
 

 روز شمار کارگران اخراجی و بی کار شده ناشی از تعطيلی واحد کاری              

 ١٣٩٧ ماه فروردیناز اول تا آخر           

(١)           

 خارج کشور –از انتشارات نهادهای همبستگی با کارگران در ايران      

نکل –گران در ايران تهيه و تنظيم توسط: فعالين نهادهای همبستگی با کار                

 

تعداد  علت   توضيحات 
 نفرات

شماره  تاريخ شهر نام واحد 
 رديف

طبق بخشنامه "نظام ارزشيابی" افرادی که حائز     
 ٤نشده اند،  اخراج می شوند. حدود  ٦٠نمره ی بيش از 

 در صد از کارکنان

 ٦٨١٣٦ تعديل نيرو
 

٢/١/١٣٩٧ تهران شهرداری  ١ 

والی، کارگران کارخانه ايران برای دومين روز مت
 نفر از نمايندگانشان،٤پوپلين دراعتراض به اخراج 

برای بازگشت بکارشان وعدم پرداخت حقوق اسفندماه 
  دراين واحد توليدی تجمع کردند.

به دليل اعتراضات 
 نمايندگان

/ " " ٦ رشت کارخانه ايران پوپلين ٤  ٢ 

رفتن از مديريت پااليشگاه گاز ايالم برای انتقام گ
کارگرانی که روزهای ششم وهفتم اسفندماه دراعتراض 
به عدم پرداخت مطالباتشان دست به اعتصاب وتجمع 

 زدند،تعدادی از آنهارادراول سال جديد اخراج کرد

به دليل اعتراض برای 
 دريافت مطالبات

 ٣ " " " ايالم پااليشگاه گاز ٥٠٠

کارگرانتعطيلی کارخانه و انتقال به قزوين و بيکاری  "  "/١٤  ری ايران سيلندر ؟ عدم سود دهی کارخانه   ٤ 
تجمع کارگران  دراعتراض به اخراج از کاربا ماه ها 

 حقوق معوقه مقابل فرمانداری
بدهکاری، عدم فروش 
 توليدات و مشکالت مالی

 ٥ " " " ساوه کارخانه مقره سازی ؟

اخراجی شرکت  ساله ٣٠ اقدام به خودکشی کارگر
 س از به آتش کشيدن چند ماشين لوکس شرکتبهشهر پ

 ٦ " " " تهرانسر شرکت بهشهر ١ ؟

ل  ار مقا ه اخراج از  ت  س ارگران  ا  تجمع اع
اندورود  فرمانداری م

تعديل نيرو برای سود 
 دهی!

" " /١٥ مياندرود مجتمع روغن نباتی شمال ٥٥  ٧ 
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تعداد  علت   توضيحات 
 نفرات

ماره ش تاريخ شهر نام واحد 
 رديف

نفر از کارگران کارخانه توليد مخازن نيوار مخزن ٢٣
 واقع در شهرک صنعتی شمس آباد اخراج شدند.

کرج -شمس آباد  کارخانه نيوار مخزن ٢٣ انتقال کارخانه به کرج  ٩٧ /١ /١٥  ٨ 

اری  الت اج ه تعط ل  ارخانه آذرکن ارگران  اعزام 
فت هيچ کارگر اين واحد بدون دريا. دون حقوق

 .دستمزدی بيکار هستند

 ٩ " " " تهران کارخانه آذر کنترل ٧٠ کمبود نقدينگی

ه  اض  اه علوم پزش اهوازدراع ش ارکنان اخرا دا
ازگشت  رای  د و د قراردادشان درسال جد عدم تمد
ل استانداری خوزستان زدند.  ه تجمع مقا  ار دست 

علوم پزشکی دانشگاه ٨٠ کمبود بودجه و تعديل نيرو " "  /١٨ اهواز   ١٠ 

کارگر بيکارشدند که از بيمه بيکاری نيز ٤٠٠
نفر هم بطورغير  ٣٠٠برخوردار نخواهند شد و حدود 

 مستقيم بيکارشدند.

مينودشت -گرگان  پروژه سد نرماب ٤٠٠ تعطيلی پروژه  " " " ١١ 

يتی!مشکالت مدير کارخانه مقابل فرمانداری اين دوتجمع کارگران اخراجی  " " /١٩ شوشتر خوراک دام و شرکت ماهی کارون ١٢٠   ١٢ 

ل فرمانداری  ارگران اخرا مقا ا  تجمع اع
ار اندورود برای دوم    م

نوسانات  تعديل نيرو ،
قيمت دالر و نداشتن 

 صرفه اقتصادی

 ١٣ " " " مياندورود کارخانجات روغن نباتی کشت و صنعت شمال ٥٥

ه  ت  س ارگران اخرا  ا  دوم تجمع اع
ل فرمانداری ش مقا ل شغ ومع الت  

مشکالت مديريتی و 
 احتمال تعطيلی کارخانه

 ١٤ " " " ساوه کارخانه مقره سازی ١٣٠

     اخراج تعدادی ازکارگران بدليل اعتراض به نظام
 برده داری حاکم براين واحد توليدی

ت رسانه ای کردن مشکال
 واعتراض بشرايط موجود

" "  /٢٠ زنجان روغن نباتی جهان ؟  ١٥ 

کارگر ١١در سال جديد مديريت پااليشگاه گاز ايالم
 معترض را اخراج کرد

به جرم اعتراض بعدم 
 پرداخت حقوقشان

 ١٦ " " " ايالم پااليشگاه گاز ١١

کارگر بطور مستقيم و  ١٥تعطيلی چاپخانه و بيکاری 
مستقيمنفر بطور عير  ٤٥  

افزايش قيمت مواد چاپ، 
کاهش تيراژ روزنامه ها و 

 بصرفه نبودن

" " /٢١ ساری چاپخانه جام جم مازندران ١٥  ١٧ 

دومين روزمتوالی اعتصاب وتجمع کارگران پااليشگاه 
گاز ايالم دراعتراض به اخراج همکارانشان وبرای 

 بازگشت بکار آنان

به جرم اعتراض بعدم 
 پرداخت حقوقشان

االيشگاه گازپ ١١ " " /٢٢ ايالم   ٨١  

کارگر بيکار شده و قرار است از بيمۀ بيکاری  ١٥٠
 استفاده کنند

بدليل مشکالت مالی 
کارخانه موقتاً تعطيل 

 اعالم شد

٩١ " " " قزوين کارخانه متالوژی پودر ايران ١٥٠  
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تعداد  علت   توضيحات 
 نفرات

شماره  تاريخ شهر نام واحد 
 رديف

ت دامنه دار متقاضيان کار عسلويه و کنگان ادامه تجمعا
دراعتراض به بيکاری وبرای اشتغال با تجمع مقابل 

 اداره اشتغال منطقه ويژه پارس جنوبی

کنگان -عسلويه  "کمپين بيکاران پارس جنوبی" ؟ -  ٩٧ / ١ /٢٢  ٢٠ 

"" "  زنجان روغن نباتی جهان ٣ - تعداد کارگران معترض اخراجی سه نفر اعالم شد.  ٢١ 

کارگر بدنبال تعطيلی پروژه مجتمع فوالد١٠٠بيکاری  ه بعلت تعطيلی پروژ 
مشکالت مالی و 
 قراردادهای سنگين

مازندران - بندراميرآباد پروژه مجتمع فوالد ١٠٠  " " " ٢٢ 

اين تعداد از اول ارديبهشت با چند ماه حقوق معوقه 
 اخراج می شوند

 ٢٣ " " " قزوين کارخانه کنتور سازی ٨٠ پايان قرار داد

تجمع اعتراضی کارگران اخراجی نسبت به عدم 
 پرداخت مطالبات وواريز نشدن مقرری بيمه بيکاری

" " /٢٣ ورامين کارخانه شير وارنا ٣٠ بدهکاری و مشکالت مالی  ٢٤ 

تجمع اعتراضی کارگران اخراجی همزمان با 
 حضورنايب رئيس مجلس

" "  /٢٥ گچساران شرکت نفت و گاز ؟ -  ٢٥ 

کارگرمعترض  اخراجی ١١وعده بازگشت بکاردوباره " " /٢٩ ايالم پااليشگاه گاز ١١ اعتراضات کارگران    ٢٦ 
هزار کارگری که در اين کارخانه شاغل  ٢از حدود 

نفر که در خارج از کارخانه و  ۴٠٠اند، حدود بوده
کاری مشغول بودند، با اجرای طرح تنفس بخش جنگل

وضعيت مشخصی ندارند بقيه نيزجنگل بيکار شده و   

 اجرای
"طرح تنفس جنگل"   

٤٠٠ 
 

 ٢٧ " " " مازندران کارخانه چوب و کاغذ مازندران

 

کارگر در عرض يک ماه ٧٠٣٨٥اخراج و بيکاری حداقل   


