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

 ١٣٩٧از اول تا آخر تير ماه           

       )٤ (  

   خارج کشور –از انتشارات نهادهای همبستگی با کارگران در ايران 

          

تعداد  علت   توضيحات 
 نفرات

شماره  تاريخ شهر نام واحد 
 رديف

کارگر و اعتراض کارگران مقابل  ٨٠اخراج 
 فرمانداری در واکنش به اخراج.

٩٧تير  ١ اشتهارد شهرداری ٨٠ پايان قرارداد  ١ 

اخراج نماينده فعال کارگران به بهانه پايان 
 قرارداد و عدم نياز

 ٢ " " " البرز کارخانه کنتورسازی ؟ " " "

 جمعی از کارگر تعديل شده کشت و صنعت شمال
شان مقابل ساختمان برای پيگيری وضعيت شغلی

 استانداری مازندران تجمع کردند
 

 ٣ " " " ساری کشت و صنعت شمال ٥٠ عدم نياز و کاهش هزينه ها

امروز چهارمين روزی است که کارگران 
پارس جنوبی مقابل پااليشگاه  ١٩بيکارشده فاز 

اندتجمع کرده  

پارس جنوبی  ١٩فاز  ٢٠ پايان پروژه " " /٢ کنگان   ٤ 

نفر در شرکتهای هلدينگ گروه ۴٠٠امروز   
GBG بيکار شدند 

بحران ناشی از تحريم و 
 نبودن مواد اوليه

 ٥ " " " چند شهر شرکت های هلدينگ گروه گ ب گ ٤٠٠

کارگر به علت اتمام پروژه پيمانکار از کار ٦٣
 بيکار شدند

 ٦ " " /٤     ميانه کارخانه فوالد  ٦٣ پايان پروژه

تعديل ده نفر از کارگران .مديرعامل: اگر قطار 
 گردندها به کار بازمیاضافه شود تعديلی

 ٧ " " /٥      تهران شرکت بينا صنعت ريلی ١٠ کم شدن قطارها

تجمع اعتراضی کارگران راه آهن آذربايجان      
  نفر از همکاران خودشان ۵٠بدليل اخراج 

  

 ٨ " "   / ٦     آذربايجان  راه آهن  ٥٠ ؟

ی نبودن مواد اوليه و سرمايه  ايران کوال تعطيل شد و کارگران بيکار شدند
 در گردش

 ٩ " " /٧     ايرانشهر  شرکت ايران کوال ٢٠٠

است کارگران از مرداد بيمه بيکاری  رقرا
 دريافت کنند

پلمپ شدن کارخانه از طرف 
 بانک مرکزی

 ؟
 

 ١٠ " " " مالير کارخانه کيان کرد
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تعداد  علت   يحات توض
 نفرات

شماره  تاريخ شهر نام واحد 
 رديف

کارگرانش را اخراج کرده و حق شرکت 
 حقوقشان را هم نميدهد

 ١١ ٩٧تير  ١٠ شهريار شرکت سازه های فلزی ؟     ؟

نفر از کارگران پايان خرداد ماه همزمان با  ٧
 اتمام قرارداد کار بيکار شدند

 ١٢ " " /١١    رضوانشهر  دسد شفارو  ٧٠٠ پايان قرارداد

رويه، فرسودگی واردات بی تعطيلی کارخانه و بيکاری کارگران
آالت، کمبود نقدينگی و ماشين

در گردش و بدهی سرمايه  

 ١٣ " " / ١٢    کرمانشاه         شرکت صنعتی فرامان ؟    

هزار کارگر کاشانی و حدود دو هزار  ۶٠
در اين منطقه در توليدکننده ريسندگی و بافندگی 

  آستانه بيکاری و تعطيلی هستند

 ١٤ / " " ١٤ کاشان  کارخانجات ريسندگی و بافندگی ٦٠٠٠٠ ؟

تن از کارگران به اسامی  "نوشين  ٣شرکت 
قادری"، "فريبرز سمايی" و "شهرام عليمرادی" 

  را از کار اخراج کرد

دليل اخراج اين کارگران، 
درخواست آنان برای پرداخت 

ستمزد معوقه شان ماه د ٣
 بوده 

 ١٥ / " " ١٦ سنندج  شرکت شيرين عسل ٩٢

به اداره کار »کيش چوب«کارگر بيکار شده ٧٠
شکايت کردند/مسئوالن: پيگير مطالبات کارگران 

 هستيم

 ١٦ " " " منطقه آزاد کيش کارخانه کيش چوب ٧٠ ؟

در اعتراض به اخراج خود در محوطه اين واحد 
استار رسيدگی به توليدی تجمع کرده و خو

 .وضعيت شغلی شان شدند

/ " " ١٨ قزوين  شرکت رسا نور ٥٠     ؟  ١٧ 

تعطيل شده ولی کارفرما  ٩٥کارخانه از شهريو
ميليون تومان طلب هر يک از ٧هنوز 

  کارگران را پرداخت نکرده

٨١ /" " ١٩     خرمدشت -تاکستان  کارخانه آريا فوالد ٣٣     مشکالت مالی  

کارگران . اخراج تمام کارگران غير از نگهبانی
استار احقاق دست به اعتراض زده و خو

حقوقشان شدند. در پی آن، کارفرمای کارخانه 
نيروهای پليس را به محل فراخواند که منجر به 

 .درگيری با معترضان شد

 ١٩  " " "      سنندج  کیکارخانه پفک نم  ؟     اعالم ورشکستگی

گر قبل از پايان قراردادکار ٧تعديل   
 

 ٢٠ / " " ٢٠    کامياران پمپ سی ان جی شهرداری ٧     ؟

رسما  ٩٧تير٢٠پرسنل اخراجی حراست که 
  اخراج شدند، درب پااليشگاه را بستند

  

١٢ " " "     کنگان  پارس جنوبی ١٩فاز  ؟     ؟  
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تعداد  علت   توضيحات 
 نفرات

شماره  تاريخ شهر نام واحد 
 رديف

کارگر اخراج  ٧٠٠سازی پس از خصوصی  
کارگر  ١٥٠ شدند و حال کارفرما می خواهد

مانده را نيز اخراج کندقيبا  

٢٢ / " " ٢١ فومنات کارخانه ريسندگی و بافندگی ١٥٠     عدم سوددهی  

با  اين کارخانهفعاليت  با تامين نشدن مواد اوليه؛
هزار نفر به  ۵کارگر متوقف شد/بيکاری  ٧٠٠

  صورت غيرمستقيم

صنايع چراغ جلو اتومبيل «کارخانه  ٧٠٠   نداشتن مواد اوليه
  »مدرن

 ٢٢ / " "  ٢٢ ؟

تعطيل شده، ولی اين  ٩٢کارخانه از سال 
کارگران اخراجی هنوز طلب های خود بابت 

  دستمزد و سنوات را دريافت نکرده اند

 ٢٣ / " " ٢٤    نسمنا  کارخانه رنگين نخ    ٥٠     ؟

از کار اخراج کرد. اين کارگر را  ٤کارفرما 
اخراج ها منجر به اعتراض ساير کارگران شد. 
کارگران معترض در اقدامی اعتراضی به مدت 

تار چندين ساعت کار را متوقف کرده و خواس
 .بازگشت به کار همکارانشان شدند

 ٢٤     / " " ٢٦  سنندج  کارخانه رؤيا پالستيک  ٤      ؟

ی بيکاری  آستانه رکارگر شرکت مپنا د ٣٠٠
 هستند

شرکت  –نيروگاه سيکل ترکيبی   ٣٠٠ مشکالت مالی و مديريت
  مپنا

٥٢  " " / ٢٧      کاشان  

 

 

 ضميمه ها :

 

 مسئوالن به فضای کارگری کاشان رسيدگی کنند/دو هزار واحد ريسندگی در آستانه تعطيلی

زندهای کاشان و آران و بيدگل در مجلس گفت: نبض کارگران صنايع ريسندگی و بافندگی کاشان کند مینماينده شهرستان . 

 « ری استاندار اصفهان به شهرهای کاشان و آران و بيدگل را يک ضرورت دانست و اظهار کرد: فضای کارگری در کاشان با اشاره به شرايط بحرانی صنايع کاشان حضور فو» سيدجواد ساداتی نژاد
روداورژانسی شده است و اگر به آنها رسيدگی نشود همه در آستانه تعطيلی پيش می . 

اين منطقه در انتظار رسيدگی فوری به مشکالتشان و رفع تعطيلی کارخانجات خود هستندهزار کارگر کاشانی و حدود دو هزار توليدکننده ريسندگی و بافندگی در  ۶٠وی افزود:  . 

الزم ای تامين مواد اوليه گفت: اکنون اين خطوط توليد شرايط ساداتی نژاد، با توجه به نوسانات بازار ارز و شرايط حساس و خطير کاهش توليدات نساجی و فرش ماشينی در کاشان بدنبال کاهش نقدينگی بر
ران خود هستندبرای تأمين الياف ندارند و در تأمين الياف برای تهيه نخ از نظر مالی دچار مشکل شدند و در بحران تعطيلی و توقف توليد و بيکاری کارگ   
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کارگران و نقش دولت در آن ميعظ یکاريفوالد همراه با ب عيصنا یورشکستگ  

 

از  شيشدند. پ کاريکارگر ب ٣٠٠کم دست جهيمتوقف کردند و در نتخود را  یهاتيدو کارخانه امسال فعال نيرا گرفت. ا» آرمان شفق«و  »نيقزو فوالد«یاهفوالد، امسال دامن کارخانه عيصنا یورشکستگ
شدند کاريکارگر ب ٢٠٠از  شيب نشده بود و به دنبال آ ليدو، کارخانه صدرفوالد خرم آباد هم به صورت موقت تعط نيا . 

 

 یريتدبیاز ب دکنندگانيبمانند را ندارند. تول یباق ديتول رهيدر زنج نکهياند و توان اشده دهانيکشور است، ز عيدر دستور کار صنا نيواردات فوالد از کشور چ نهيکه در زم يیهااستيد به خاطر سفوال عيصنا
توان کنترل بازار را ندارد گذارند،یمسئول که بر واردات تعرفه م یهادستگاه نهها، نه دولت و دارند که نه بانک ديو تاک نديگویسخن م گذاراناستيس . 

 

و به  کنندیم ديتول تيظرف ٪۵٠فوالد با کمتر از  یهااکنون کارخانهاتفاق افتاد. هم یميعظ اريبس یکاريآن ب رويرا نابود کردند و پ یفوالد عيها صنادولت«کارخانه فوالد جنوب گفته:  رعامليمد انوريدن احمد
اندبه خاطر اهمال دولت ورشکسته شده هایفوالد ميبگو خواهمیهستند. م ليما تعط عياز صنا ٪٣٠ یباال ني. همچنستبغرنج ا شانتيها وضعکارخانه ريسا ،یدولت یکارخانه اصل ۴از  ريغ  

 

 ايران در خانوار ميليون٦ از بيش کامل بيکاری
  

هزار خانوار ساکن ايران به صورت کامل بيکار هستند. اين آمار  ٧٢٠هستند. بر اين مبنا حداقل شش ميليون و » حتی يک فرد شاغل«درصد خانوارها فاقد  ٢٨  طبق اعالميه بانک مرکزی جمهوری اسالمی
٢با نرخ رسمی بيکاری که جمعيت بيکاران را حدود  در ايران بيش از شش ميليون تن خواهد بود. بانک مرکزی در گزارش کند، همخوان نيست. برپايه اين گزارش جمعيت بيکاران ميليون تن برآورد می ٣

٣خود افزود، ميانگين هزينه يک خانوار   .دهددرصد سبد هزينه خانوار را تشکيل می ۶٠نفره سه ميليون و پانصد هزار تومان برآورد شده است که در اين ميان مسکن و مواد غذايی  ٣
  

.» 


