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مدیرکل فرآورده های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو:
کی، شایعه بود  ماجرای مرغ های تریا

آشــامیدنی ســازمان غــذا  و  فرآورده هــای غذایــی  مدیــرکل 
و دارو دربــاره اضافــه کــردن مــواد غیرمجــاز بــه آب آشــامیدنی 
کــی گفت: »ایــن موضــوع را مدیر  غ هــای تریا غ هــا و بحث مر مر
دفتر ســالمت وزارت جهاد کشــاورزی مطــرح کرد کــه البته قبال 
رئیس سازمان دامپزشــکی بوده است، اما رئیس فعلی سازمان 
کــه چنیــن  کــرد  دامپزشــکی ایــن موضــوع را تکذیــب و اعــالم 
چیزی نیســت.« دکتر حسین عزیزی در نشســت خبری وزارت 
بهداشــت کــه بــه مناســبت روز جهانــی غــذا برگــزار شــد، گفت: 
»در سطح کشــور حدود ۷0 دانشگاه علوم پزشــکی داریم که در 
شــهرهای خودشــان برنامه هایی برای روز غــذا دارند.« عزیزی 
ع  در پاســخ به ســوالی درباره وضعیت پایــش آالینده هــا در مزار
کــردن  کشــاورزی و ســرانجام شناســنامه  دار  و در محصــوالت 
ع، گفــت: »مســأله تولیــد غذا بســیار مهــم اســت و نظارت  مــزار
ع و باغــات آغــاز شــود. بیــش از هشــت ســال قبــل  بایــد از مــزار
تفاهمنامــه ای بیــن وزارت بهداشــت و وزارت جهاد کشــاورزی 
در این زمینه منعقد شــده که وزارت بهداشــت وضعیت سموم 
را در مواد اولیه کشــاورزی بررســی کند. متاســفانه وزارت جهاد 
گر ما  ع و باغات را شناســنامه دار کند. ا کشــاورزی نتوانسته مزار
وضعیت سموم را در سبزیجات و صیفی جات و سایر مواد اولیه 
کشــاورزی بررســی کنیــم و عــدم انطباق هایی مشــاهده شــود، 
این عدم انطباق هــا باید پیگیری شــود و بعــد بتوانیم مداخله 
کــه محصــوالت، شناســنامه  کنیــم، امــا متاســفانه از آنجایــی 
ندارنــد و مشــخص نیســت کــه از کجــا آمــده، فقــط می توانیــم 
وضع موجود را اعالم کنیــم که برخی محصــوالت از نظر نیترات 
و ســموم کشــاورزی مشــکل دارنــد، امــا پیگیــری و مداخلــه ای 
انجــام نمی شــود.«او گفــت: »طبــق آخریــن چیــزی کــه وزارت 
جهــاد کشــاورزی اعالم کرده اســت، حــدود 300 هکتــار را ظاهرا 
ع پروانه  شناســنامه دار کردنــد. البته بســیاری از باغــات و مــزار
دارند، امــا آنهایی که گواهی و شناســنامه دار شــده باشــد، 300 
کنون هم چیزی به سازمان  هکتار است که بسیار کم اســت و تا

غذا و دارو معرفی نشده است.«
اقدام برای ساماندهی لبنیات سنتی

عزیزی در پاســخ به ســوالی درباره ســالمت فرآورده های لبنی 
به ویــژه لبنیات ســنتی و تعامــل با ســازمان دامپزشــکی، گفت: 
»وزارت بهداشــت به طور کلی مســئول ارزیابی ســالمتی است و 
آخــر کار و زنجیره را می بیند؛ چه در ســطح ســازمان غــذا و دارو 
کــه مــا محصــوالت صنعتــی و کارخانه هــا و کارگاه هــا را نظــارت 
می کنیم و چه در ســطح معاونت بهداشــتی که ســطح عرضه را 
مورد توجــه قــرار می دهنــد. خوشــبختانه تعامل ما با ســازمان 
کزی  دامپزشکی خوب اســت که دامداری ها و مرغداری ها و مرا
، گوشــت،  که پروتیین های حیوانی را تولید می کنند اعم از شــیر
غ و ماهــی را کنتــرل می کننــد و در حقیقت مــواد اولیه ای که  مر
کارخانه هــا وارد می شــود، می توانــد وضعیــت  کارگاه هــا و  بــه 
خوبی داشــته باشــد. البتــه هنــوز مشــکالتی در زمینــه لبنیات 
ســنتی وجود دارد. زیرا تعداد مغازه ها زیاد اســت، اما خودشان 
خوشــبختانه داوطلــب شــدند و بــه ســراغ مــا آمدند و دوســت 
دارنــد که تحــت نظارت و کنتــرل قرار گیرنــد. هم ســازمان غذا و 
دارو و هــم معاونــت بهداشــتی از ایــن موضوع اســتقبال کرده و 
بــه زودی ایــن حــوزه هــم سروســامان بهتری پیــدا می کنــد. در 

مجموع اقدامات در این حوزه امیدبخش است.«
کی، شایعه بود غ های تریا ماجرای مر

مدیــرکل فرآورده های غذایی و آشــامیدنی ســازمان غــذا و دارو 
غ ها و بحث  درباره اضافه کردن مواد غیرمجاز به آب آشامیدنی مر
غ ها نیز، گفت: »این موضوع را مدیر دفتر سالمت  کی بودن مر تریا
وزارت جهــاد کشــاورزی مطــرح کرد که البتــه قبال رئیس ســازمان 
دامپزشکی بوده اســت، اما رئیس فعلی ســازمان دامپزشکی این 
موضــوع را تکذیــب و اعــالم کرد کــه چنین چیــزی نیســت. ما هم 
غ، اثری  طبق بررسی هایی که انجام دادیم و با آزمایش گوشت مر
از ایــن قضیــه ندیدیم. فکر می کنــم که این موضوع بیشــتر جنبه 
شــایعه دارد و شــاید خیلی کار کارشناســی روی آن انجام نشده و 
فردی که ایــن موضوع را مطرح کرده، بهتر بود که ابتدا بررســی ها 
را انجام مــی داد و با مدارک و مســتندات اعالم می کــرد.«او افزود: 
»این مباحث مقداری منجر به تشویش اذهان عمومی می شود 
و ما دوست نداریم که به هیچ عنوان مطالبی مطرح شود که قبل 
از اینکه ثابت شده باشد، منجر به تشویش اذهان عمومی شود. 
بنابراین مــا این موضــوع را تکذیــب می کنیم. هورمون هــا هم که 
غ ها  سال هاســت مطرح شده، چنین چیزی اصال نیســت و به مر
غ ها داده  ک داده نمی شــود. تنها چیزی که بــه مر هورمون یا تریا
می شود، آنتی بیوتیک است که بیمار نشوند. زیرا رشدشان بسیار 
ســریع اســت و باید به همراه غذا، آنتی بیوتیــک بخورند که وجود 
آنتی بیوتیک را هم در چندین طرح تحقیقاتی بررسی کردیم و در 
غ وجود نداشته است.  هیچ موردی باقی مانده ای در گوشــت مر
گر هم بوده در حد مجاز بوده اســت. درباره افزودنی ها و ســموم  ا
شــاید فــرآورده ای را پیــدا نکنیــم که اصــال در آنهــا وجود نداشــته 
باشد، بلکه هریک از اینها حد مجاز دارند. در این مورد هیچ کدام 
از حــد مجــاز خــارج نبــوده و از نظر ســالمتی مــورد تایید اســت و 

مشکلی ندارد.«

شــد؛  تعیین تکلیــف  شــهروند| هفت تپه 
گذاری به شرکت توسعه صنایع نیشکر. خبری  وا
که گویا فصل الخطــاب تمام اعتراضــات خواهد 
بــود. قــول و قرارها بر پرداخت نخســتین معوقه 
کارگران تا 10 روز آینده شــده. کارگرانی که از تیرماه 
به بعد دریافتی نداشتند. خبر خوش دیگر برای 
بیمه هــای  دوماهــه  کارگران هفت تپه تمدیــد 
درمانی اســت؛ بــدون واریــز مبلغــی. هفت تپه، 
همسایه شوش سال هاســت کامش تلخ است. 
شهری اخت گرفته با اعتراض و شرمنده از جیب 
خالــی کارگرانــش. کارگرانی که هراز گاهی دســت 
کاردهــای اعتراض شــان  از کار می کشــیدند و پال
را دســت می گرفتند. گوش شــهر ُپر شــده بــود از 
حکایــت حقوق های معوقه ســه یــا چندماهه. 
زمانی این ســوی شــهر تجمع می کردند و زمانی 
مقابــل فرمانــداری می ایســتادند بــرای گفتن از 
گالیه هایشان. عکس و فیلم هایشان همه جا به 
چشــم می خورد؛ تصاویری که گرفته می شدند 
به امید شنیده شدن حرف هایشان. حرف ها و 

مطالباتی که این بار گویی شنیده شده اند.
تصمیم بر دولتی شدن

چهارده کیلومتــر دورتــر از شــوش و 10کیلومتر 
کــرده اســت؛  مانــده بــه چغازنبیــل جاخــوش 
کارخانه خبرساز ســال های گذشته. پا گرفتنش 
گرچــه آغاز قصه اش،  به ســال 1338 برمی گردد ا
ماجــرای نفــت و انگلیســی ها را بــه یــاد مــی آورد 
بــه ســال 1319. انگلیســی کــه چشــم بــه نفــت 

خوزستان داشت و مخالف کشت نیشکر بود.
کلنگ کارخانــه را دولت بــه زمین زد و دوســال 
بعــد زمــان بهره برداری رســید. شــرکت ســهامی 
نیشکر هفت تپه ســال 1354 به تایید مجلس، 
اولیــه  ســرمایه  بــا  شــد  اساســنامه  صاحــب 
چهارمیلیارد ریال زیرمجموعه وزارت کشاورزی. 
گــذاری  در همــان ســال ها شــرکت مکلــف بــه وا
99درصد سهامش شد. سه سال بعد تصمیم ها 
بــر دولتی شــدن شــرکت شــد. همه چیــز تحت 
کنتــرل دولــت در آمــد و  اداره شــرکت بــه وزارت 

صنعت رسید.
باالخــره  و  اعتراضــات  حقوق هــا،  تعویــق 

خصوصی شدن
فرســودگی خطــوط تولیــد، زیــان ده بــودن و 
بدهی هایــی کــه روی هــم تلنبــار شــده بودند، 
دیگــران.  بــه  ســپردنش  بــرای  شــد  بهانــه ای 
کــه از میانه هــای دهــه80 شــروع  بهانه هایــی 
شدند. دهه 80 که به سال ششمش رسید رسما 

مشمول قانون خصوصی سازی شد.
بهانه ای جدید بــرای تعویق حقــوق کارگرانی 
کــه از 1384 اعتراضاتی داشــتند؛ اعتراضاتی که 
بــا تعویــق حقوق هــا شــدت گرفــت. اعتراضات 
مکرری که دوســال ادامــه پیدا کردنــد تا مهرماه 
86 دولت به پرداخت بخشی از معوقات رضایت 
دهد.مدتــی کوتــاه ســکوت و دوباره از ســرگیری 
اعتراضاتی که خصوصی سازی را کمی به تعویق 
انداخــت. باالخــره دولــت تــن بــه بازســازی و 
نوسازی کارخانه داد؛ البته به سال 1391. ماجرا 
اما به نوســازی ختم نشــد و نام کشت و صنعت 
نیشکر هفت تپه در فهرست اردیبهشت 1393 
شــرکت های بــزرگ جــای گرفــت. این تنهــا یک 
معنــی داشــت؛ سرنوشــت نیشــکر هفت تپــه با 

خصوصی سازی گره خورد.
مزایده بــه بهانــه ورشکســتگی و باالخــره 2 

برنده جوان
نیشــکر  شــدن  خصوصــی  از  قول وقرارهــا 
هفــت تپــه خبــر می دادنــد؛ قول وقرارهایــی که 
منتقــدان و معترضانی بــه خود می دیــد. یکی از 
منتقدان نماینده شوش در مجلس در آن برهه 
گــذاری شــرکت بــه افراد  بــود. منتقدی کــه به وا
بی صالحیــت اعتــراض داشــت و در مجلــس به 

وزرای صنعت و اقتصاد تذکر داد.
منتقــد بعــدی معــاون وزیــر صنعــت، معدن 
و تجــارت وقــت بــود. معاونتــی کــه بــه اجــرای 
ناصحیــح اصــل 44 اعتراض داشــت و از آســیب 
دیدن شرکت ها گفت. اعتراض منتقدان هم راه 
به جایی نبرد و شرکت با ارزش 220میلیارد تومان 
به مزایده گذاشــته شــد. البتــه در آن برهه بهانه 

گذاری به بخش خصوصی ورشکستگی  برای وا
گذاری که قرار شد  شــرکت نیشــکر اعالم شــد. وا
جان تازه ای به شــرکت بدهد تا بــه چرخه تولید 

برگردد.
اما این ســوال بــرای همیشــه بی جــواب ماند 
کــه چــرا بخــش خصوصــی بایــد طالب شــرکتی 
ورشکســته باشــد؟! مزایــده برگــزار شــد تــا نــام 
برنده هــای جــوان 28 و 31ســاله اعــالم شــود. 
گــذار شــد؛البته با قیمتــی پایین تــر از  شــرکت وا

ارزش واقعی اش.
نیشــکر  صاحــب  اینکــه  بــرای  اســدبیگی ها 
تومــان  290میلیــارد  تنهــا  شــوند  هفت تپــه 
پرداختند. یعنی ارزش ریالی شرکت در سال 93 
که قرار شد اقساطی پرداخت شود! البته ُبرد این 
مزایده مزایایی هم بــرای این دو جوان داشــت؛ 

تسهیالت 10میلیارد تومانی.
فراری که جرقه اعتراضات را شعله ورتر کرد

نشســتند؛  مدیریــت  مســند  بــر  جــوان  دو 
مدیریتــی که بــه ظاهــر خیلی هــم آســان نبود. 
گذاری شــرکت گره خورد با اعتراضات کارگران.  وا
مدیران جدید و تصمیمات شــان هر روز عرصه 
بر کارگران تنگ تر کرد. کارگرانــی که هر بار گرفتن 
حــق و حقوق شــان بــدون اعتصــاب و اعتراض، 
شــدنی نبود.کارگران کج دار و مریز شرایط را تاب 
آوردند تا ماجرای فرار شــریک اســدبیگی. فراری 
کــه تعویــق حــق و حقــوق کارگــران را طوالنی تــر 
از گذشــته کرد. چهــار ســال در بر همان پاشــنه 
چرخید؛ اعتراض و تعصب و شنیدن وعده های 
جورواجــور. مدتی ســکوت و آرامش بــه امید باز 
شــدن گره ای از مشــکالت. ســکوتی کــه نتیجه 
نــداد و پاییــز 98 اخــراج 20 کارگــر به بهانــه پایان 
زد.اعتراضاتــی  اســتارت  را  اعتراضــات  قــرارداد 
کــه از ســال گذشــته فزونــی یافتــه بــود و تصاویر 
بنرهایی با نوشته »ما گرسنه ایم« همه جا دیده 
می شــد. وضعیت اقتصادی کارگــران هفت تپه 
بــه حــدی رو بــه وخامت بــود کــه نانوایی ها هم 
از دادن نســیه معذور شــدند. اعتراضات بودند 
اما بی نتیجــه؛ اعتراضاتی کــه در نهایت منتهی 
شــدند بــه دســتگیری کارگران.مشــکالت قصد 
نداشتند دست از سر کارگران هفت تپه بردارند. 
تقویم به سال 1399 بود مالک شرکت در دادگاه 
کمه. کرونا و  ویژه مفاسد اقتصادی در حال محا
جیب خالی کارگــران را دوبــاره مجبور به تحصن 
و اعتــراض کــرد بــه امیــد دریافــت حقــوق عقب  
افتاده.کارگرانــی که مصر به خلع ید اســدبیگی و 
گذاری بودند. دستگیری کارگران معترض  لغو وا
باعــث خاموشــی اعتراضــات نشــد و در نهایــت 
نمایندگان در میان کارگران رفتند و از وعده هایی 
گفتنــد. قول هایــی هــم از طــرف نماینــدگان به 
کارگرانی کــه ۷0 روز اعتراض را ادامــه داده بودند، 

داده شد؛ پیگیری مطالبات کارگران.
ضرب االجل کمیسیون اصل 90 و ابتر ماندن 

ماجرای خلع ید
سال ها اعتراض باالخره داشت نتیجه می داد، 
گرفتــه  باالخــره نماینــدگان مجلــس تصمیــم 

بودنــد پــای کار بیاینــد. دیــوان محاســبات هم 
سنگ تمام گذاشت و پیگیر ماجرا شد؛ تحقیق 
کارگــران  گــذاری شــرکت.  و تفحــص از نحــوه وا
معتــرض کمــی امیــدوار شــده بودنــد بــه بهبود 

اوضاع و تعیین تکلیف مدیریت شرکت.
حــاال نوبــت ســازمان خصوصی ســازی بــود تا 
کنشــی در این مســأله داشته باشــد، اما آبی از  وا
این سازمان گرم نشد تا کمیسیون اصل 90اعالم 
کــرد پیگیــر اجــرای خلع یــد و پیگیــری حقــوق 
بیت المــال خواهــد بــود. کمیســیون اصــل 90 
هرگونه اهمال از سوی هر نهادی را به پیگیری از 

طرف نظارت دیوان محاسبات موکول کرد.
کمیســیون اصــل 90 همــت کــرده بــود تــا حق 
کارگران هفت تپه تضییع نشــود. قرار بر این شــد 
نماینــدگان هــم از حــق قانونــی خــود اســتفاده 
کنند برای سوال و اســتیضاح وزیر. ضرب االجل 
کمیســیون اصــل 90 آبان ماه بــود ماهی کــه آمد 
و رفــت و خبــری از خلع یــد اســدبیگی نشــد و 

مطالبات همچنان روی زمین باقی ماند.
خلع یدی که به هیأت  داوری سپرده شد اما 

بی نتیجه
در  ناتوانــی اش  خصوصی ســازی  ســازمان 
تصمیم گیری خلع یــد کارفرمای شــرکت را اعالم 
کرد تا نوبت به وزیر اقتصاد برسد. این بار جلسات 
رســیدگی با حضــور وزیــر اقتصــاد برگزار شــدند. 
جلسه ســوم رســیدگی مجلس از مهلت 15روزه 
وزارت اقتصاد و ســازمان خصوصی ســازی برای 

تصمیم نهایی خبر داد.
اما آن ســوی ماجــرا کارگران بخــش تجهیزات، 
کشاورزی و کارخانه در اعتراضات شان خواستار 
حضــور رئیس قضــا شــدند بــرای خاتمــه دادن 
بــه ماجراهای شــرکت، امــا ماجرا به درخواســت 
خلع ید کارفرمای شــرکت به هیأت داوری ختم 
شــد. هیــأت داوری موظــف بــه بررســی فســخ 

گذاری شرکت شد اما بی نتیجه. قرارداد وا
دیوان محاسبات، شــورای عالی امنیت ملی، 
سازمان بازرسی، نمایندگان مجلس و… رضایت  
به لغــو قــرارداد دادنــد. رضایتــی که افاقــه نکرد و 
هیــأت داوری بــه بهانــه واهــی ارایه مســتندات 

بیشتر رأی نهایی را صادر نکرد.
بزرگ تریــن  مدیــران جــوان نقش آفرینــان 

پرونده فساد اقتصادی
در این میانه پای مدیران به پرونده های ارزی 
باز شده بود؛ پرونده ای برای 1.5میلیارد دالر ارز 
دولتــی. ارزی کــه مدیران شــرکت به نام توســعه 
دریافــت کــرده و در بــازار ارز فروختــه بودنــد؛ ارز 
دولتی که سر از بازار آزاد درآورده بود. مدیرعامل و 
رئیس هیأت مدیره به اخالل در نظام ارزی متهم 
شدند. هرچند سردستگي سازمان یافته اخالل 
در نظــام ارزي و پولــي کشــور از طریــق قاچــاق 
عمــده ارز و معامــالت غیرمجــاز ارز هــاي دولتي 
اتهام اصلی مدیرعامل بود. باالخره بعد از ماه ها 
انتظار حکم مدیران صادر شد. امید اسدبیگی 
به بیست سال حبس و رد اموال و جزای نقدی و 

انفصال از خدمات دولتی محکوم شد.

اتهــام اســدبیگی مشــارکت در قاچــاق یــک 
بــود. هرچنــد  یــورو  و 396 میلیــون  میلیــارد 
مباشــرت در قاچاق دو میلیون و 894 هزار یورو 
هم جــزو اتهاماتش بــود. حکم مهرداد رســتمی 
هم  بیست ســال حبس، رد مال و جزای نقدی 
بــود. در این پرونــده دو نفــر از متهمــان هرکدام 
حکــم  15ســال حبــس گرفتنــد. ســه نفــر دیگــر 
هرکدام به 10 ســال و بیش از 1۷ نفر هر کدام به 5 

سال حبس محکوم شدند.
توپ در زمین قوه قضائیه

هیــأت داوری در نهایــت رأی به عــدم خلع ید 
داد. رأیــی کــه اعتــراض هیــأت عامــل ســازمان 
خصوصی ســازی را به دنبــال داشــت. اعتراضی 
که کارگران را امیــدوار کرد به رقم خوردن اتفاقات 
خــوب. آنهایی که امید بســتند به تحقــق یکی  
از خواسته های شــان؛ افتــادن تــوپ در زمیــن 
قوه قضائیه. قرار شده قوه قضائیه به رأی هیات 
داوری ورود کنــد و ایــن تــوان را دارد ایــن رأی را 
ابطــال کنــد. قوه قضائیــه از ورود دســتگاه های 
مختلــف نظارتی همچــون دیــوان محاســبات 
کــه  گفــت. دســتگاه هایی  و ســازمان بازرســی 
بــه رأی هیــأت داوری اعتــراض داشــتند. خبــر 
خــوش قوه قضائیــه ارجــاع دادخواســت ابطال 
گــذاری پرفســاد شــرکت هفت تپــه بــه دادگاه  وا
ویژه حقوق رســیدگی به پرونده های مســأله دار 
خصوصی ســازی بود. چند جلسه رســیدگی در 
دادگاه نفــس را در ســینه کارگران حبــس کرد اما 

باالخره کار به جاهای خوبی رسید.
هفت تپه در اختیار صنایع دولتی

در جلســه ای کــه همیــن هفتــه بــه ریاســت 
معاون اول رئیس جمهوری برگزار شد، نسبت به 
تعیین تکلیف شرکت کشت و صنعت هفت تپه 
اقدام و مدیریت این مجموعه عظیم به شرکت 
گــذار شــد.  توســعه نیشــکر و صنایــع جانبــی وا
کــه بــا حضــور دکتــر محمــد  در ایــن نشســت 
مخبــر و نیــز دادســتان کل کشــور، وزرای امــور 
اقتصــاد و دارایــی، صنعــت، معــدن و تجــارت، 
جهــاد کشــاورزی، تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی، 
دادگســتری، معاون حقوقی رئیــس جمهوری، 
استاندار خوزســتان و رئیس سازمان خصوصی 
ســازی و مدیران عامل بانک هــای ذیربط برگزار 
شد، با توجه به تخصص، ارتباط و اهمیت شرکت 
توسعه نیشکر و صنایع جانبی، مدیریت شرکت 
نیشــکر هفــت تپــه از طرف ســازمان گســترش و 
 نوسازی صنایع ایران به این شرکت سپرده شد.
کیــد بــر شــفاف شــدن  اعضــا همچنیــن بــا تا
ایــن  ارزش  حســاب هــا، بدهــی و همچنیــن 
شــرکت در مــدت 3 مــاه، تســویه ارزش شــرکت 
 کشــت و صنعــت هفــت تپــه را تصویــب کردنــد.
پرداخت تســهیالت جدید از ســوی بانک های 
ملی و صادرات برای تســهیل امور شرکت هفت 
تپه و پرداخت معوقات به ویژه پرداخت حقوق 
پرســنل، دســتمزد کارگران و تامیــن هزینه های 
جــاری آن و همچنیــن امهــال بدهی هــای این 

شرکت از دیگر مصوبات مهم این جلسه بود.

خبر3 هفت تپه در آغوش دولت
گذار شد در جلسه ای به ریاست معاون اول رئیس جمهوری مدیریت شرکت هفت تپه به شرکت توسعه نیشکر وا


