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دسترنج
 شماره  1148 /    سه شنبه  1 شهریور   1401  /     25 محرم  1444  /  23 آگوست   42022

اخبار کارگری

نابودی برندها و شرکت های پرآوازه 
ایران در ســال های پس از انقالب به 
خصوص پس از اجرای سیاست های 
پرشتاب خصوصی سازی در کشور، 
این روزها چندان غریب نیست و گویا 
در سال 1401 قرعه فال به نام شرکت 

داروگر رقم خورده است.
به گزارش »توســعه ایرانی«، در 
سال های میانی قرن بیستم میالدی 
یا همان قرن چهاردهم شمسی، کشور 
شاهد رویش تعداد بیشماری کارخانه 
صنعتی بود که به لطف سیاست های 
حاکم بــر آن دوران، به شــکوفایی و 
بالندگی رســیدند. داروگر در سال 
1307، ارج در ســال 1316، روغن 
نباتی پارس )قو( در سال 1333، روغن 
نباتی جهان در ســال 1334، کفش 
ملی در سال 1336، آزمایش در سال 
1337، ایران خودرو در سال 1341، 
تولید دارو در ســال 1343، سایپا در 
سال 1344، ماشین ســازی اراک در 
سال 1346، هپکو در سال 1351 و... 
جزو صنایعی بودند که در دوران پیش 
از انقالب و عموما با سرمایه خصوصی 
راه اندازی شــدند و ایران را در مسیر 
صنعتی شدن قرار دادند. پس از انقالب، 
قریب به اتفاق ایــن صنایع مصادره 
و ملی اعالم شــدند و تا آغــاز دوران 
خصوصی سازی در کشور، همچنان 
به فعالیت خود ادامــه می دادند اما با 
تغییر ریل اقتصادی کشور به سمت 
سیاســت های تعدیلی، این نام های 
آشنای ایرانیان، یکی یکی گام به ورطه 
ورشکستگی و افول گذاشتند و بجز 

برخی از این صنایــع همچون ایران 
خودرو و سایپا که به لطف حمایت های 
دولتی و محدودیت هــای وارداتی، 
همچنان مشغول به کار هستند، مابقی 
جز تعطیلــی یا در بهتریــن حالت، 

زندگی نباتی فرجام بهتری نیافتند.
این روزها نیز مروری بر اخبار نشان 
می دهد که شرکت سهامی عام کف یا 
همان داروگر به روزهای پایانی حیات 
تقریبا 94 ساله خود نزدیک شده است 
و اگر حمایت های رانتی از آن نشود، 
فرجامی بهتــر از تولیــد دارو، ارج و 

آزمایش نخواهد داشت.

شروع یک داستان صنعتی
غالمرضا داروگر در ســال 1307 
اولین کارخانه صنعتی تولید صابون 
را در شــهر اصفهان تأســیس کرد. 
13 ســال بعد و در ســال 13۲0، به 
منظور گسترش برنامه های تولیدی، 
این کارخانــه از اصفهان بــه تهران 
منتقل شــد و در ادامه تولید صابون 
مبادرت به تولیــد محصوالت دیگر 
بهداشتی و آرایشــی کرد و سرانجام 
در سال 1336 شرکت داروگر رسما 
به ثبت رسید. این شرکت عالوه بر آنکه 
پایه گذار تولید صنعتی صابون کشور 
محسوب می شود، پایه و ساختار پودر 
لباسشویی را هم در ایران ایجاد کرد و 
در سال 135۲ نام شرکت تغییر یافت 

و سهامی عام کف، جایگزین آن شد.
محصوالت این شــرکت از قبیل 
صابون نخل نشان، شامپو تخم مرغی 
و مایع ظرف شویی ریکا سال ها مهمان 

خانواده های ایرانی بودند به گونه ای 
که شهرت مایع ظرفشــویی ریکا به 
اندازه ای بود که بسیاری از ایرانیان کل 
مایعات ظرفشویی را با عنوان »ریکا« 
می شناســند. پس از انقالب نیز این 
شرکت مصادره و جزو اموال سازمان 
اقتصادی کوثر )بازوی اقتصادی بنیاد 
شهید(، شرکت سرمایه گذاری گروه 
توسعه ملی ایران و ســرمایه گذاری 
توسعه ملی شد تا اینکه در سال 1388، 
نزدیک بــه 73درصد از ســهام این 
شرکت در سه معامله بلوکی به فردی 
از بخــش خصوصی واگذار شــد که 
آغازکننده مشکالت این برند قدیمی 

ایرانی بود.
پس از این واگذاری، اوضاع شرکت 
اصال خوب پیش نرفت بــه گونه ای 

که هشت سال بعد یعنی زمزمه های 
ورشکســتگی داروگر در اوایل سال 
96 مطرح شده بود که فورا با تکذیب 
وزارت صمت همراه شد. اما این پایان 
کار نبود و بار دیگر در سال 99 و با آگهی 
مزایده اموال این شرکت توسط سازمان 
امور مالیاتی مجددا »ورشکســتگی 
داروگر« مورد توجه قــرار گرفت. در 
خبرها آمده بود که هلدینگ داروگر به 
سازمان امور مالیاتی کشور حدود 830 
میلیارد تومان بدهــکار بوده که برای 
تسویه این مبلغ، 48 کامیون شرکت 

در معرض فروش گذاشته شد.
با این حال فعالیت نصفه و نیمه این 
شرکت زیان ده همچنان ادامه یافت در 
حالی که تاخیر در پرداخت مطالبات 
کارگران به رویه ای مرســوم در این 
شرکت بدل شده است اما با آغاز سال 
جدید، چندین تجمع کارگری مرتبط 
با این شرکت، نشان داد که نفس های 
داروگر نیز این بار به شماره افتاده است.

نگرانی کارگران قراردادی
در روزهای اخیر نگرانی کارگران 
داروگر تهران )کف( از به اجرا درآمدن 
طرح های تعدیل نیروی انسانی شدت 

یافته است.
به گزارش ایلنا، مدیران این شرکت 
قصد دارند از شمار کارگران قراردادی 
که هم اکنون در بخش های مختلف 
کارخانه مشــغول به کارند، بکاهند و 
ظاهرا طرح تعدیل اختیاری قرار است 
از صبح امروز )سه شنبه، یکم شهریور 
ماه( برای حدود ۲00 کارگر قراردادی 

با چهار ماه حقوق معوقه در بخش های 
مختلف تولیدی شــرکت داروگر به 

اجرا درآید.
برخی از این کارگر که روز ســی و 
یکم مرداد ماه، پایان قــرارداد کاری 
آنهاست، مدعی شده اند که براساس 
اطالعیه کارفرما، از صبح روز سه شنبه، 
اگر کارگران تمایل به ادامه همکاری با 
کارخانه را نداشته باشند، می توانند 
برای دریافت مقرری بیمه بیکاری اقدام 
کنند و در صورت افزایش سطح تولید 

دوباره به کار بازخواهند گشت.
کارگران شــرکت داروگر با بیان 
اینکه تمامی کارگران هــر ماه پس 
از خاتمــه قرارداد کارشــان نگران از 
دست دادن شغلشان هستند، افزودند: 
این وضعیت درحالــی برای کاهش 
هزینه های کارخانه انجام می شود که 
کارفرما براســاس این اطالعیه اعالم 
کرده در طول هشت ماه گذشته همه 
هزینه های کارخانه را از طریق فروش 
اموال مدیران و مســئوالن شــرکت 
تامین کــرده و در حال حاضر ممکن 
است با ادامه این روند پرداخت حقوق 
کارگران با تاخیر بیشتری مواجه شود.

طبق ایــن گــزارش، در چند ماه 
گذشــته نیز حدود ۲0 تــا 30 نفر از 
کارگران با سوابق پایین خودخواسته 
محل کار را ترک کرده و شغل دیگری 
پیــدا کرده اند. همچنیــن در حالی 
مدیریت کارخانــه دالیلی همچون 
کمبود نقدینگی و کاهش سطح تولید 
را دلیل این اقدام خود عنوان می کند 
که کارگران حاضر به ترک محل کار 

خود نیستند.

کارگران پنج ماه است
 در مضیقه اند

»علــی خدایی«، رئیــس کانون 
هماهنگی شــوراهای اســالمی کار 
اســتان تهران و نماینده کارگران در 
شورای عالی کار، در ارتباط با شرایط 
دشوار کارگران داروگر می گوید: مدت 
طوالنی ست که شرکت سهامی عام 
کف با برند باسابقه داروگر به دلیل بروز 
اختالفات مالیاتی دچار تنش و چالش 
جدی شده به نحوی که در حال حاضر 
کارگران این واحد بــا 5 ماه تاخیر در 
پرداخت دســتمزد و همچنین عدم 
تمدید اعتبــار دفترچه های درمانی 
از ســوی ســازمان تامین اجتماعی 

مواجه هســتند. در چنین شرایطی 
معیشت کارگران و خانواده های آنان 
با مشکالت جدی و عدیده روبه روست.

به گفته وی، در این میان تالش های 
کمیسیون های اســتانداری تهران و 
اداره کل کار اســتان و معاونت روابط 
کار وزیر که پس از درخواست کمک در 
تجمع مقابل وزارت کار به مسأله ورود 
کرده اند ، همچنان بی تأثیر بوده است.

خدایــی اضافــه می کنــد: این 
درحالی ست که در جلسه هماهنگی 
صورت گرفته بین اداره کل کار استان، 
اینجانب و مدیرعامل این شرکت، تنها 
خواسته مدیریت مجموعه، افتتاح یا 
فعالیت یکی از حســاب های شرکت 
آن هم زیرنظر دادستانی جهت خرید 
مواد اولیه و پرداخــت حقوق و حق 
بیمه پرسنل بوده که متاسفانه بنابر 
شــنیده ها، این امر با ممانعت جدی 

اداره مالیات به نتیجه نرسیده است.
او ادامــه می دهــد: در این میان 
تخلف مسبوق به سابقه سازمان تامین 
اجتماعی قابل چشم پوشی نیست که 
به رغم صراحت قانون در مورد اینکه 
عدم پرداخت تعهدات کارفرما نباید 
مانع از ارائه خدمات به کارگران باشد و 
به رغم تاکیدات مدیران عامل مختلف 
ســازمان در ادوار مختلف، سالمت 
کارگران را به گــرو گرفته اند و اعتبار 

درمان آنها را تمدید نمی کنند.
نماینده کارگران در شورای عالی 
کار خطاب به مســئوالن می گوید: 
آقایان مسئول ، آقایان وزیر، اگر منتظر 
نیســتید که بعد از تعطیلــی یکی از 
برندهای معتبر و قدیمــی، با جنازه 
آن عکس یــادگاری بگیرید و افتخار 
بازگشایی مجدد آن را خرج تبلیغات 
انتخاباتی خود کنید، امروز اقدام کنید. 
فردا خیلی دیر است. همین امروز برای 

نجات  داروگر وارد عمل شوید.
خدایی در پایان افزود: وزیر اقتصاد 
و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی 
باید بدانند مسئولیت وضعیت فعلی 
شرکت داروگر و کارگران آن برعهده 
مجموعه های تحت مدیریت آنهاست 
و نمی توانند از خود سلب مسئولیت 

کنند.

مسئوالن؛ مترصد گرفتن عکس یادگاری با جنازه داروگر

سوگنامهبرندهاییکهیکبهیکبرزمینمیافتند
مدیرعامل تامین اجتماعی خبر داد:

ناپایداری منابع نقدی، 
ابرچالش صندوق بیمه کارگران

مدیرعامل ســازمان تأمین اجتماعی ضمن اعالم 
جذب ۲70هزار بیمه شده جدید در طرح بیمه فراگیر 
خانواده ایرانی، از هدف گذاری این سازمان برای افزایش 
پوشــش بیمه ای به یک میلیون بیمه شده در این طرح 

خبر داد.
به گزارش ایسنا، میرهاشم موسوی  در جلسه شورای 
معاونین این سازمان گفت: بررســی وضعیت منابع و 
مصارف سازمان نشان می دهد که ناپایداری منابع نقدی، 
همچنان ابرچالش سازمان تأمین اجتماعی است که باید 
برای عبور از این شرایط به دنبال راهکارهای تحولی باشیم 
و بتوانیم با مواجهه صحیح در حوزه های مختلف، اهداف 
سازمانی در زمینه تأمین منابع الزم برای ایفای تعهدات 

را محقق کنیم.
وی افزود: در زمینه تأمین منابع برای ایفای تعهدات 
به جامعه تحت پوشش، مســئولیت سنگینی برعهده 
داریم. در تأمین اجتماعی متکفل خدمت به 50درصد 
از جمعیت کشور هســتیم و متناسب با این مسئولیت 
سنگین، باید با تأمین منابع، تعهدات و تکالیف قانونی 
را در قبال جامعه تحت پوشش به خوبی ایفا کنیم. باید 
پاسخگوی نیاز جامعه تحت پوشش در حوزه مأموریت 
خود باشیم و سازوکارهای الزم برای توسعه خدمات در 
بخش های مختلف را تدبیر کنیم. مدیران اســتانی نیز 
در حوزه مأموریت خود، برای تحقق اهداف ســازمانی 
مسئولیت دارند و جا دارد که در تمامی مسائل سازمانی 
به ویژه تعادل منابع و مصارف، اهداف سازمانی را با جدیت 

پیگیری کنند و برنامه مؤثر در این زمینه داشته باشند.
    

مطالبات بازنشستگان نفت واریز شد
صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت از واریز 
مابه التفاوت حقوقی و متناسب سازی از فروردین تا مرداد 

ماه سال جاری خبر داد.
بنابر اعالم صندوق بازنشســتگی کارکنان صنعت 
نفت، متناسب سازی ســال 1401 مستمری و مقرری 
بازنشستگان و بازماندگان صنعت نفت به میزان 9درصد 
به اضافه 500هزار تومان اجرایی و مبالغ آن شب یکشنبه 

)30 مرداد ماه( واریز شده است.
طبق این گزارش، متناسب سازی سال 1401 بر پایه 
مبلغ مستمری اسفند 1400 اعمال شده است. همچنین 
مانند سایر پرداختی ها متناسب سازی یاد شده به تناسب 

سهم برای بازماندگان گرامی نیز اعمال شده است.
این صندوق در اطالعیه خود اعالم کرده است: انجام 
متناسب سازی سال های 1400 و 1401 که با سازوکار 
عدد ثابت همراه بود، سبب شــد مبالغ حداقلی، تاثیر 
بیشتری در جهت بهبود معیشت بازنشستگان ایجاد کند.

    
کارگران: تولی پرس به دولت 

بازگردانده شود

کارگران تولی پرس قزوین خواستار تعیین تکلیف 
کارخانه و وضعیت شغلی خود شــدند. این کارگران در 
گفت وگو با ایلنا از تجمع خود در روز دوشنبه )31 مرداد 

ماه( در محوطه داخلی محل کار خود خبر دادند.
این عده مهم ترین خواســته خود را تعیین تکلیف 
کارخانه و وضعیت شغلی خود عنوان کردند و افزودند: از 
ابتدای سال جاری با کمبود مواد اولیه، تولید در کارخانه به 
حداقل کاهش یافته و مطالبات معوقه مزدی و بیمه ای ما 
به سه تا چهار ماه رسیده است. چندین سال است وضعیت 
خوبی نداریــم و تقریبا هر چند وقت یک بار دســت به 
اعتراض صنفی می زنیم. اخیرا هم موضوع تعدیل کارگران 
مطرح شده تا اینکه روز یکشنبه اطالعیه ای با این مضمون 
که با افزایش مشکالت مالی کارخانه، از صبح روز سه شنبه 
)یکم شهریور ماه( کارگرانی که تمایل به ادامه همکاری با 
کارخانه را نداشته باشند، می توانند برای دریافت مقرری 
بیمه بیکاری اقدام کنند و در صورت افزایش سطح تولید 
دوباره به کار بازخواهند گشت، منتشر شد. این شرایط، 
کارگران باسابقه و متخصص این واحد تولیدی را نگران 

کرده است.
یکی از این کارگران گفت: کارخانه سال 90 به یک فرد 
واگذار شد که نتوانست آن را سر پا نگه دارد. البته وام هایی 
هم گرفته شد که به درســتی هزینه نشدند تا جایی که 
امروز بعد از گذشت چند سال مسیر افول کارخانه شدت 

گرفته است.
کارگران تولی پرس از رئیس قوه مجریه و قضائیه تقاضا 
دارند تکلیف کارخانه را مشخص کنند. آنها گفتند: تقاضا 
داریم تولی پرس به یک ارگان توانمند دولتی واگذار شود. 
تنها بازگرداندن مالکیت به دولت و واگذاری به یک ارگان 
قدرتمند می تواند این واحد تولیدی را به روزهای اوج خود 

بازگرداند و راه دیگری نیست.

مدیران داروگر قصد دارند 
از شمار کارگران قراردادی 

بکاهند و ظاهرا طرح تعدیل 
اختیاری قرار است از یکم 

شهریور ماه برای حدود ۲۰۰ 
کارگر قراردادی با چهار ماه 

حقوق معوقه به اجرا درآید

خدایی: آقایان مسئول ، 
اگر منتظر نیستید که بعد 

از تعطیلی یکی از برندهای 
معتبر و قدیمی، با جنازه آن 

عکس یادگاری بگیرید و 
افتخار بازگشایی مجدد آن 
را خرج تبلیغات انتخاباتی 

خود کنید، امروز اقدام کنید

برقراری فوق العاده خاص یکــی از مطالبات جدی کادر 
سالمت اســت که کمبود اعتبار همواره یکی از مهم ترین 
دالیل تعویق آن بوده اما امســال مانع دیگری مطرح شد و 
آن جزء 3 بند الف تبصره 1۲ قانون بودجه 1401 است. در 
این تبصره آمده که هر گونه مجوز جدید برای افزایش حقوق 
و مزایای مســتمر و فوق العاده ها و نظایر آن توسط مراجع 
ذی ربط تحت هر عنــوان و از محل هر نــوع اعتبار خارج از 

افزایش های قانون بودجه ممنوع است.
نماینده کادر سالمت کشور بیان کرد: موضوع برقراری 
فوق العاده خاص کادر سالمت، موضوعی است که از جانب 
شــخص رئیس جمهور و مقامات دیگر به رسم قدردانی از 
مجاهدت های کادر سالمت در دوران کرونا مطرح شده و ما 

انتظار داریم نگاه ویژه ای به این قضیه شود. 
محمد سقائیان فرد در باره موانع اجرای این طرح به ایلنا 
می گوید: وزیر بهداشت در نامه ای به مجلس به موانع برقراری 

فوق العاده خاص کادر سالمت اشــاره کرده است. نکته اول 
اینکه، در این نامه به نقش و جایگاه مجلس اشــاره شده که 
می تواند با تصویب الیحه دولــت برای حذف موانع افزایش 
10درصدی حقوق و مشخصا حذف جزء 3 بند الف تبصره 1۲ 
قانون بودجه 1401 که یکی از مهم ترین موانع رسیدن ما به 

فوق العاده خاص است، گام بردارد.
وی ادامه داد: نکته دوم، بحث  عدم تأمین اعتبار از سوی 
سازمان برنامه و بودجه اســت. در مورد این قضیه مکاتبات 
متعددی صورت گرفته و الزم اســت تدبیری دیده شود. از 
عملکرد سازمان برنامه و بودجه به این جهت که یک الگوی 

ضدسالمت را رویه خود قرار داده، گالیه شدیدی داریم.
سقائیان فرد افزود: وقتی می بینیم حقوق و مزایای کادر 
ســالمت با تأخیر چند روزه پرداخت می شــود و به نوعی 
گروکشــی حقوقی صورت می گیرد، متوجه می شویم که 
انگار مطالبات کادر سالمت برای ســازمان برنامه و بودجه 

اصال جدی نیست و با وجود تأکیدات بسیار از سوی مسئوالن 
مختلف برای قدردانی از کادر ســالمت، همچنان این گروه 

نادیده گرفته می شوند.
وی ادامه داد: یکی از درخواست های ما این است که وزیر 
بهداشت بحث فوق العاده خاص برای کادر سالمت را به عنوان 
یک تکلیف و الزام قانونی پیش روی دستگاه خود قرار دهند. 
وی می تواند با تیم کارشناســی خود در مورد تأمین اعتبار 
مورد نیاز برای برقــراری فوق العاده خاص تصمیم بگیرند و 
رایزنی های الزم را انجام دهند تا در الیحه بودجه سال 140۲ 
این موضوع را لحاظ کنند. البته اشاره به بودجه سال 140۲ به 
معنای دست کشیدن از هر گونه اقدامی برای امسال نیست. 
ضمنا باید موضوع اصالح تبصــره 1۲ قانون بودجه هرچه 
زودتر مطرح و تعیین تکلیف شود تا دیگر با مانع قانونی برای 

برقراری فوق العاده خاص کادر سالمت مواجه نباشیم.
سقائیان فرد بیان کرد: یکی از راه های دیگر برای برداشتن 

موانع و کسب اعتبار الزم این است که دولت با کسب مجوز 
الزم از محل درآمد سایر وزارتخانه های پردرآمد، اعتبارات 
الزم را فراهم کند. بالطبع نیاز است در این خصوص رایزنی 

شود.
وی در پایان بیان کرد: حمایــت نمایندگان مجلس از 
مطالبات مدافعان سالمت، برای ما ارزشمند خواهد بود. اگر 
بنا باشد کادر سالمت قدردان زحمات نمایندگان مجلس 
باشد، نمایندگان مجلس نیز باید به صورت عملی با اقدامات 
مناســب گره ها را باز کنند تا مدافعان سالمت به مطالبات 

خود برسند.

نماینده جامعه پرستاری کشور ابراز امیدواری کرد؛

خروج از بن بست برقراری فوق العاده خاص کادر سالمت

گزارش

یک فعال صنفــی بازنشســتگان کارگری گفــت: انتظار داریــم معوقات 
متناسب سازی از مهرماه پرداخت شود.

به گزارش ایلنا، سیداحمد حسینی می گوید: سازمان امور استخدامی طرحی 
را برای افزایش حقوق بازنشستگان و شــاغالن صندوق های کشوری و لشگری 
در دستور کار قرار داد و قرار است متناسب ســازی بازنشستگان این صندوق ها 

جزو حقوق آنها قرار بگیرد و همچنین مستمری ماهانه آنها افزایش یابد. این در 
حالی ست که هنوز تکلیف باقیمانده متناسب ســازی 1400 برای بازنشستگان 

کارگری مشخص نشده است.
او ادامه می دهد: ۲5درصد متناسب ســازی سال گذشــته هنوز اجرا نشده و 
بازنشستگان آن را از تامین اجتماعی طلبکارند. انتظار داریم مقدمات اجرای آن 

قبل از نیمه دوم سال فراهم شود، ضمن اینکه توقع داریم مابه التفاوت آن برای نیمه 
اول سال نیز پرداخت شود.

به گفته وی، کانون های بازنشستگی در مذاکره با دولت و مقامات سازمان باید 
در ارتباط با زمان اجرای متناسب سازی به تفاهم برسند و به گونه ای تصمیم سازی 
کنند که معوقات متناسب سازی به همراه معوقات افزایش مستمری ها از مهرماه 

به بازنشستگان پرداخت شود.
حســینی تاکید می کند: مطالبه مهم، قرار گرفتن متناسب سازی جزو پایه 
حقوق بازنشستگان است تا سال بعد مشمول افزایش شود و دوباره بحث به مذاکره 
و زمان بندی نکشــد. همانطور که قرار است متناسب سازی را برای بازنشستگان 

دولت جزو حقوق قرار دهند، باید برای بازنشستگان کارگری نیز اقدام شود.

یک فعال صنفی:

متناسب سازی حقوق بازنشستگان از مهرماه آغاز شود

خبر


