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خوزستان

خسارت  ۴۰میلیارد ریالی توفان
به خطوط برق منطقهای خوزستان

مدیرعامل شرکت برق منطقهای خوزستان
گفت :بر اثر ش��رایط نامس��اعد جوی و تندباد
ش��دید همراه با تگرگ ،خس��ارت ح��دود ۴۰
میلیارد ریالی به خطوط شبکه برق این شرکت
وارد شد .محمود دش��تبزرگ اظهار داشت :بر
اث��ر توفان و تگرگ در چند روز اخیر در منطقه
بیابانی شهرستان رامشیر ،تعداد  4دکل از خط
 ۴۰۰کیلوولت امیدیه 2به پست شهید دقایقی
اهواز س��قوط کرد .وی بیان کرد :این خط یکی
از س��المترین خطوط ش��رکت برق منطقهای
خوزستان بوده که ایمنی و سالم بودن آن توسط
بازرسان شرکت توانیر در چند ماه گذشته تایید
ش��ده بود .وی اضافه کرد :خط  ۴۰۰کیلوولت
امیدیه  -2شهید دقایقی اهواز از خطوط تبادلی
شرکت برق منطقهای خوزستان با پیک بار ۶۵۰
م��گاوات بوده اس��ت که بر اثر س��قوط  4دکل
مذک��ور بار آن به خطوط دیگر منتقل ش��ده و
خاموشی در شبکه ایجاد نشد .دشتبزرگ تاکید
کرد :در حال حاض��ر برآوردهای اولیه با حضور
کارشناسان شرکت انجام شده و ظرف یک ماه
آینده با ایجاد یک جاده موقت این خط اصالح و
وارد مدار میشود.

بازدید و تعمیر داخلی دستگاههای
نیروگاه رامین اهواز

در راس��تای اجرای تعمیرات پیش��گیرانه
و حف��ظ تولی��د پایدار و همچنی��ن به منظور
پیش��گیری از وقوع حوادث احتمالی ،عملیات
بازدید و س��رویس فن��ی ژنرات��ور واحد 305
مگاوات��ی ش��ماره  3نیروگاه رامین اجرا ش��د.
مهن��دس بابک توحی��دی ،کارش��ناس گروه
مهندسی الکتریک نیروگاه رامین اظهار داشت:
در راس��تای اجرای تعمیرات پیشگیرانه ،حین
انجام تعمیرات میاندورهای این واحد اقدام به
بازدید و س��رویس فنی ژنراتور کردیم تا ضمن
تقویت و حفظ تولید پایدار انرژی برق بتوانیم
از وق��وع ح��وادث و مش��کالت احتمالی این
تجهیز جلوگیری کنیم .وی با اش��اره به وقوع
حادثه سال  1395ژنراتور واحد یادشده افزود:
مهمترین چالش عدم سرویس ژنراتور ،افزایش
تخلیه جزئی در بخشه��ای آلوده ژنراتور و به
تبع آن بروز تنشهای عایقی در نواحی پیشانی
سیمپیچیاست.
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خراسانجنوبی

ادامه مشکالت خصوصیسازی در دیار طاقبستان

سیلوهای کرمانشاه حراج میشوند

بع��د از ح��راج پاالیش��گاه کرمانش��اه اکنون با
واگذاری س��یلوهای اس��تان با کمتری��ن قیمت به
بخش خصوصی ،وجود اراده برای حراج سرمایههای
این استان بر همگان آشکار شد .به گزارش تسنیم،
به دنبال اجرای اصل  44قانون اساس��ی و واگذاری
ام��وال دولتی به بخش خصوصی ،گویی در اس��تان
ارادهای ب��رای حراج اموال و س��رمایههای اس��تان و
فروش آن به کمترین قیمت ایجاد ش��ده اس��ت که
در واقع اجحاف در حق مردم محسوب میشود .بعد
از حراج بحثبرانگیز پاالیشگاه کرمانشاه اکنون قرعه
به نام س��یلوهای باارزش استان از جمله سیلوهای
کرمانشاه ،س��نقر و کلیایی و کنگاور افتاده است که
نهتنها با نازلترین قیمت به بخش خصوصی واگذار
نشده ،بلکه به افرادی هدیه داده شده است تا بار دیگر
سبب اعتراض عمومی ش��ود .سیلوی  35هزار تنی
کرمانشاه از مجهزترین و قدیمیترین سیلوهای کشور
است که در چهارراه سیلوی شهر کرمانشاه قرار دارد و
در مزایده سازمان خصوصیسازی با مبلغ  23میلیارد
تومان به بخش خصوصی واگذار شده که  15درصد از
این مبلغ یعنی حدود  3/5میلیارد تومان آن اکنون و
مابقی در  6سال به صورت قسطی پرداخت میشود.
موقعیت جغرافیایی ،مساحت  7هکتاری و  18مسکن
ویالیی هر کدام به مساحت  550مترمربع در سیلوی
کرمانش��اه حاکی از این اس��ت که ارزش این سیلو
بسیار بیش��تر از  23میلیارد تومان است ،البته این
مبلغ نیز سالها بعد بهدست مردم کرمانشاه خواهد
رسید .سیلوی دولتی شهرستان سنقر وکلیایی نیز
ک��ه دارای  20هزار و  125مترمربع عرصه و  8واحد
مسکونی در بهترین نقطه شهر است به قیمت 5/5
میلیارد تومان حراج شده و پایه قیمت این سیلو نیز
ح��دود  4میلیارد و  800میلی��ون تومان بوده که از
قیمت واقعی کمتر اس��ت .همچنین سیلوی دولتی
شهر کنگاور نیز در راستای اصل خصوصیسازی به
قیمت  11/5میلیارد تومان فروخته شده است .احمد
صفری ،نماینده مردم کرمانش��اه در مجلس شورای
اس�لامی در گفتوگویی اظهار کرد :متأسفانه طی
س��الیان اخیر اکثر واگذاریهای سازمان خصوصی
در راس��تای اصل  44دارای شائبه و حرف و حدیث
بوده و این واگذاریها اغلب به خاطر داشتن البیهای
قوی در حال قیمتگذاری است و مجمع نمایندگان
استان نیز طی نامهنگاریهایی نسبت به این موضوع

اعتراض ک��رده اس��ت .مظفر
گفتوگو با تسنیم اظهار داشت:
رحیمی ،مدیر عامل ش��رکت نماین�ده مردم س�نقر و کلیایی در دولت باید ضمن در نظر گرفتن
غل��ه و خدمات بازرگانی نیز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ش��رایط فعلی کش��ور درباره
این رابطه گفت :از سال  1392عدم محاس�به قیمت واقعی سیلو واگذاری و ف��روش و واگذاری
س��ازمان خصوصیس��ازی در گف�ت :ب�ر اس�اس گ�زارش دیوان س��یلوهای دولتی تجدیدنظر
راستای اصل  44قانون اساسی محاس�بات مجلس ،ارزش سیلوی کرده و با بررس��ی کارشناسی
و ب��رای کاه��ش تصدیگری س�نقر  13میلی�ارد توم�ان تعیین و همهجانبه تصمیم درس��تی
دول��ت ،بخش��ی از دارای��ی و ش�ده اس�ت که صرف نظر از ارزش جهت منافع مل��ی اتخاذ کند.
اموال ش��رکتهای دولتی را به تأسیسات سیلو که با قیمت پایین نماینده مردم سنقر و کلیایی در
بخش خصوصی واگ��ذار کرده قبلی محاسبه و عرضه شده باز هم مجلس شورای اسالمی با اشاره
اس��ت ولی در هی��چ مرحلهای اختالف قیم�ت واقعی با قیمت پایه به عدم محاسبه قیمت واقعی
از خصوصیس��ازی سیلوهای مزایده حدود  3برابر است
س��یلو گفت :بر اساس گزارش
استان کرمانشاه ،از شرکت غله
دیوان محاسبات مجلس ،ارزش
نظرخواهی نشده و سازمان خصوصیسازی اقدام به س��یلوی سنقر  13میلیارد تومان تعیین شده است
قیمتگذاری کرده است.
که صرف نظر از ارزش تأسیسات سیلو که با قیمت
پایین قبلی محاس��به و عرضه شده باز هم اختالف
■■ واگذاری سیلوی سنقر به نصف قیمت واقعی
در همین حال نماینده مردم سنقر و کلیایی در قیمت واقع��ی با قیمت پایه مزایده ح��دود  3برابر
مجلس شورای اسالمی از واگذاری سیلوی سنقر به اس��ت .حس��ینیکیا با بیان اینکه موضوع واگذاری
نص��ف قیمت واقعی خبر داد و گفت :دولت باید هر سیلوی سنقر با قیمت پایین اکنون به عنوان یکی
چه سریعتر نس��بت به لغو واگذاری سیلوی سنقر از دغدغههای مردم شهرستان سنقر و کلیایی مطرح
اقدام کند ،البته ما بر اس��اس قانون اساسی مخالف است ،بیان کرد :یکی از موضوعات مهم در این رابطه
واگذاری سیلوی سنقر به بخش خصوصی نیستیم ،تأکید بر روش نامناس��ب قیمتگذاری و ش��رایط
بلکه آنچه مدنظر اس��ت واگذاری س��یلو بر اساس واگذاری سیلوهای متعلق به شرکت بازرگانی دولتی
قیمت روز اس��ت تا به حق��وق بیتالمال لطمهای ایران است .وی با بیان اینکه سیلوهای قدیمی دولتی
وارد نشود .حجتاالسالم سیدجواد حسینیکیا در بهطور عمده در بهترین موقعیت شهری در سراسر

کش��ور واقع ش��دهاند ،بیان کرد :مالک در فروش و
واگذاری این سیلوها از نظر سازمان خصوصیسازی
صرفاً ظرفیت پایین ذخیرهس��ازی گندم و زیانده
بودن این س��یلوها است اما این امر نهتنها به عنوان
روش تعیین قیمت ،کارب��ردی و مؤثر نخواهد بود،
بلکه موجب تضییع حقوق بیتالمال میشود .وی
با اشاره به اینکه در این قیمتگذاری که انجام شده
اش��کاالتی وجود دارد ،عنوان کرد :نخس��ت اینکه
خانههای مسکونی در حاشیه سیلو همگی سند مجزا
دارند و باید به صورت تفکیکی قیمتگذاری شوند،
در حالی که سرجمع قیمتگذاری شدهاند ،لذا قیمت
آنها متناسب در نظر گرفته نشده بود .حسینیکیا با
اش��اره به اینکه از طرف دیگر سیلوی سنقر در کنار
جادهو راه اصلی قرار دارد ،افزود :این مکان ظرفیت
 3000متر تجاری ش��دن را در آینده دارد ،بنابراین
اگ��ر به بخش خصوصی واگذار ش��ود ،این واگذاری
ارزش افزوده بسیار باالیی پیدا خواهد کرد .از طرفی
تأسیسات خود سیلوی س��نقر درست کارشناسی
نشده است ،زیرا بر اساس قانون وقتی از کارشناسی
قیمت یک موضوع  6ماه بگذرد آن کارشناسی دیگر
اعتب��ار ندارد .وی همچنین با بیان اینکه با توجه به
نوسانات ارزی هیچ آدم عاقلی نمیپذیرد که با همان
قیمتگذاری قبلی واگذاری انجام شود ،بیان کرد :با
توجه به اینکه ارزش پ��ول ملی کاهش پیدا کرده،
فروش این سیلو با همان قیمت ابتدایی کار عاقالنهای
نیست .حسینیکیا افزود :موضوع دیگر هم این است
که اطالعرس��انی در این رابطه در حد خود سازمان
اقتصادی انجام ش��ده بود ،در حالی که اگر به مردم
اطالع میدادند و میخواس��تند به نصف قیمت به
فروش برسانند خیلی از نیروهای بومی برای خرید
این سیلو ارجحیت دارند تا اینکه نیروهای غیربومی
اقدام به خرید کنند .وی در پایان خاطرنش��ان کرد:
امی��د داریم دولت این واگذاری را متوقف کند و این
سیلو به بیتالمال بازگردد تا در یک فرصت مناسب
با اطالعرسانی و با قیمت مناسب و کارشناسی شده،
این واگذاری به بخش خصوصی انجام شود .استاندار
کرمانش��اه در جلسه اقتصاد مقاومتی استان دستور
رس��یدگی به وضعیت واگذاری س��یلوهای استان
کرمانش��اه را داده است که امیدواریم این رسیدگی
به سرنوشت رس��یدگی به وضعیت پاالیشگاه نفت
کرمانشاه که همچنان بالتکلیف است دچار نشود.
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شناسایی  36هزار واحد مسکن
روستایی کمدوام در خراسان جنوبی

معاون بنیاد مسکن انقالب اسالمی خراسان
جنوب��ی از وجود حدود  ۳۶هزار واحد مس��کن
روس��تایی کمدوام یا بیدوام در استان خبر داد
و گف��ت :درصد واحدهای فاقد اس��تحکام بنا و
کمدوام روس��تایی به کل واحدهای روس��تایی
 41/2درصد است .محمدرضا یزدانی در گفتوگو
با تسنیم ،اظهار داشت :طبق سرشماری نفوس
و مسکن س��ال  95تعداد  88هزار و  835واحد
مس��کونی روستایی در س��طح خراسان جنوبی
وجود دارد .در حال حاضر  39هزار و  421واحد
در استان مقاومسازی شده و از استحکام کامل و
الزم برخوردار اس��ت .وی بیان کرد :از این تعداد
 15هزار و  982واحد قبل از سال  84نوسازی و
بازس��ازی شده و  23هزار و  439واحد روستایی
بعد از س��ال  84تاکنون نوس��ازی و بازس��ازی
ش��ده اس��ت .یزدانی به درصد واحدهای مقاوم
در خراسانجنوبی اش��اره و تصریح کرد :درصد
واحدهای مقاوم خراسان جنوبی به کل واحدهای
روستایی استان  44/3درصد است.
دستمزد

توزیع برنج تایلندی و اروگوئهای
جای ترمیم دستمزد را نمیگیرد

عض��و هیاتمدی��ره کانون عالی ش��وراهای
اس�لامی کار گفت :س��ابق بر این ش��اهد توزیع
کاالهای بدون کیفی��ت مانند برنج اروگوئهای یا
تایلندی به عنوان بن بین کارگ��ران بودهایم اما
ای��ن اقدام نمیتواند جایگزین ترمیم دس��تمزد
شود .احسان سهرابی در گفتوگو با تسنیم ،اظهار
داشت :جلسه اخیر شورای عالی کار درباره بیمه
بیکاری بوده و متأس��فانه نمایندگان کارگران به
علت اینکه از آنها دعوت نشده بود در آن حضور
نداشتهاند .وی بیان کرد :این اظهارنظر که ممکن
اس��ت کمک به کارگران از ن��وع نقدی نبوده و
تنها به صورت کاال باش��د از دی��دگاه بنده اصال
صحیح نیست .ما در دورههای قبل هم توزیع کاال
داشتهایم که متأسفانه در آنها کاالهایی با کیفیت
بسیار کم در اختیار کارگران قرار میگرفت .وی
خاطرنش��ان کرد :همچنین نیازهای افراد با هم
تفاوت دارد؛ ممکن اس��ت اولویت کسی آموزش
فرزندش با این هدف باش��د ک��ه بتواند از طبقه
کارگری بی��رون برود و برایش مواد غذایی دارای
اهمیتنباشد.

