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ماسهخواریهمشروعشد!




بخاری هم
نجویم شد!
باالرفتنقیمتآهنوتعطیلیتولید

کنندههایبخاریباعثگرانیبخاری
در این روز های سردشد

3.1 M views

3.9 M views

ابرازاحساساتیکهوادارمعلول بهحسنیزدانی
ویدئوی دیدار احساسی هوادار معلول اردبیلی با حسن
یزدانی در جویبار بازتاب زیادی در شبکه های اجتماعی
داشت .این هوادار اردبیلی حسن یزدانی با ویلچر خود
را به جویبار رسانده و در لحظه دیدارش با پهلوان حسن
یزدانی می گوید« :با این وضع جسمی این همه راه از
استاناردبیل،خطهسرسبزسبالناومدمتابگمتوافتخار
ایرانی ».قهرمان ایران هم خم می شود و به این هوادار می
گوید« :قدم روی چشم من گذاشتی ،خیلی خوش آمدی».
کاربران به این ویدئو واکنش نشان دادند .کاربری نوشت:
«بعضی آدم ها با این که فقط توی تلویزیون دیدی شون
ولی حس می کنی سال هاست باهاشون رفیقی ،یکیش
همین پهلوان حسن یزدانیه ».کاربر دیگری نوشت:
«قهرمان ها زمانی پهلوان میشن که این جوری در کنار
مردم باشن ».کاربری هم نوشت« :یزدانی قبل از این که
روی سکوی قهرمانی بره توی دل های مردم رفته بود».

«ماهشهر»؛ثروتمندامارنجور!
ویدئویی از وضعیت بندر ماهشهر منتشر شد که
خبرنگار جماران آن را تهیه کرده و مشکالت مردم
ماهشهر را به تصویر کشیده است .بندری که با وجود
نفت و پتروشیمی های عظیم مردمش در فقر و البته
بیکاری به سر می برند .در این ویدئو مردم از تبعیضی
می گویند که روزانــه شاهد آن هستند و آن ها را
آزار می دهد .آن ها می پرسند که چگونه است که
به فاصله تنها چند خیابان ،مناطقی مرفهتر از مناطق
باالشهر تهران ،قرار دارد و در آن سو خیابا نهای
بدون آسفالت با جوی های فاضالب روباز وجود دارد
که پذیرای خانوارهایی است که به دلیل بیکاری ،گاه
تا یک ماه در سفره آ نها خبری از گوشت نیست! در
بخش هایی از این شهر حتی آب آشامیدنی پیدا نمی
شود و اهالی کوچه های بعضی شهرک ها کال با لوله
غریبه هستند؛ چه لوله آب و چه فاضالب .آسفالت
که پیشکش!





3.4 M views

2.8 M views

ماسهخواریهمشروعشد!
بعد از کوه خواری ،جنگل خواری ،زمین خواری ،تاالب
خواری و دریاخواری حاال نوبت به تصرف و تصاحب
ماسه سواحل دریاها رسیده است و برخی گزارش ها
حکایت از ماسه خواری دارد .در همین زمینه ویدئویی
منتشر شد که در آن برخی از اهالی سواحل خزر
مدعی شده اند برخی ماشینهای شخصی از ساحل
ماسه برمیدارند و در ادامه هم یک خودروی نیسان
را که دو نفر با بیل در حال پر کردن آن با ماسه کنار
ساحل بودند نشان می دهد .با این حال کاربران به
این گزارش ها و ویدئوی منتشر شده واکنش نشان
دادند .کاربری نوشت« :خواهشا یه ماسه کنار ساحل
رو بذارید برامون بمونه تا بتونیم اون جا برا خودمون
قلعه شنی درســت کنیم ».کاربر دیگری نوشت:
«همیشه یه عده هستن که منافع شخصی رو به منافع
ملی ترجیح میدن متاسفانه .محیط زیست برای همه
است نه فقط برای هرکی که بی رحم تر بود!»

چالش جدید تیک تاک علیه معلمان
این روزها یک چالش جدید و غیراخالقی در اپلیکیشن
تیک تاک راه افتاده که معلمان ،قربانیان آن هستندو
کاربران شبکههای اجتماعی را برانگیخته و
خشم
ِ
در عین حال واکنش های زیادی را به همراه مخالفت
دادستان کل ایالت کنتیکت در آمریکا در پی داشته
است .ماجرا از این قرار است که به تازگی چالشی با
عنوان «سیلی به معلم» در تیک تاک راه افتاده که
دانش آموزان آمریکایی با زدن غافلگیرانه به پشت
سر یا صورت معلمان از واکنش آن ها فیلم برداری
می کنند .این اتفاق آن قدر در آمریکا فراگیر شده
که دادستان کل ایالت کنتیکت آمریکا از تیک تاک
خواست تا گسترش چالش های مربوط به نوجوانان را
کنترل کند .البته پلیس آمریکا هم هشدار داده است
که برای افراد شرکت کننده در این چالش مجازات
شدیدی در نظر خواهد گرفت.





2.4 M views

2.1 M views

لباسعروسماواونا

ساخت خانه گردان به خاطر روحیه همسر

یکی از هزینه های باالیی که دامادها در کشور ما
باید بپردازند لباس عروس است در حالی که بنا بر
گزارش ها به طور معمول در کشورهای غربی قیمت
لباس عروس بین  35تا  50دالر است که اگر با دالر
 28هزار تومانی حساب کنیم می شود چیزی بین یک
میلیون تا یک میلیون و پانصد هزار تومان که نسبت
به لباس های عروس در کشور ما قیمت نسبتا ارزانی
دارد .با این حال کاربران به دالیل گرانی لباس عروس
در کشور ما واکنش نشان دادند و دالیلی را برای آن
بیان کردند .کاربری نوشت« :یکی از دالیل گرونی
لباس عروس توی کشور ما اینه که کلی روش هنرنمایی
می کنن ولی لباس عروس خارجی ها خیلی ساده است».
کاربر دیگری نوشت« :فکر کنم این سایت قیمت اجاره
لباس عروس رو برای یک شب زده و قیمت واقعیش
این نیست».

یک مرد  ۷۲ساله اهل بوسنی بعد از این که همسرش
دایمازویویپنجرههاایرادمیگرفتهوباتغییرجایپنجره
ها هم زود خسته و ویوی جدیدی می خواسته دست به
ساخت یک خانه گردان زده که ویدئوی آن بازتاب زیادی
در شبکه های اجتماعی داشته است و گفته می شود
ساخت این خانه  6سال طول کشیده و می توان سرعت
چرخش آن را تنظیم کرد .این مرد  ۷۲ساله در خصوص
این موضوع گفته« :همسر من اغلب خانه را تغییر میداد
به همین دلیل من به او گفتم :برایت یک خانه گردان
میسازم» .کاربری نوشت« :آفرین به این مرد که از غر
زدن های همسرش پلی ساخت برای موفقیت ».کاربری
هم نوشت« :این پیشرفت در خانه سازی رو مدیون غر
زدنای اون خانم هستیم ».کاربر دیگری نوشت«:دم این
مرد گرم که در 72سالگی هم عالقه های همسرش براش
مهمه بوده و بیخیال اون ها نشده».

با نزدیک شدن به فصل سرما و نیاز برخی به
بخاری برای گرم کردن محل کار یا زندگی
قیمت این محصول تولید داخل به شدت
افزایش داشته تا جایی که قیمت برخی
بخاری های نفتی به بیش از هفت میلیون
تومان رسیده است .البته قیمت بخاری های
گازی هم افزایش داشته و از یک میلیون و
پانصد هزار تومان شروع می شود .همچنین
برخی جت هیترهای دوگانهسوز که برای
محل کــار ،کــارخــانــه یــا ســالـنهــای بــزرگ
استفاده میشود با قیمت  ۱۱تا  ۳۴میلیون
تومان فروخته میشود .اما علت این گرانی
چیست؟
▪از گرانی آهن تا کاهش تقاضا
همان طور که خواندید بخاری در بازار گران
شده اما نگاه ها به دالیل گرانی متفاوت بوده
است نایب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم
خانگی به تجار تنیوز گفته ۸۰« :درصد
مواد اولیه بخاری از آهن است و باالرفتن
قیمت آهن باعث شده بخاری گران شود».
محمدحسین اسالمیان در ادامه هم توضیح
داده است که سبک تولید تغییر کرده و در
اکثر ساختما نها پکیج و شومینه وجود
دارد به همین دلیل دیگر متقاضی برای
خرید بخاری وجود ندارد و شهرداری هم به
سازندگان خانه مجوز تولید خانه با سیستم
دودکش را نمیدهد .به همین دلیل تعداد
فروشندگان و تولیدکنندگان بخاری هم
اندک شده است .به اعتقاد اسالمیان این
موضوع هم به گرانی بیشتر بخاری ها دامن
زده است.
▪تولید کننده هایی که تعطیل کرده اند
به گفته اسالمیان ،در دهههای گذشته ۵۰
شرکت ،تولیدکننده بخاری بودند اما حاال
به دلیل نبود تقاضا برای این کاال ،تنها پنج
شرکت بخاری تولید میکنند .او همچنین
گفته« :تولید بخاری دیگر صرفه اقتصادی
نــدارد و تولیدکنندگان از چرخه تولید
خارج شدند .اکنون با تولید اندک بخاری
برخی از این لوازم خانگی روانه شهرستانها
میشود و پیشبینیها حاکی از این است که
از این پس تولید و مصرف بخاری به حداقل
ممکن برسد».
▪صادرات لوازم خانگی به عراق و افغانستان

در گزارش تجارت نیوز همچنین آمده است
که بخشی از وسایل گرمایشی و سرمایشی
ما به کشورهای عــراق و افغانستان صادر
م ـیشــود کــه بــه نظر مــی رســد بــا تشدید
تحریمها و برخی درگیریهای سیاسی در
خاورمیانه صــادرات لــوازم خانگی کاهش
یافته اســت .بــا ایــن حــال کــیــوان گــردان،
مدیرکل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی
وزارت صمت به صدا و سیما گفته« :در حالی
کــه در ســال  ۹۷حــدود  ۱۰میلیون دالر
صادرات لوازم خانگی داشتیم ،این رقم سال
گذشته به  ۱۴۰میلیون دالر رسید و امسال
به  ۲۰۰میلیون دالر صادرات میرسیم».

تراژدی هزار میلیاردی
هفت تپه

باگذشت 6سالازواگذاریهفتتپهبهبخشخصوصیبدهیهایاینشرکتبهچندینهزارمیلیاردافزایشپیدا
کردهوحاالبه  شرکتتوسعهنیشکروصنایعجانبیواگذارشدهاست.آیامشکلحلمیشود؟

حکایت درد و رنج خوزستان از عدد و شماره باالتر است اما هراز گاهی یک زخم سرباز میکند و نگاهها را به سوی خود میکشاند.
نیشکر هفت تپه یکی از شرکتهای مهم تولیدی خوزستان به دلیل واگذاری نادرست به بخش خصوصی در سالهای گذشته آبستن
مشکالت عمده کارگری در این استان بوده که خوشبختانه بعد از کش و قوس فراوان و حکم قوه قضاییه مالک این مجموعه خلع ید
شد و دیروز خبر رسید که نیشکر هفت تپه در جلسهای با حضور معاون اول رئیسجمهور و دادستان کل کشور به شرکت توسعه
نیشکر و صنایع جانبی واگذار شده است .خبری که خوشحالی کارگران هفت تپه را به دنبال داشت و برخی از آن ها این اتفاق را به
منزله آزادی هفت تپه دانستند .با این حال در جلسه واگذاری مدیریت نیشکر هفت تپه به شرکت توسعه نیشکر قرار شد که تمامی
بدهی ها از حقوق پرسنل و کارگران تا معوقات نیشکر هفت تپه با همکاری بانکها پرداخت شود .یعنی دولت باید حقوق معوقه
چند ماهه حدود  5900پرسنل و کارگر رسمی ،پیمانی ،قراردادی و پیمانکاری هفت تپه به عالوه بیمه آن ها به همراه مالیات های
پرداخت نشده هفت تپه در طول مدتی را که در دست مالک قبلی بوده هم پرداخت کند .تصمیمی که نشان می دهد این مجتمع
عظیم که قرار بود منشأ تولید و ایجاد ثروت و اشتغال در این استان شود همچنان در حال تولید هزینه هایی است که باید از بیت
المال پرداخت شود .هفت تپه کی روی آرامش و توسعه را خواهد دید ؟به همین دلیل در این گزارش ضمن مرور روند واگذاری از ابتدا
تا کنون به هزینه هایی که این واگذاری در این مدت روی دست دولت گذاشته پرداخته ایم.
▪هفتتپهکجاستوچهمحصوالتیداشته؟

شرکت کشت و صنعت نیشکر هفتتپه با  24هزار هکتار گستره
زمینهای کشاورزی و کارخانه و حدود پنج هزار و  900نیروی
رسمی،پیمانی،قراردادیوپیمانکاریدر 15کیلومتریشهرستان
شوشدرشمالاستانخوزستانواقعشدهاستیعنیجایینزدیک
به شهر تاریخی شوش دانیال و معبد چغازنبیل و در حد فاصل 45
کیلومتری جاده اندیمشک به اهواز .این شرکت کار خود را از سال
 1345آغازکردهودرسال 1354بهطوررسمیبانامشرکتکشت
وصنعتنیشکرهفتتپهعملیاتکشاورزیبرایتولیدنیشکرراآغاز
کرده است .این شرکت در کنار تولید شکر از ساقه نیشکر ،کارخانه
های کاغذ پارس (تولید کاغذ با استفاده از تفاله نیشکر موسوم به
«باگاس،)»Bagasse،شرکتحریرخوزستان(تولیدکاغذبهداشتی
یا تیشو)،شرکتهایخوراکداموطیور،مالسو...همداشتهاست.
▪خصوصیسازیمشکوک!

سرمنشأمشکالتاصلیشرکتهفتتپهرابایددرنحوهواگذاریبه
بخشخصوصیجستوجوکرد.تاسال 1394اینشرکتکهیکیاز
بزرگترینکارخانههایصنعتیاستانخوزستانمحسوبمیشود،
صددرصددراختیاردولتبودامادربهمن 1394سازمانخصوصی
سازیشرکتکشتوصنعتنیشکرهفتتپهراباآنهمهعظمتبهدو
شرکتزئیوسوآریاکباپیشپرداخت 6میلیاردتومانواگذارکرد.با
اینواگذاریصاحبانجدیدمهردادرستمیچگنیوامیداسدبیگی
بهعنوان دو جوان  28و  31ساله بودند که توانستند در مزایده این
شرکتراخریداریکنندکهبهگزارشخبرگزاریدانشجو 5،درصد
پرداختیاولیههماز 10میلیاردوامگرفتهشدهبرایرونقتولیداین
شرکت پرداخت شده است .یعنی سرمایه اولیه و آورده اسدبیگی
توسطبانکپرداختشدهاست.بااینحالبرخیقیمتگذاریاین
مجموعه را که  218میلیارد و  700تومان بوده عمده ترین خالف
واگذاریمیدانستندوبرخیهمنداشتناهلیترانکتهمهمانحراف
این واگذاری می دانند که البته هر دوی این انحراف ها هم به دلیل
نبود نظارت رخ داده است .تسنیم در گزارشی در آذر  1399نوشته
است که سالی که هفت تپه به بخش خصوصی واگذار شد  57هزار
تنشکرسفیددرکارخانهموجودبودکهاالنبه 18هزارتنشکرزرد
رسیدهکهبراساسمحاسباتیعنی 15هزارتنشکرسفیدداریم؛از
 8هزارو 600هکتارسطحزیرکشتهمبه 6هزارهکتاررسیدهاست.
▪ازخصوصیسازیتاخلعید

خب همان طور که گفتیم سال  1394نیشکر هفت تپه به بخش
خصوصی واگــذار شد امــا اعتراض کــارگــران در پی نپرداختن
حقوق به مدت طوالنی از آذر سال  1396شروع شد و در سال
 1397وارد مرحلهای تازه شد به نحوی که کارگران شرکت نیشکر
هفتتپه برای رسیدن به اهداف و بیان اعتراضشان حتی زن و
فرزندان خود را به همراه خود در راهپیمایی های اعتراضی آورده

بودند .در حین محاکمه امید اسدبیگی خریدار نیشکر هفت تپه به
اتهام سوء استفاده از ارز دولتی و پرداخت رشوه 3 ،تن از اعضای
کمیسیون اصل  90با کارگران دیدار کردند و در نهایت در جمع
بندیاینکمیسیونمطرحشد«:اهلیتنداشتنخریداروخلعیداز
خریدار اصلی!» و باالخره واگذاری پرشائبه شرکت هفتتپه توسط
سازمان خصوصیسازی به ایستگاه آخر رسید و در مرداد امسال
حکم خلع ید این شرکت ابالغ شد.
▪میزانبدهیهایهفتتپه

به گزارش ایسنا این شرکت قبل از واگذاری در سال  1394حدود
 150میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار بوده است
اما بعد از واگذاری نه تنها این بدهی ها کم نشد که روز به روز به آن
ها افزوده شد و از آن طرف هم یکی از اهداف خصوصی سازی این
شرکت بهره وری بیشتر و رسیدن به تولید  100هزار تن شکر بود
که در زمان واگــذاری  55هزار تن بود اما این اتفاق نه تنها محقق
نشد که روز به روز از میزان تولید این شرکت هم کاسته شد .به هر
حال خبرگزاری دانشجو در سال  1398در گزارشی آورده است
که مجموع بدهیهای هفت تپه به سازمانها و نهادهای دولتی
و غیردولتی (به ویژه سازمان تامین اجتماعی) به بیش از ۱۰۰۰
میلیارد تومان رسیده است و همچنین سطح قابل برداشت نیشکر
شرکت که قبل از واگذاری به طور متوسط ۸۵۰۰هکتار بوده ،طی
دو سال اخیر به ۶۵۰۰هکتار کاهش پیدا کرده است .همچنین در
اینگزارشآمدهاستکهمیزانتولیدشکردردوسالاخیربهکمتراز
 ۳۰هزارتنرسیدهکهاینیعنیبعدازواگذارینهتنهاتولیدافزایش
نداشتهکهبهنصفهمکاهشیافتهاست.
آنچهمشخصاستاینخصوصیسازیمعیوب نهتنهابهبهرهوری
و بهبود معیشت کارگران منجر نشده که هم بدهی های شرکت به
شکلغیرقابلباوریافزایشپیداکرده،همسطحزیرکشتکاهش
داشتهوهممیزانتولیدبهمراتبکمشدهاستوحاالدولتبایدچند
هزارمیلیاردبدهیمعوقوخسارتهاییراکهاینخصوصیسازی
به همراه داشته است ،بپردازد .این داستان هفت تپه نشان داد که
واگذاری غلط چه تبعاتی در بر داشته و چه هزینه هایی را در انتها بر
دوش دولت می گذارد با این حال به نظر می رسد باید قبل از این که
میزان بدهی های این شرکت بیش از پیش شود برای آن فکر کرد و
به صورت ریشه ای ایرادهای آن را برطرف کرد .برخی معتقدند باید
کارگران اضافی این شرکت توسط دولت و با پرداخت های خوب و
مناسب بازخرید شوند تا کمی از هزینه های جاری که دایم به بدهی
هایاینشرکتتولیدیاضافهمیکندکاستهشودواالهمچنانباید
از منابع عمومی برای حفظ این شرکت هزینه کرد از طرفی هم باید
هرچهسریعترسازمانخصوصیسازیپسازرفعاشکاالتبهرهوری
و فرسودگی تجهیزات این مجتمع ،شرایط الزم را برای واگذاری
صحیحوقانونیاینبنگاهاقتصادیبهبخشخصوصی فراهمکندتا
شاهدرونقبیشتراینشرکتتولیدیباشیم.

