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

 ١٣٩٧ ماه اردیبهشتاز اول تا آخر           

       )٢ (  

 خارج کشور –از انتشارات نهادهای همبستگی با کارگران در ايران      

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

تعداد  علت   توضيحات 
 نفرات

شماره  تاريخ شهر نام واحد 
 رديف

تجمع  مقابل درهای ورودی  کارگران اخراجی  با
وجلوگيری از هر گونه رفت و آمد به داخل فازاعتراض 

 وخشمشان را نسبت به بيکارشدن بنمايش گذاشتند.

عدم تمديد قرارداد کارفرما با 
استخدام پرسنل  پيمانکار و

 قومی!

شرکت بهره برداری و مديريت  ٨٠
١٩فاز   –پتروپارس   

 ١ " " " کنگان

 دراعتراض به اخراج صد کارگران شاغل واخراجی
نفرشان وبرای بازگشت بکارشان دست به تجمع مقابل 

 فرمانداری تاکستان زدند

کمبود منابع مالی! و اخراج 
کارگر ١٠٠  

/ " / " ٢ تاکستان کارخانه فوالد قزوين  ٢٠٠  ٢ 

 ٣ " " " تبريز کارخانه پرده سازی اطلس پود ؟ کمبود منابع مالی و ... تجمع اعتراضی کارگران اخراجی
ل  ران مقا رداری ت ارگران اخرا ش ا  تجمع اع

ر  ساختمان شورای ش
 ؟ تعديل نيرو

 
 ٤ " " " تهران شهرداری

جی کارگران اخرا پايان موقتی تجمع اعتراضی
کنگان بدنبال وعده بازگشت بکار١٩خشمگين فاز   

عدم تمديد قرارداد کارفرما با 
 پيمانکار

شرکت بهره برداری و مديريت پتروپارس  ٨٠
١٩فاز     –  

٩٧/  ٢/  ٢ کنگان  ٥ 

وزمندانه  ارگران تعلیق شده گروه م فوالد اهواز پ
ند ارخانه برگش ار خود در  ه   

/ " / " ٣ اهواز گروه ملی فوالد اهواز ٢٨ معترض بودن کارگران  ٦ 

ادامه اعتراضات کارگران ،تجمع با دهان چسب زده 
 مقابل فرمانداری گچساران

تبعيض، اجحاف و بی 
عدالتی بمنظور جايگزينی 

 نورچشمی ها!

 ٧ " " " گچساران کارگران اخراجی نفت گچساران ٧٦

اليش نيروی انسانی"!"پا اخراج صدها کارگر کارخانه گروه صنعتی انتخاب اصفهان -شاهين شهر کارخانه گروه صنعتی انتخاب ٣٠٠   " " " ٨ 
کارگراين واحد توليدی بدنبال تجمع ١٠٠بازگشت بکار

کارگر  ٤ اخراج . مشترک کارگران اخراجی وشاغل
 معترض اين کارخانه 

به اتهام اغتشاش و رهبری 
 کارگران برای اعتراض

اکستانت کارخانه فوالد قزوين  ٢٠٠  ٥ " / " /  ٩ 

از گشت ارگران اخرا برای  تعديل نيرو به علت فقدان  تجمع خانواد 
 منابع مالی

٩منطقه  –شهرداری  ٢٠٠  ١٠ " " " مشهد 
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تعداد  علت   توضيحات 
 نفرات

شماره  تاريخ شهر نام واحد 
 رديف

ماه ها  با اخراج کارگر آسيب ديده براثرحادثه حين کار
  حقوق معوقه

٩٧/  ٢/  ٦ رضوان شهر سد شفارود ١ !؟  ١١ 

نسبت  اخراجی کارگران تجمعات اعتراضی دامنه دار
 بازگشت بکار یوبرا یشتيومع یشغل یفيبه بالتکل

به صرفه نبودن توليد، بعلت 
 گران شدن نرخ دالر!

مجتمع کارخانجات روغن نباتی کشت و  ٥٥
 صنعت شمال

/ " " ٨ مياندرود  ٢١  

اعتراضی کارگران اخراجی نسبت به دومين روز تجمع 
بالتکليفی شغلی ومعيشتی مقابل مجتمع. تهديد کارگران 

 معترض برای جلوگيری از اعتراض

تعديل نيرو بعلت فقدان منابع 
 مالی

مجتمع کارخانجات روغن نباتی کشت و  ٥٥
 صنعت شمال

/ " " ٩ مياندرود  ٣١  

تجمع اعتراضی دوباره کارگران اخراجی مقابل 
ان شورای شهرساختم  

٤١ " " "  تهران شهرداری ؟ تعديل نيرو  

    کارگرمتالورژی پودر ايران با  ١٠٠بازگشت بکار
ه ها حقوق وحق بيمه وعيدی پرداخت نشده بدنبال ما

 بازگشايی کارخانه

 هيته یبرا یکمبود منابع مال
ديتول هيمواد اول  

شهرک البرز -قزوين کارخانه متالوژی پودر ايران ١٠٠  ٩٧/  ٢/  ١٠  ٥١  

ارگ ش وشغ  ل مع الت ف ران ادامه  در توق
انک ارخانه ازسوی   اموال 

فشار طلبکاران بانکی، 
 تعطيلی کارخانه و بيکاری

٦١ " " " نکا کارخانه آجر سفال ٨٠  

ه اخراج از  اخراج و  ض  ارگران مع ه اخراج  د  د  ار   ت
ی در   سکوت خ

نی کهيرسد مخز ؟ در صورت اعتراض  
ان کوثر کت ج  

چابهار - کنارک   ١٢  / " "  ٧١  

     کارگرکارخانه واگن سازی کوثرشهرضا١٠٠اخراج
ديگراين واحد توليدی١٥٠سايه شوم بيکاری باالی سر  

لغو سفارشات از طرف راه 
 آهن

/  " " ١٥ شهرضا کارخانه واگن سازی کوثر ١٠٠  ٨١  

سبت به عدم کارگر بدنبال تجمع اعتراضيشان ن١٢اخراج 
مطالبات پرداخت  

اعتراضات به عدم پرداخت 
 مطالباتشان

/ " " ١٦ شهر ُمهر شهرداری ١٢  ٩١  

ميليونی  ٣۵٠با فشاری که بانک برای وصول مطالبه 
خود وارد کرده، اين کارخانه در آستانه تعطيلی قرار 

تاکنون به  ٨۶کارگر از سال  ٢٠٠گرفته است. حدود 
اندتدريج اخراج شده  

هکاری و فشار بانکبد  ٣٠          
)٢٣٠(قبالً   

/ " " ١٩ تهران ريسندگس و بافندگی پاکان  ٢٠ 

تجمع کارکنان اخراجی برای بازگشت بکارمقابل 
 استانداری خوزستان

کارکنان اخراجی مرکز بهداشتی درمانی  ٧٠ پايان قرارداد و عدم تمديد آن
 شرق اهواز

/ " " ٢٠ اهواز  ٢١ 

پس از تجمع  کارگراخراجی٨٠موقتیبازگشت به کار
 اعتراضيشان ومسدود کردن راه تردد به فاز

عدم تمديد قرارداد کارفرما با 
 پيمانکار

١٩فاز  ٨٠ / " " ٢٢ کنگان   ٢٢ 

 ٢٣ " " " سردشت کولبران ٥٠٠٠ بسته شدن مرزها بيکاری هزاران کولبر روستاهای مرزی سردشت 
خانه صدر کارگر اخراجی کار١٨٠تجمعات دامنه دار

پرداخت مطالبات فوالد برای بازگشت بکار و  
ماه است که  ٥عدم نياز. 

 اخراج شده اند
/ " " ٢٣ خرم آباد کارخانه صدر فوالد ١٨٠  ٢٤ 
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تعداد  علت   توضيحات 
 نفرات

شماره  تاريخ شهر نام واحد 
 رديف

ادامه اعتراضات کارکنان اخراجی مرکز بهداشتی 
ازگشت بکارباتجمع مقابل درمانی شرق اهوازبرای ب

 استانداری خوزستان برای چندمين بار

کارکنان اخراجی مرکز بهداشتی درمانی  ٤٠٠ پايان قرارداد و عدم تمديد آن
 شرق اهواز

" " /  ٢٤ اهواز  ٢٥ 

ادامه اعتراضات نسبت به عدم بازگشت بکار،پرداخت 
رای صادره در همين رابطه از طرف  نشدن مطالبات و

ص و هيات حل اختالف اداره کار غرب هيات تشخي
 تهران و شهرستان اسالمشهر

کارگران اخراجی "شرکت حمل               ٨٠ پايان قرارداد و عدم تمديد آن
و نقل آبادان"   

اسالمشهر -تهران   ٢٥ " " /  ٢٦ 

شهر ١٧ د صنعتی و خدماتی درحوا ٢٢ درنفر ٧٤٩٧ حداقل اخراج و بيکاری  

  :ضميمه

  بنگاه مشکل دار١٤١٣وشناسايی  ١٣٩٦بنگاه اقتصادی در سال٢٠٦تعطيلی 

  .شده است يیشناسا ليبنگاه تعط ٢٠۶دار و بنگاه مشکل ١۴١٣در سال گذشته  یرسم یآمارها مطابق

 ۴١٣در سال گذشته، هزار و  دهدینشان م »ليتعط«و » مشکل دار« یهابنگاه تياز وضع یرسم ی، آمارهاارديبهشت١٦ه ای شده بتاريخبنابه گزارش رسان
  .شده است ليتعط یبنگاه اقتصاد ٢٠۶در سال گذشته  ن،يشده است. عالو بر ا يیدار در سطح کشور توسط وزارت کار شناسابنگاه مشکل

بنگاه  ٣۶٧هزار و ،٩۴دار در سال مشکل یهااز آن است که تعداد بنگاه یسال گذشته، حاک یط ليمشکل دار و تعط یهامار تعداد بنگاهآ یاساس، بررس نيا بر
  .ندکشور با مشکل مواجه شد یبنگاه اقتصاد ۴٩١هزار و  ٩۵ها اضافه شد تا در سال بنگاه نيواحد به ا ١٢۴به  ١٣٩۵بود که در سال 

واحد کاهش  ۴١٣ها در سال گذشته به هزار و بنگاه نيتعداد ا کهيبود به طور ٩۵واحد کمتر از سال  ٧٨مشکل  یدارا یهاتعداد بنگاه ز،ين ٩۶در سال  البته
  .مواجه کرده است لها را با مشکبنگاه نيا یجار یها نهيهز شيحقوق کارگران و افزا قيتعو ،یدر گردش کاف هينداشتن سرما لياز قب ی. مشکالتافتي

 ١٧٠تعداد،  نيدار خبرداده بود که از ابنگاه مشکل ١۴٠٠ يیاز شناسا زيکار ن ريمعاون روابط کار وز ان،يريبهمن ماه پارسال بود که احمد مش نه،يزم نيهم در
  .خبرداده بود یاناست یهامشکالت حاد در کارگروه یدارا یهابنگاه تيوضع یکار از بررس ريشرکت مشکل حاد دارند. در همان زمان معاون وز

 ٩۴وزارت کار در سال  یرسم یاساس طبق آمارها نيدارد. بر ا تيسه سال گذشته حکا یط ليتعط یواحدها شيآمارها از افزا ل،يتعط یهادر بخش بنگاه  اما
  .ديبنگاه رس ١٧٧به  یدرصد ١٨با رشد  ٩۵ها در سال بنگاه نيواحد بود که ا ١۵٠کشور  ليتعط یهاتعداد بنگاه

 یتعداد بنگاه ها نيها اضافه شد. بنابرابنگاه نيبه ا ليواحد تعط ٢٩که  یادامه داشت؛ به طور یاقتصاد یهابنگاه یليروند رو به رشد تعط زين ٩۶سال  رد
 .افتي شيواحد افزا ٢٠۶به  یدرصد ١۶با رشد  ٩۶شده در سال  ليتعط


