامعه پزش��کان، پرستاران و کادر درمانی، توانسته 
است به ویژه در دوره ش��یوع ویروس کرونا، نقشی 
موث��ر در انجام مراودات مالی مربوط به تامین دارو، 
تجهی��زات و ملزوم��ات پزش��کی مورد نیاز ش��بکه 
درمانی کشور برای مقابله با بیماری کرونا ایفا کند.

بر همین اس��اس و در ش��رایطی که جامعه جهانی 
برای مقابله با وی��روس کرونا راهکارهایی مبتنی بر 
اقدامات جمعی را در پیش گرفته است، دولت آمریکا 
با زیرپا گذاش��تن اصول انسانی و قواعد بین المللی، 
ب��ا تحریم بانک رف��اه کارگران، ب��ه زعم خود قصد 
اثرگذاری بر فعالیت های این بانک در حوزه سالمت 
را دارد.این تحریم ها البته بیش از آنکه بتواند خللی 
در فعالیت های قانونمند و س��المت محور این بانک 
داشته باش��د، اقدامی تبلیغاتی در چارچوب جنگ 
روانی دش��من علیه ملت ش��ریف ایران است.بانک 
رفاه کارگران ضمن پیگیری اقدام غیرقانونی دولت 
آمری��کا از مراجع حقوقی بین المللی، تاکید می کند 
سیاس��ت های خصمانه دش��منان، تاثیری در مسیر 
خدمت رس��انی و فعالیت های ش��فاف و قانونی این 
بان��ک نخواهد داش��ت و اعالم می کن��د بانک رفاه 
کارگران با ملحوظ نظر قرار دادن اهداف و رس��الت 
انسانی خود تالش می کند به یاری خداوند متعال، 
علی رغم تمام بی عدالتی ها و اقدامات غیرانس��انی 
و غی��ر اخالقی ایاالت متحده و ه��م پیمانانش، در 
جهت خدمت رس��انی به حوزه سالمت و کمک به 
هموطن��ان و انجام اقدامات بشردوس��تانه که طبق 
مق��ررات و ضوابط بی��ن المللی هیچ��گاه در زمره 
تحری��م ها و اقدام��ات محدود کننده ق��رار نگرفته 
است، گام های اساس��ی بردارد؛ رجاء واثق دارد که 

حق همیشه پیروز خواهد بود.

اعالم آمادگی بانک توسعه صادرات 
جهت کمک به صادرکنندگان 

مدیر عامل بانک توس��عه صادرات ایران از آمادگی 
این بان��ک جهت کمک به صادر کنندگان کش��ور 
در ایفای تعه��دات ارزی خبر داد.به گزارش روابط 
عمومی بانک توسعه صادرات ایران، دکتر علی صالح 
آب��ادی در دیدار با محمد باق��ری نماینده بناب در 
مجلس ش��ورای اسالمی و جمعی از صادرکنندگان 
این شهرستان، گفت: با توجه به شرایط ویژه کشور 
اگر مشتری این بانک به هر دلیلی نتوانست کاالی 
خ��ود را صادرکند، مش��مول جریمه ع��دم صدور 
نخواهد شد.در مورد جریمه صادرکنندگان به بهانه 
جابه جای��ی کاالی صادراتی نیز اظهار داش��ت: به 
هی��چ عنوان صادرکنن��دگان نباید ب��ه بهانه تغییر 

کاالی صادراتی مشمول جریمه شوند.

اخبار گزارش

با وجود اذعان مسئوالن پشتیبانی امور دام مبنی بر تامین 
نه��اده ه��ای دامی، اما مرغ��داران در تامین ذرت و س��ویا 

همچنان دچار مشکل هستند.
ط��ی چند ماه اخیر چالش هایی در تامی��ن بازار نهاده های 
دامی بوجود آمده  که تالش مسئوالن برای ساماندهی بازار 

تاکنون بی نتیجه مانده است.
بررسی ها نشان می دهد که قیمت کنجاله سویا در بازار آزاد 
۵ برابر و ذرت ۲ تا ۳ برابر نرخ مصوب است که این امر در 

قیمت تمام شده تولید تاثیر بسزایی دارد.
بس��یاری از فعاالن صنعت مرغ��داری بر این باورند که نرخ 
تمام ش��ده هر کیلومرغ زنده با احتساب تامین ۵۰ درصد 
نهاده با نرخ مصوب،  ۱۷ هزار و ۷۰۰ تومان و مرغ گرم ۲۵ 
هزار تومان اس��ت که در صورت حذف ارز دولتی از واردات 
نهاده های دامی، قیمت مرغ گرم به بیش از ۴۰هزار تومان 
می رسد و با این وجود مرغ به کاالی لوکس در سبد خانوار 

تبدیل می شود.
با وجود اذعان مسئوالن پشتیبانی امور دام مبنی بر تامین 
۵۰۰ ه��زار تن نه��اده دامی در فصل پایی��ز، اما مرغداران 
در تامین ذرت و س��ویای مورد نیاز همچنان دچار مشکل 
هس��تند که اگر هر چه س��ریع تر تدابیری ب��رای رفع این 
بحران اندیش��یده نشود، صنعت مرغداری در ورطه نابودی 

قرار می گیرد.
حال به س��راغ مس��ئوالن ذی ربط می رویم ت��ا از آخرین 
جزئیات ب��ازار نهاده های دامی و تاثی��ر آن در قیمت تمام 
ش��ده مرغ به عنوان یکی از کاال های پروتئینی سبد خانوار 

با خبر شویم:
بازار نهاده های دامی همچنان بحرانی است

حبیب اس��داله ن��ژاد نایب رئی��س کان��ون انجمن صنفی 
مرغداران گوش��تی با اش��اره به اینکه بازار نهاده های دامی 
همچنان بحرانی اس��ت، اظهار کرد: ه��م اکنون قیمت هر 
کیلو کنجاله س��ویا از ۱۳ هزار تومان فراتر رفته است که با 

نرخ مصوب خود اختالف چندبرابری دارد.
وی افزود: علی رغم اظهار نظر مسئوالن پشتیبانی امور دام 

مبنی بر تس��ریع در بارگیری نهاده ه��ای دامی، اما تاکنون 
این امر محقق نشده اس��ت که انتظار می رود دستگاه های 

مسئول قیمت کنجاله سویا را منطقی کنند.
اس��داله نژاد با اش��اره به اینکه توزیع نهاده های دامی تنها 
توسط دولت صورت می گیرد، بیان کرد: با وجود تخصیص 
ارز دولت��ی به واردات نهاده ه��ای دامی، پیش بینی دقیقی 
راج��ع به وضعی��ت قیمت نداری��م چرا که آین��ده بازار به 

تصمیمات دولت بستگی دارد.
نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوش��تی ادامه 
داد: بنابر آخرین مصوبه ستاد تنظیم بازار، قیمت تمام شده 
هر کیلو مرغ زنده به ش��رط تامین صد درصدی نهاده های 
دامی ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان است، در حالیکه سویا و ذرت 

مورد نیاز ۱۰۰ درصد با نرخ مصوب تامین نشده است.
وی ن��رخ مصوب هر کیلو ذرت را یک هزار و ۵۰۰ تومان و 
کنجاله س��ویا را ۲ هزار و ۴۵۰ تومان اعالم کرد و گفت: با 
توجه به افزایش ۳ برابری قیمت واکس��ن و دارو، نرخ تمام 
ش��ده هر کیلو م��رغ زنده با احتس��اب تامین صد درصدی 
نه��اده ، ۱۳ هزار و ۶۰۰ تومان و قیمت مرغ گرم ۱۹ هزار 
و ۷۰۰ تومان اس��ت، در حالیکه هم اکنون مسئوالن اذعان 
می کنن��د که تنها ۴۰ تا ۵۰ درص��د نهاده ها با نرخ مصوب 
و مابقی از بازار آزاد تامین می ش��ود که با این وجود قیمت 
تمام شده هر کیلو مرغ زنده ۱۷ هزار و ۷۰۰ تومان و مرغ 

گرم ۲۵ هزار و ۶۰۰ تومان است.
به گفته وی، اگر دولت بخواهد ارز دولتی را از واردات نهاده 
دامی حذف کند، قیمت تمام ش��ده هر کیلو مرع زنده ۲۹ 
ه��زار و ۶۳۰ تومان و مرغ گ��رم به بیش از ۴۰ هزار تومان 
می رسد. این مقام مسئول  گفت: با توجه به آنکه مرغ یکی 
از کاال های حائز اهمیت در س��بد خانوار محسوب می شود، 
از این رو نیاز اس��ت که دولت در این ارتباط با حساس��یت 

تمام تصمیماتی را اتخاذ کند .
نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوش��تی ادامه 
داد: اگر دولت نس��بت به حذف ارز دولتی نهاده های دامی 
یا هر تصمیم دیگری در این حوزه حساس��یت نشان ندهد، 

ب��دون تردید تولید م��رغ دچار چالش می ش��ود که با این 
وجود مرغداران از چرخه تولید خارج ش��ده و برای تامین 
نیاز کش��ور مجبور به واردات خواهیم شد یا مرغ به کاالی 
الکچری تبدیل می ش��ود که س��طح دسترسی مردم به آن 

کاهش می یابد.
چسبندگی قیمت ها به سمت باال، عارضه ای برای 

اقتصاد کشور
برومند چهار آیین کارش��ناس صنعت طیور از کمبود نهاده 
دامی خبر داد و گفت: با وجود کمبود نهاده دامی و اختالف 
چش��مگیر قیمت ذرت و س��ویا در بازار آزاد نسبت به نرخ 
مصوب انتظار می رود که از ذخایر استراتژیک استفاده شود 

چرا که روز مبادا همین امروز است.
وی اف��زود: مس��ئوالن ذی رب��ط، تصمیمات اساس��ی در 
خصوص استفاده از ذخایر استراتژیک نهاده های دامی باید 
اتخاذ کنند تا با کمبود ش��دید گوشت مرغ در کشور روبرو 
نشویم. چهارآیین قیمت کنونی هر کیلو سویا در بازار آزاد 
را ۱۲ ه��زار توم��ان و ذرت را ۳ ه��زار و ۶۰۰ تا ۳ هزار و 
۸۰۰ تومان اعالم کرد و گفت: نرخ هر کیلو کنجاله س��ویا 
نس��بت به قیمت مصوب ح��دود ۵ برابر و ذرت ۲.۳ تا ۲.۵ 
برابر اختالف دارد. عضو هیئت مدیره سابق کانون سراسری 
مرغداران گوش��تی ادامه داد: علی رغم توزیع نهاده با نرخ 
مصوب از سوی پشتیبانی امور دام، اما متاسفانه چسبندگی 

قیمت ها به س��مت باال عارضه ای است که در اقتصاد کشور 
نهادینه ش��ده است چرا که هم اکنون التهاب در بازار ذرت 

و کنجاله وجود دارد.
وی از کمبود ش��دید کنجاله سویا در بازار خبر داد و گفت: 
وضعیت فعلی ذرت نسبت به کنجاله سویا تا حدودی بهبود 

یافته است، اما بازار سویا همچنان تعریفی ندارد.
این کارشناس صنعت طیور با انتقاد از مداخله دولت در امر 
تولید گفت: بنابر بند ب ماده ۴ قانون برنامه شش��م، دولت 
ح��ق دخالت در امور فعاالن اقتصادی را ندارد و نگاه دولت 
به تولید و خلق ثروت باید ارزشی باشد چرا که مداخله های 
نابه جا دولت موجب شد بسیاری از تولید کنندگان عطای 
تولید را به لقایش ببخشند. به عنوان مثال از اسفند ۹۸ تا 
خرداد امس��ال، مرغداران به سبب دخالت کارگروه تنظیم 
ب��ازار در ام��ر جوجه ریزی بیش از ۳ ه��زار میلیارد تومان 
متضرر ش��دند که در نهایت همین امر موجب شد بسیاری 

از مرغداران توان تولید را از دست بدهند.
وی قیمت تمام ش��ده هر کیلو مرغ زنده با احتساب تامین 
۴۰ درصد نهاده با نرخ مصوب و ۶۰ درصد بازار آزاد را ۱۶ 
ت��ا ۱۶ هزار و ۵۰۰ تومان اع��الم کرد و گفت: این درحالی 
اس��ت که در شرایط فعلی حداکثر هر کیلو مرغ با نرخ ۱۲ 

هزار و ۵۰۰ تومان از مرغدار خریده می شود.
 باشگاه خبرنگاران 
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مرکز آمارمدعی شد ؛
نرخ بیکاری تک رقمی در

 16 استان 
بررس��ی جداول آماری مرکز ملی آمار نشان 
می دهد که در تابس��تان گذشته نرخ بیکاری 

۱۶ استان تک رقمی بود.
مرکز مل��ی آمار هفته گذش��ته نرخ بیکاری 
در تابس��تان ۹۹ را منتش��ر کرد و امروز در 
پیوس��ت این خبر جزییات بیش��تری از نرخ 
اشتغال و بیکاری در اس��تان های مختلف را 

اعالم کرد. 
براساس این گزارش اثر منفی ویروس کرونا 
بر شاخص های نیروی کار کشور در تابستان 
امس��ال در مقایس��ه با بهار ت��ا حدی تعدیل 

شده است.
 مطاب��ق ای��ن نتایج، در تابس��تان امس��ال، 
جمعیت غیرفعال کش��ور افزایش و جمعیت 
ش��اغل و بیکار کشور )جمعیت فعال( نسبت 
به فصل مشابه سال قبل با کاهش روبرو شده 
که این کاهش در مقایس��ه با فصل بهار ۹۹ 
نس��بت به فصل مشابه س��ال قبل، از شدت 

کمتری برخوردارشد.
بررس��ی نرخ بیکاری افراد ۱۵ ساله و بیشتر 
نشان می دهد که ۹.۵ درصد از جمعیت فعال 
)ش��اغل و بیکار(، بیکار بوده اند. بررسی روند 
تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن اس��ت که 
این ش��اخص، نس��بت به فصل مش��ابه سال 

گذشته، یک درصد کاهش یافته است.
همچنی��ن بررس��ی ج��داول آماری نش��ان 
می دهد با وجود ش��یوع بیم��اری کرونا نرخ 
بیکاری ۱۶ اس��تان تک رقمی و ۱۵ اس��تان 

دو رقمی بود. 
اس��تان های آذربایجان شرقی، اردبیل، ایالم، 
زنج��ان، ف��ارس، قزوی��ن، تهران، خراس��ان 
جنوبی، خراس��ان رضوی، سمنان، کهگیلویه 
و بویراحمد، گلس��تان، مازن��دران، مرکزی، 
همدان و یزد اس��تان های با نرخ بیکاری تک 

رقمی در تابستان ۹۹ بودند.  فارس 

مرکزآمار اعالم کرد؛
افزایش 57 درصدی تولید 

گوشت قرمز
تولید گوشت قرمز در ماه شهریور ۱۳۹۹ در 
کش��تارگاه های رسمی کشور به ۴۰ هزار تن 
رس��ید که رشد ۵۷ درصدی نسبت به مدت 

مشابه سال قبل دارد.
نتایج آمارگیری از کشتار دام کشتارگاه های 
رسمی کشور در ش��هریور ماه سال جاری از 

سوی مرکز آمار ایران منتشر شد.
وزن گوشت قرمز تولید ش��ده انواع دام های 
ذبح ش��ده در کش��تارگاه های رس��می کشور 
در ماه ش��هریور ۱۳۹۹ جمع��اً ۴۰ هزار تن 
گزارش شده، که سهم گوشت گاو و گوساله 

بیش از سایر انواع دام بوده است.
بر اس��اس نتایج این آمارگیری، گوشت گاو و 
گوساله با ۲۳,۶ هزار تن، ۵۹ درصد از کل وزن 
گوش��ت قرمز تولید شده را به خود اختصاص 
داده است. گوشت گوسفند و بره با ۱۲.۹ هزار 
تن، بز و بزغاله با ۲.۸ هزار تن و سایر انواع دام 
با ۷۳۴ تن، به ترتیب ۳۲.۲ درصد، ۷ درصد و 
۱.۸ درصد از کل وزن گوشت قرمز تولید شده 

را به خود اختصاص داده اند.
مقایسه عملکرد کشتارگاه های رسمی کشور 
در شهریور ۱۳۹۹ با ماه مشابه سال ۱۳۹۸، 
نشان دهنده افزایش ۵۷ درصدی مقدار تولید 
گوش��ت قرمز اس��ت. مقدار تولید گوشت در 
ش��هریور ۱۳۹۹ نس��بت به ماه مشابه سال 
۱۳۹۸ برای گوس��فند و بره ۵۹ درصد، برای 
بز و بزغاله ۴۰ درصد، برای گاو و گوساله ۶۱ 
درصد، برای گاومی��ش و بچه گاومیش ۱۰۰ 
درصد افزایش، و برای ش��تر و بچه ش��تر ۳۵ 

درصد کاهش داشته است.
همچنین نتایج حاصل از این طرح آمارگیری 
نشان می دهد که مقدار تولید گوشت قرمز در 
کشتارگاه های رسمی کشور در شهریور ۱۳۹۹ 
نس��بت به مرداد ۱۳۹۹ در حدود ۷,۸ درصد 

افزایش داشته است. مرکز آمار ایران 

مدیر کل صنایع غیر فلزی وزارت صمت 
اعالم کرد؛

 اصالح سهمیه مواد پتروشیمی 
صنایع نساجی 

مدی��ر کل صنایع غیر فل��زی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت گفت: با اجرای برنامه اصالح 
س��همیه مواد پتروش��یمی مورد مصرف در 
صنایع بر اس��اس آمار تولی��د و میزان خرید 
س��ال قبل، در عرضه هفته گذش��ته بورس 
ش��اهد کاه��ش ۵۰ درصدی س��همیه های 

دریافتی بودیم.
محس��ن صفدری،مدیر کل صنایع غیر فلزی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: 
اصالح س��همیه مواد پتروش��یمی به منظور 

مدیری��ت تقاض��ای محصوالت پتروش��یمی 
مورد مصرف در صنایع و در راس��تای کاهش 
قیمت تمام شده مواد اولیه مورد نیاز صنعت 
انجام شده است. وی افزود: در مجموع ۶۸۶ 
واحد صنعتی مصرف کننده پروپیلن نساجی 
در کش��ور وجود داش��تند که پس از تصمیم 
کمیت��ه راهبری مدیریت تقاضای محصوالت 
پتروشیمی و طرح افق برای مدیریت تقاضای 
مواد پتروش��یمی و دس��تور اصالح س��همیه 
واحدها، در عرضه هفته گذش��ته ۴۰۷ واحد 

مشمول اصالح سهمیه شدند.
مدی��رکل دفت��ر صنای��ع غیر فل��زی وزارت 
صنع��ت، مع��دن و تج��ارت اف��زود: مجموع 
س��همیه ها پیش از این ۲۸ هزار و ۴۰۰ تن 
بود که بع��د از اصالح به ح��دود ۵۰ درصد 
سهمیه قبلی و به میزان ۱۴ هزار و ۵۰۰ تن 
رس��ید. وی تصریح ک��رد: چنانچه واحدهای 
تولیدی که با کاهش سهمیه مواجه شده اند 
و یا در میزان س��همیه فعلی دارای ابهاماتی 
هس��تند با مراجع��ه به س��ازمان های صمت 
اس��تانها و ارائه اس��ناد مثبت مبن��ی بر آمار 
تولی��د و مقدار خرید از بورس در س��ال ۹۸ 
مراتب را اعالم کنند تا مورد بررس��ی مجدد 

قرار گیرد.  فارس 

خ��ب��ر خ��ب��ر خ��ب��ر

به دلیل مشکالت تامین نهاده دامی رقم خواهد خورد؛

بحران در کمین بازار مرغ

رییس هی��ات مدیره انجمن صنفی CNG کش��ور گفت: 
افزای��ش هزینه ه��ای جایگاه های CNG درس��ال جاری 
نسبت به سال گذشته بسیار بیشتر از پیش بینی ها بوده و 
جایگاه های CNG به دلیل افزایش بی سابقه هزینه های 
بهره برداری و نگهداشت و عدم افزایش کارمزد، در آستانه 
تعطیلی هس��تند؛ لذا انتظار می رود به چالش های جایگاه 

داران توجه شود.
محس��ن جوهری با بیان اینکه مالکان جایگاه های CNG و 
شرکت های بهره بردار توان پرداخت هزینه های سرسام آور 
این جایگاه ها در س��ال جاری را ندارند و در ش��رایط فعلی، 
دولت هیچ حمایتی از جایگاه داران و شرکت های بهره بردار 
نکرده است، اظهار کرد: افزایش نرخ ارز در سال ۱۳۹۷ موجب 
افزایش قابل توجه هزینه های حوزه CNG به ویژه در بخش 
عرضه ش��د و ادامه این روند در س��ال گذشته و عدم تناسب 
افزایش کارمزد با افزایش هزینه ها موجب زیان انباشته برای 

جایگاه داران و شرکت های بهره بردار شده است.
جوه��ری با تاکید بر اینکه  جهش ارزی در س��ال جاری و 
عدم افزایش کارمزد جایگاه های CNG و تبعات ناشی از 
شیوع بیماری کرونا در کشور، موجب ورشکستگی جایگاه 
داران و ع��دم توانایی آنه��ا در پرداخت هزینه های جایگاه 
ها ش��ده اس��ت، ادامه داد: در حالیک��ه هزینه های احداث 
یک باب جایگاه CNG طی هفت سال گذشته حدود ۱۰ 
برابر شده، افزایش کارمزد این جایگاه ها در این بازه زمانی 

هنوز به رش��د دو برابری نرسیده  و این موضوع باعث عدم 
اس��تقبال بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری در احداث 

جایگاه های CNG شده است.
ریی��س هیات مدیره انجمن صنفی CNG کش��ور با بیان 
اینکه تعطیلی برخی از جایگاه ها در این ش��رایط عالوه بر 
جایگاه داران، برای مردم که در ش��رایط وخیم اقتصادی از 
س��وخت CNG اس��تفاده می کنند مشکالتی ایجاد کرده 
اس��ت، گفت: علیرغم این مش��کالت، در سال جاری شاهد 
سخت گیری هایی از طرف برخی ارگانهای دولتی از جمله 
س��ازمان امور مالیاتی، سازمان ملی استاندارد، شرکت ملی 
گاز، وزارت نیرو و ... هس��تیم که این سخت گیری ها بعضا 

موجب افزایش هزینه های جایگاه ها نیز شده است.
به گفته جوهری، علیرغم عدم تعیین حق العمل جایگاههای 
CNG  در س��ال جاری، سازمان امور مالیاتی به استناد بند 
۳ ذیل جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۹، جایگاه 
داران CNG را مش��مول پرداخت عوارض و مالیات  ارزش 
اف��زوده حق العمل جایگاه ها قرار داده اس��ت. همچنین با 
توج��ه به ارزی ب��ودن قطعات جایگاه های س��ی ان جی و 
افزایش بیش از ۱۰ برابری نرخ ارز در دو س��ال گذش��ته و 
تحری��م های نقل و انتقال پولی و س��ختگیری های داخلی 
وزارت صمت و بانک مرکزی عمال تامین قطعات و نگهداری 
جایگاه ها در شرایط ایمن به شدت با چالش و بحران روبرو 
است و هیچگونه حمایت و برنامه ای در خصوص تامین نیاز 

ایمنی این صنف از طرف دولت صورت نگرفته است.
وی با بیان اینکه در دو س��ال گذشته بیش از چهار مرتبه 
مس��ئوالن ام��ر در مصاحبه های مختلف بر ل��زوم توجه به 
موضوع اصالح کارمزد جایگاه داران CNG تأکید کرده اند، 
گفت: ب��ا این وجود، ش��اهد عدم توجه مس��ئوالن به این 
موضوع مهم هس��تیم به طوری که علی رغم گذشت نیمی 
از س��ال ۹۹، هنوز هی��چ تغییری در کارم��زد جایگاههای  

CNG اتفاق نیفتاده است.
ریی��س هیات مدیره انجمن صنفی CNG کش��ور تصریح 
کرد: مهرماه سال گذشته در نامه ای به امور انرژی سازمان 
برنامه و بودجه خواستار برگزاری جلسه ای به منظور بررسی 
وضعیت کارمزد جایگاه های CNG در س��ال ۹۹ شدیم که 
به این نامه پاس��خی داده نش��د و ما مجددا در آذرماه سال 
گذش��ته با ارس��ال نامه ای به امور انرژی س��ازمان برنامه و 
بودجه در خصوص مش��کالت جایگاه داری از حیث مباحث 
مالی، افزایش هزینه ها و عدم تناس��ب کارمزدها با مخارج 
گزارش��ی ارائه کردیم و پیش��نهادات کارشناسی شده برای 

تعیین کارمزد ۱۳۹۹ را در قالب الیحه بودجه ارائه دادیم.
جوه��ری با بیان اینک��ه همچنین در آذرم��اه ۱۳۹۸، نامه 
ای خطاب به مدیرکل بودج��ه، منابع و ارزیابی طرح های 
معاونت برنامه ریزی وزارت نفت ارس��ال کرده و خواس��تار 
برگزاری جلس��ه حضوری به منظور بررسی مسائل مربوط 
به کارمزد امس��ال ش��دیم، اظهار ک��رد: در نتیجه این نامه 
نگاری ها و پیگیری ه��ا، در پایان دی ماه ۱۳۹۸، معاونت 
برنامه ریزی وزارت نفت با ارسال نامه ای به سازمان برنامه 
و بودجه اع��الم کرد که با توجه به عدم پیش بینی بودجه 
افزایش کارمزد جایگاه های CNG در بخش بودجه وزارت 
نفت، در صورت ارائه درخواست از سوی فعاالن این عرصه 

ب��رای افزایش کارمزد، باید قیمت فروش CNG در س��ال 
۹۹ افزایش یابد.

رییس هیات مدیره انجمن صنفی CNG کشور با تاکید بر 
اینکه در بهمن ماه ۱۳۹۸ با ارس��ال نامه ای مجدد، تبعات 
عدم افزایش متناس��ب کارمزد در سال جاری را برای امور 
انرژی س��ازمان برنامه و بودجه تشریح کردیم، ادامه داد: با 
پیگیری های مس��تمر در نهایت در اردیبهش��ت ماه سال 
جاری، سازمان برنامه و بودجه با ارسال نامه ای به معاونت 
برنامه ریزی وزارت نفت، از وزارت نفت درخواست کرد که 
 CNG به دغدغه بخش خصوصی فعال در عرضه س��وخت
توج��ه ک��رده و در صورت نیاز ب��ه منابع مالی، پیش��نهاد 
خ��ود را ارائه دهد. به گفت��ه جوهری عدم توجه به موضوع 
مهم کارمزد جایگاه های CNG در س��ال گذش��ته توسط 
مس��ئولین ذیربط موجب ش��د که با وجود گذشت بیش از 
ش��ش ماه از س��ال ۱۳۹۹ هنوز هیچ افزایش��ی در کارمزد 
این جایگاه ها اتفاق نیفتاده اس��ت. بسیاری از جایگاه های 
CNG  کش��وربا تجهیزات با عمر بیش از ۱۰ سال هستند 
و ای��ن جایگاه ها نیاز مبرم به نوس��ازی تجهیزات دارند وبا 
افزایش شدید قیمت قطعات و تجهیزات، برای نوسازی این 
جایگاه ها عالوه بر پرداخت کارمزد منصفانه باید تسهیالتی 

برای جایگاه داران در نظر گرفته شود.
وی اظهار کرد: تعیین رقم مناس��ب کارمزد در سال جاری 
با توجه به افزایش کم س��ابقه هزینه های جایگاه داران، می 
 CNG توان��د از بروز چالش جدی در امر توزیع س��وخت
جلوگی��ری کند و انتظار داریم وزارت نفت همانگونه که در 
یکس��ال گذشته اقدامات خوبی را در بخش تقاضا در حوزه 
CNG انجام داده در بخش عرضه هم، با اقدام عاجل مانع 

از تعطیلی جایگاه ها شود.  ایسنا 

   رییس هیات مدیره انجمن صنفی CNG ادعا کرد

جایگاه داران CNG در آستانه ورشکستگی


