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شرکت نیشکر هفت تپه از اواخر ســال ۸۷ از وزارت جهاد 
کشاورزی به وزارت صنایع تحویل داده شد و سپس به سازمان 
گسترش و نوسازی صنایع واگذار شد. پیشکسوتان این شرکت 
می گویند ســازمان گســترش و نوســازی صنایع برنامه های 
خوبی را در پیش گرفت و بخشــی از آن برنامه ها را اجرا کرد 
به طوری که تولید این شــرکت تا ۶۵هزار تن رســید. همین 
ســازمان به  مرور شروع به اصالح نیرو کرد و تعداد خودروهای 

هاروستر یا »خودروهای دروگر« را افزایش داد.
عملکرد بخش خصوصی در نیشکر هفت تپه

تا ســال ۹۴ شرکت در حال بازسازی بود و نیشکر هفت تپه 
نســبتا در شرایط خوب و متعادلی بود و به سمت اصالح نیرو، 
کارخانه و اصالح ساختار پیش می رفت. همه کارگرهای موقت، 

رسمی شدند و طبقه بندی مشاغل از آن زمان کلید خورد.
برنامه سازمان گسترش این بود که سالی ۲۰درصد اصالحات 
را انجام دهد و به سمت ماشینی شدن حرکت کند. کاری که 

بسیاری از شرکت های نیشکری نیز درصدد انجامش بودند.
ســازمان گسترش از سال ۸۷ تا ۹۴ با شیب مالیم در حال 
بهبود وضعیت نیشــکر هفت تپه بود و به گفته کارشناســان، 
بهتر بود تا چند ســال دیگر با همین فرمــول ادامه می دادند؛ 
امــا به صــورت غیرمنتظره ای شــرکت نیشــکر هفت تپه به 
بخش خصوصی ای که آشــنایی و تخصصی در زمینه نیشکر 
نداشــتند، فروخته شــد. از همان موقع کارکنان دست از کار 
کشــیدند و اعتصابات مرتب به علت تعلل در پرداخت حقوق 
شروع شــد. اعتصابات به صورت کوتاه مدت و بلندمدت بودند. 
از وقتی کارگران متوجه تخلف مالکان شــدند نیز نوع برخورد 
و مطالبه گری شــان تغییر کرد. ابتــدا مطالبه فقط دیرکرد در 
پرداخت حقوق بود، اما مطالبات کارگران این شــرکت تغییر 
کرده و وارد مرحله جدیدی شد. بعدها »لغو خصوصی سازی«، 
»پرداخت حقوق معوق«، »بازگشت به کار کارکنان اخراجی« و 
»تمدید دفترچه بیمه« از جمله خواسته های کارگران هفت تپه 

شد. 
به  هر روی ســال گذشــته تصمیم گیری درباره واگذاری 
شائبه دار شرکت هفت تپه توســط سازمان خصوصی سازی به 
هیات داوری محول شــد. با ورود دستگاه های مختلف نظارتی 
و اعتراض به رای هیات داوری، دادخواســت ابطال واگذاری پر 
فساد شرکت هفت تپه به دادگاه ویژه حقوقی رسیدگی کننده 
به پرونده های مســاله دار خصوصی ســازی ارجاع شد و پس از 
برگزاری جلسات رسیدگی دادگاه در زمستان سال گذشته، رای 
ابطال واگذاری هفت تپه صادر شد.براســاس این رای صادره، 
مالکیت این شــرکت باید به دولت واگذار شود. علت تاخیر در 
اعالم حکم این دادگاه، تمهید شــرایط انتقال مالکیت توسط 
دولــت و جلوگیری از به وجود آمدن مشــکالت کارگری بوده 
است. در همین راستا احسان اهلل اسدبیگی، رئیس هیات مدیره 
هلدینگ آریاک که شــرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه 
از زیرمجموعه های این هلدینگ اســت، به بیان ناگفته هایی از 
وضعیت موفق کنونی این شــرکت و تحوالت مثبتی پرداخت 
که در طول دوران مدیریــت بخش خصوصی بر این مجموعه 
و به دنبال عملکرد اثربخش هیات مدیره آن حاصل شده است. 
وی در گفت وگوی تفصیلی با »دنیای  اقتصاد« به ابراز گله مندی 
از دولت به دلیل قدرنشناســی از اقدامات مثبت انجام شده و 
کســانی پرداخت که ســعی در مخدوش کردن چهره بخش 

خصوصی در مدیریت بر شرکت های دولتی دارند.

اسد بیگی با تاکید بر اینکه در آینده اگر دولت مجددا بخواهد 
هفت تپه را به بخش خصوصی واگذار کند، دیگر کسی از بدنه 
بخش خصوصی این مسئولیت را نخواهد پذیرفت، گفت: چرا 
که مدیران فعلی این مجموعه نمونه بارزی از کســانی هستند 
که با وجود عملکرد موفق، مورد بی مهری و قدرنشناســی قرار 

گرفته اند. مشروح این مصاحبه در زیر می آید:
درباره حاشیه ها و مســائلی که در شرکت کشت و 

صنعت نیشکر هفت تپه پیش آمده، توضیح دهید.
پس از مدت ها مشــکل و چالش ناشــی از اعمال مدیریت 
دولتی بر شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، همه چیز در 
مسیر معقول قرار گرفت تا اینکه حاشیه ای ناخواسته در سال 
۹۹ باعث بروز مشکالتی برای مدیریت بخش خصوصی و تعویق 

حقوق کارگران شد. 
خوشبختانه با مساعدت دستگاه قضا و آزادسازی پول های 
بلوکه شده، حقوق کارگران پرداخت شد و تولید به روال معمول 
بازگشــت.  این در حالی بود که در همان مدت اندک دو ماهه، 
انواع کم لطفی ها و غرض ورزی ها صــورت گرفت، اتفاقاتی که 
ناشی از کینه توزی و ناآگاهی بود. با تمام این احوال شرایط به 
ثبات رسید، کشت آغاز شد و رکورد جدیدی در تولید شکر رقم 
خورد، اما سیاستگذاری مدیریت شرکت بر رکوردزنی جدید در 
کشت نیشــکر و تولید شکر استوار شد. به این معنا که کشت 
۵ هزار هکتاری در دســتور کار قرار گرفت و روند توســعه در 
حال اجرا بود که انتشــار اخبــاری غیرمنطقی و غیرواقعی بار 
دیگر حاشیه ساز شد. اخباری که بار دیگر با ادبیات غیراخالقی 
باعث دلسردی کارگران شد و اصرار بیهوده بر خلع ید داشتند. 
البته این اخبار در نشست خبری سخنگوی دستگاه قضا به نوع 
دیگری بیان شد و خوشبختانه بار دیگر آرامش را به هفت تپه 

بازگرداند.
لطفا درباره وضعیت شرکت هفت تپه پیش از واگذاری 
به بخش خصوصی توضیح دهید. زمانی که این شرکت 
تحت مدیریت بخش دولتی بود، چه شرایطی داشت و 

اکنون از چه شرایطی برخوردار است؟
الزم اســت کســانی که به دنبال حاشیه ســازی هستند، 
به برخی مســائل توجه کنند. اولین مســاله مربوط به بحران 
در دوره مدیریت دولتی اســت. به نظر می رســد آنهایی که با 

شعارهای احساسی و البته مغرضانه اصرار بر بازگشت مالکیت 
به بخش دولتی دارند و گمان می کنند مدیریت دولتی معجزه 
می کند، تجربه تلخ مدیریت دولتی بر نیشــکر هفت تپه را به 
خاطر ندارند و فراموش کرده اند که در زمان واگذاری شــرکت 
به بخش خصوصی، مشکالت عدیده ای گریبان شرکت را گرفته 
بود. از جمله اینکه حقوق کارگران و پرســنل شرکت به مدت 
۷ ماه عقب افتاده بود؛ سنوات سال های ۱۳۹۲ و ۹۳ پرداخت 
نشده بود؛ شرکت بدهی ۲هزار میلیارد ریالی به سازمان تامین 
اجتماعی بابت حق بیمه کارگران داشت؛ بیش از ۲هزار نیروی 
مازاد و فاقد تخصص در شــرکت وجود داشــت که به صورت 
نامناســب گزینش و استخدام شــده بودند؛ سیستم کنترل 
نیروی انسانی در مجموعه وجود نداشت؛ به دلیل نبود اورهال 
اساسی کارخانه شکر)تعمیرات ساالنه(، راندمان تولید به دلیل 
فرسودگی خط تولید به میزان ۳۰هزار تن کاهش یافته بود؛ با 
زمین های غیرقابل کشت، مملو از آفت و علف هرز به دلیل عدم 
آبیاری، کوددهی نامناســب و استفاده از سموم تاریخ گذشته 
مواجه بودیم؛ ۱۲هزار هکتار از اراضی شــرکت دارای معارض 
شخصی و عمومی  از جمله سازمان میراث فرهنگی و غیرقابل 
استفاده بودند؛ کارخانه خوراک دام، آسفالت سازی، بیو اتانول 
و یخ ســازی تعطیل شده بود؛ ناوگان حمل و نقل فرسوده بود؛ 
حساب های شــرکت و کارت بازرگانی بسته بود؛ حکم توقیف 
اموال کارخانه توسط طلبکاران خصوصی و پیمانکاران به دلیل 
بدهی انباشت شده صادر شده بود؛ تمامی  شکرهای موجود در 
انبار فروخته شــده و شکرهای تولیدی شرکت پایین تر از نرخ 
متعارف بازار پیش فروش شــده بود و مسائل دیگری هم وجود 

داشت که شرکت با آنها دست و پنجه نرم می کرد.
آ یا کسانی که سخن از دولتی شدن شرکت  می گویند، 
تضمینی می دهند که تولید رونق یابد، مشکالت برطرف 
شود، حقوق ها به موقع پرداخت شود و مشکلی به وجود 
نیاید. آنهایی که فرش قرمز برای مدیریت دولتی پهن 

می کنند، آیا از وضعیت شرکت های دولتی خبر دارند؟
کارخانه هــای کفش ملی، ارج، آزمایش، هپکو، مبلیران، بال 
و صدهــا کارخانه دیگر در نتیجه مدیریت دولتی ورشکســت 
شــدند و زور کارگران اخراج شده هرگز به دولت نرسید. راهی 
که پیش پای نیشــکر هفت تپه با مدیریــت دولتی قرار دارد. 

مستند این ادعا را می توانید از کسانی جویا شوید که در زمان 
مدیریت دولتی به دلیل تعویق ۷ ماهه حقوق، جاده می بستند 
و دستشان هم به جایی بند نبود. نکته حائز اهمیت اینجاست  

که امروز کارگران هیچ حقوق معوقه ای ندارند.
عملکرد هیات مدیره جدید و قبلی شرکت کشت و 
صنعت نیشکر هفت تپه را مقایسه کنید و توضیح دهید 

که در این دوره چه دستاوردهایی حاصل شد؟
با بررســی عملکرد هیات مدیره جدید شــرکت کشــت و 
صنعت نیشکر هفت تپه و مقایسه آن با گذشته و تقسیم بندی 
آن می توان گفت کــه اگرچه مغرضان و ناآگاهان به طور دائم 
از اخــراج کارگران خبر می دهند، اما الزم اســت بدانند که در 

بخش های مختلف توفیقات زیادی کسب کردیم. 
به طوری که در بخش نیروی انسانی و مالی، حقوق معوقه 
کارگران پرداخت شده و پایه حقوق ماهانه آنان با افزایش بیش 
از ۳ برابری از ۱۲ میلیون ریال به ۳۵ تا ۴۰میلیون ریال رسیده 
است. با وجود تورم ۵۰درصدی سال ۹۷ و به روزرسانی حقوق 
و دستمزد پرســنل پس از ۳۰ سال با پرداخت مبلغی بالغ بر 
۱۲۰۰ میلیارد ریال، امروزه میانگین حقوق در نیشــکر هفت 
تپه ۷۰ میلیون ریال است. در عین حال بدهی به پیمانکاران و 
طلبکاران بخش خصوصی تعیین تکلیف شد. وضعیت مالیاتی 
شرکت مربوط به سنوات قبل و راه اندازی سیستم جامع مالی 
تعیین تکلیف شد. در گام چهارم تعیین تکلیف وضعیت بدهی 

به بانک ها و ادارات دولتی و استمهال بدهی صورت گرفت.
بیش از ۱۴۰۰ تن از کارکنان رســمی  شــرکت بازنشسته 
شدند و حق ســنوات کلیه پرسنل بازنشسته سال های ۱۳۹۴ 
تا ۱۳۹۶، حق بیمه تامین اجتماعی و حق ســنوات پرســنل 
بازنشسته ســال ۱۳۹۷ و ۲۰۰میلیون ریال علی الحساب بابت 
حق سنوات سال ۱۳۹۷ کارگران جمعا بالغ بر هزارمیلیارد ریال 

و بازنشستگی مشموالن بازنشستگی سال ۹۸ پرداخت شد.
در ادامه این عملکردها، ۲۲۰۰ نفر نیروی جوان بومی برای 
تکمیل چارت سازمانی و ایجاد اشتغال پایدار در منطقه به کار 
گرفته شــدند که تعداد کارگران دائمی  به ۴۵۰۰ نفر رســید. 
نیروهای انسانی با ایجاد طرح طبقه بندی مشاغل، نهایی سازی 
و رتبه بندی قراردادهای پرســنلی سازماندهی شدند. برگزاری 
کالس های آموزشی و عقد قراردادهای معین کاری با کارگران 

و حذف پیمانکاران از دیگر اقدامات بوده است.  
در مجموع هزار فرصت شــغلی جدیــد با اجرای طرح های 
جدید ایجاد شده است. همچنین با وجود افزایش ۳۰۰ درصدی 
قیمت مواد اولیه و قطعات، منابع الزم برای سرمایه گذاری های 
کوتاه مدت و راه اندازی کارخانه ها تامین شــده است.   در سال 
۹۸ ماهانه ۲۷۰میلیارد ریال شــامل ۱۸۰میلیارد ریال حقوق 
کارگــران، ۴۰ میلیارد ریال حق بیمــه کارگران و ۵۰ میلیارد 
ریال برای خرید مواد اولیه و هزینه حامل های انرژی پرداخت 
شــده که در واقع ۷۰درصد هزینه های ماهانه مجموعه، بابت 
پرداخت حقوق و دستمزد پرسنل است. این در حالی است که 
از یک طرف به علت وقوع خشکسالی، سیل ویرانگر، سرمازدگی 
محصول و اعتصابات پی در پی در دو ســال گذشته، با کاهش 
۵۰درصدی فقط ۲۵هزار تن شــکر تولید  شــده در مجموعه 
مواجه بوده ایم و قیمت تمام شده هر کیلو شکر تولیدی ۶۱۰۰ 

تومان بوده است.
بــا این اوصاف، از طرف دیگر با توجــه به قوانین تعزیرات، 
فروش هر کیلو شکر به مبلغ مصوب ۴۰۵۰ تومان انجام شده 

و این مابه التفاوت ســنگین تاکنون به مبلغ هزار میلیارد ریال 
توســط آورده شــخصی مدیریت مجموعه پرداخت شده تا به 
خانواده بزرگ کارگران و پرسنل مجموعه آسیبی وارد نشود. در 
چنین شــرایطی هنوز دو سال یارانه دولتی تولید شکر به ازای 

هر کیلو ۲۰۰ تومان و نیز خسارت سیل پرداخت نشده است.
در مقطعی که بخش خصوصی مدیریت شرکت را بر 
عهده داشت، در حوزه صنعت نیشکر چه اقداماتی انجام 

گرفت و چه تغییر و تحوالت مثبتی ایجاد شد؟
در طول مدتی که بخش خصوصی مدیریت شــرکت را بر 
عهده گرفته، شــاهد تحوالت اساسی در زمینه صنعت نیشکر 
بوده ایم. به طوری که در گام نخســت اورهال اساسی کارخانه 
نیشکر توسط مهندســان داخلی و مشاوران خارجی با مبلغی 
بالغ بر هزار میلیارد ریال و افزایش راندمان اســتحصال نیشکر 
تــا ۱۰ درصد ایجاد شــد. در گام دوم کارخانــه خوراک دام 
مجددا راه اندازی شد و تولید به ۲۱۱ تن در روز افزایش یافت. 
راه انــدازی و تکمیل کارخانه بیو اتانول با ظرفیت ۱۰هزار لیتر 
در روز و افزایــش آن به ۳۵هزار لیتر در آینده نزدیک از دیگر 

توفیقات ما بود. 
ایجاد و راه اندازی کارخانه بسته بندی شکر با ظرفیت ۱۰ تن 
در روز جهت توزیع مناســب و ایجاد ارزش افزوده و همچنین 
ایجاد کارخانــه زغال به ظرفیت ۱۰ تــن در روز با ۷۵درصد 
پیشرفت فیزیکی و تامین مواد اولیه آن از خود مجموعه اقدامات 
دیگری بود که انجام شــد.  راه اندازی کارخانه کود کمپوست؛ 
اورهــال و راه اندازی کارخانه یخ ســازی و راه اندازی واحدهای 
تولید بتن و آسفالت بعد از ۱۵ سال از دیگر دستاوردهای مهم 
در این بخش بوده اســت. همچنین با انجام تغییرات صحیح؛ 
تعمیــر و راه اندازی نیروگاه برق موجود مصرف انرژی به میزان 

۲۰درصد کاهش یافت.
عملکــرد مدیران شــرکت را در زمینــه صنایع 

غیرنیشکری چطور ارزیابی می کنید؟
از آنجا که نیشــکر یک کشــت فصلی اســت و نمی تواند 
هزینه های جــاری شــرکت را تامین کنــد، مدیریت بخش 
خصوصــی تصمیم گرفت بــا ایجاد صنایع غیرنیشــکری به 
درآمدزایی بیشــتر بپردازد.در این راستا چند تحول اساسی و 
بزرگ رقــم خورد. به طوری که بزرگ ترین کارخانه تولید رب 
گوجه فرنگی خوزســتان به ظرفیت ۱۵۰۰ تن راه اندازی شد؛ 
کارخانه تولید ورق های MDF بــه ظرفیت تولید ۱۵۰ هزار 
مترمکعب در سال راه اندازی شد، چهار خط تولید جدید کامل 
در ابعاد مختلف شــامل خط آغشته سازی کاغذ مالمینه، خط 
پرس مالمینه، خط تولید فرمالین و خط تولید پارافورمالدئید 
در دست راه اندازی است؛ عملیات اجرایی احداث کارخانه تولید 

شیرخشک شروع شد.
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در گفت وگو با مالک خصوصی شرکت تشریح شد

عملکـرد بخـش خصوصی در نیشـکر هفت تپه

آیا دولت توان مقابله با گرانفروشی ایرالین ها را دارد؟

دغدغه ادامه دار ساماندهی پروازهای اربعین
گفت وگو با آلفرد یعقوب زاده، عکاسی که 32 ماه از جبهه های نبرد علیه صدام عکسبرداری کرد

خاکریز ایران در جنگ با عراق
 بدن رزمنده ها بود

آغاز هفته دفاع مقدس مبارک باد


