
 

 

 

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

 6931 بهمن ماهاز اول تا آخر 

(66)  

 خارج کشور –از انتشارات نهادهای همبستگی با کارگران در ایران      

  نکل –فعالین نهادهای همبستگی با کارگران در ایران : تهیه و تنظیم توسط

تعداد  علت  توضیحات 

 نفرات
شماره  تاریخ شهر نام واحد 

 ردیف
 شده اند، اخراج که از ابتدای سال تدریجا   کارگراناین 

 مقابل استانداری چهارمحال و بختیاری،تجمع کردند

1/13/69 دهلران کارخانه سیمان 03 ؟  1 

کارگر به ازای هر  ۰۲تا  ۰۲ها  واحدهریک از این 

کارگر  0022جمعا   .گذار دارند هزار مرغ تخم ۰۲۲

 بیکار شدند

 11. شیوع آنفوالنزای مرغی

میلیون مرغ تخم گذار را 

 نابود کردند

0033 

 

واحد مرغ تخم گذار 033  0 " " " چندین شهر 

آب و خاکشرکت  55 بدون هیچ دلیل مشخصی از سوی پیمانکار اخراج شده اند / " " 4 پیرانشهر   0 

در سومین روز اعتصاب ، مدیر منابع انسانی ، 

کارگران اعتصابی را تهدید به ثبت غیبت از 

ار،محروم شدن از کلیه مزایای پرسنلی در روزهای ک

 اخراج کرد عدم کارکرد و نهایتا  

اعتراضات کارگران و 

 پیگیری مطالباتشان
"/ " 5 اهواز گروه ملی فوالد 3500  4 

های بتن آماده تهران  هزار نفر از کارگران کارخانه ۰۰

های وابسته به  کنند و هزاران نفر از پروژه کار نمی

 موضوع بتنی نیز موقتا از کار بیکار شدند

ممنوعیت جا به جایی بتن از 

طرف پلیس، به علت 

 تصادفات

10333 

 

بتن سازی کارخانجات  5 " " " تهران 

کارگران اخراجی مقابل دومین تجمع اعتراضی 

 استانداری چهارمحال و بختیاری

" " /0 دهلران کارخانه سیمان 03 ؟  9 

نفر  053نفر اخراج شده و تنها  533دهه  در طول یک

 باقی مانده اند

 533 تعدیل نیرو

 

" " /6 فسا کارخانه قند  0 

نفر اخراج شدند که با اعتراضاتشان  033گذشته  لسا

نفراز آن زمان به  13نفر به کار برگشتند و این  103

دنبال دریافت حقوقشان هستند وموففق شدند حکم توقیف 

 اموال بگیرند

" " /13 زنجان روغن نباتی جهان 13 با صدور برگه عدم نیاز  1 
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تعداد  علت  توضیحات 

 نفرات
شماره  تاریخ شهر نام واحد 

 ردیف
!کارگر با یک جرقه آتش بیکار شدند 05 آتش سوزی و تعطیلی  

 کارخانه
05 

 

 6 " " " سرکان کارخانه کارتن و شانه سیز

       

ماه  14این تعداد آخرین نیروهای اخراجی هستند که

شرکت همالً . ماه اضافه کار طلب دارند 16حقوق و 

نفر  13نفر به کمتر از  033تعطیل و کارکنان آن از 

 رسیده اند

69بهمن  10 مهدیشهر کارخانه پی وی سی ایران 44 تعدیل نیرو  11 

داود رفیعی کارگر اخراجی که در اعتراض به فساد در 

وزارت کار در رابطه با اخراج خود با دختر خردسال 

با تهاجم ماموران مواجه شد.اش اعتراضی آرام داشت  

 10 " " " تهران شرکت پارس خودرو 1 ؟

تعداد زیادی از کارگران که با سوابق کاری باال 

اند، هنوز  همزمان با ورود کارفرمای جدید اخراج شده

اند مطالبات خود را به صورت کامل دریافت نکرده  

/ " "16 تاکستان کارخانه فوالد آرمان شرق ؟ تعدیل نیرو  10 

تجمع اعتراضی کارگران اخراجی نسبت به عدم 

 پرداخت مطالبات مقابل فرمانداری

 03 تعدیل نیرو

 

 14 " " " بروجرد کارخانه سامان کاشی

تجمع و اعتراض جمعی ازفارغ التحصیالن بیکاران 

 برای کار شوش در مقابل نیشکر هفت تپه

/ " "03 شوش فارغ التحصیالن بیکار 03 ؟  15 

و تعطیلی کارخانهبدهکاری  بیکاری کارگران با ماه ها حقوق های عقب مانده  19 " " " مهاباد کارخانه شیر 63 

ماه اخراج از کار نسبت 81پس از ان کارگر اعتراضات

به بالتکیلفی معیشتی وشغلی وبی تفاوتی کارفرمای 

 پیمانکاری ومسئوالن طراز اول این شهر ادامه دارد

 10 " " " تاکستان شهرداری 60 پایان قرارداد و عدم تمدید

خیبر، عظیم، باقر، ی هااهالی روستا تجمع اعتراضی

نسبت به بیکاری مقابل درب کشت و صنعت  حاجات

 کارون شوشتربرای دومین روز متوالی

روستا 4اهالی  15 -  11 " " " دزفول 

 

 کارگر اخراج یا بیکار شده اند 03065در عرض یک ماه 

 : ضمیمه

 با واگذاری مجدد ومشکوک کارخانه به بخش خصوصی کارگرریسندگی و بافندگی فومنات051بخطر افتادن امنیت شغلی
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افرادی قصد : های پشت پرده در واگذاری ارزان قیمت این کارخانه گفت یکی از کارگران کارخانه ریسندگی و بافندگی فومنات با ابراز نگرانی از وجود دست

 .فروش چند برابری زمین ها و ساختمان های آن به سود برسنددارند با ارزش گذاری بسیار پایین شرکت و واگذاری آن به فرد دیگر، بعدا در 

با واگذاری شرکت کسانی که : یکی دیگر از کارگران این کارخانه به بیان اینکه شرکت ریسندگی و بافندگی فومنات مشکالت زیادی را تجربه کرده است گفت

 .کارگر این کارخانه فراهم می شود ۵۱۰هیچ تجربه و تخصصی در صنعت ندارند تنها زمینه ای برای بیکار شدن 

پایین واگذار  به گزارش یک منبع خبری محلی، شرکت ریسندگی و بافندگی فومنات وابسته به شرکت آتیه دماوند درحالی قرار است با قیمت غیرواقعی و بسیار

 .شود که تنها قیمت زمین کارخانه چند برابر رقم کارشناسی شده است

 ۰۲۲هزارمتر پارچه و با به کارگیری  ۰۲با ظرفیت روزانه  ۰۵۲۰های گیالن است که در سال  ترین کارخانه ی فومنات یکی از قدیمیشرکت ریسندگی و بافندگ

 .های زیادی را تجربه کردند های اخیر این کارخانه و کارگران آن فراز و نشیب اندازی شد اما درسال نفر نیروی کار توسط بخش خصوصی راه

 .شرکت پس از عدم توانایی در پرداخت تسهیالت دریافتی، به بانک صنعت و معدن منتقل شداین  ۰۲در دهه 

های نساجی فومنات و ریسندگی خاور هزینه و این کارخانه پس از احیا از طریق شرکت آتیه  اندازی مجدد کارخانه میلیارد لایر برای راه ۰۰۲حدود  ۰۰در سال

 .دماوند به بخش خصوصی واگذار شد

 .شد تنها یک سال بعد به دلیل عدم توانایی مدیریت کارخانه و عدم ایفای تعهدات، این شرکت مجددا به شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند واگذاراما 

میم مجمع با تص ۰۰بارش برف سنگین در استان گیالن صدمات بسیار زیادی را به این کارخانه وارد کرد و در سال  ۰۸و  ۰۵در ادامه اما و در سال های 

 .عمومی ،این شرکت بزرگ پس از سال ها منحل شد

های ریسندگی خاور و ریسندگی و بافندگی فومنات دوباره  طی مراسمی با حضور معاون استاندار گیالن کارخانه ۲۰با روی کار آمدن دولت یازدهم و در سال 

 .احیا شد

نفر رسیده  ۰۲۲نفر به  ۰۲۲ها که افراد مشغول بکار این کارخانه از  دارد و حاال پس از سالاش تمامی ن اما به نظر می رسد مشکالت این کارخانه و کارگران

 .های در پشت پرده قصد دارند با واگذاری این شرکت با قیمت ناچیز سود کالنی را به دست بیاورند است، دست
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قانون اساسی و خصوصی سازی صنایع تصمیم گرفته شد کارخانه ریسندگی و بافندگی فومنات مجددا به بخش  ۴۴ماجرا از آنجا شروع شد که بنابر اصل 

تا اینجا همه چیز طبیعی و بدون اشکال به نظر می رسد؛ اما نکته جالب قیمت در نظر گرفته شده به عنوان ارزش کارخانه پس از . خصوصی واگذار شود

 .کارشناسی است

 .میلیارد تومان قیمت گذاری شده است ۰ز کارشناسی در اقدامی عجیب و شبهه آور حدود این کارخانه پس ا

 .ها و تجهیزات زیادی نیز در این مجموعه وجود دارد هکتاری این کارخانه چندین برابر این مبلغ است و ساختمان ۰۲در حالی که تنها قیمت زمین 

شود که به اذعان کارگران این  ت که قابل تقسیط نیز هست بهانه ای برای این هبه دادن اموال دولتی عنوان میمیلیاردی این کارخانه به دول ۸در حالی بدهی حدود 

 .سالن آن، چند میلیارد تومان ارزش مالی دارد ۵شرکت، تنها ضایعات موجود در 

افرادی قصد دارند با ارزش گذاری بسیار : قیمت این کارخانه گفت های پشت پرده در واگذاری ارزان یکی از کارگران این کارخانه با ابراز نگرانی از وجود دست

 .پایین شرکت و واگذاری آن به فرد دیگر، بعدا در فروش چند برابری زمین ها و ساختمان های آن به سود برسند

با واگذاری شرکت کسانی که هیچ : ه کرده است گفتیکی دیگر از کارگران این کارخانه به بیان اینکه شرکت ریسندگی و بافندگی فومنات مشکالت زیادی را تجرب

 .کارگر این کارخانه فراهم می شود ۰۲۲تجربه و تخصصی در صنعت ندارند تنها زمینه ای برای بیکار شدن 

نفوذ برای تضعیف حقوق بیت المال اکنون تنها امید کارگران این کارخانه قدیمی ورود مسئوالن و دستگاه های نظارتی به این ماجرا و عدم دادن اجازه به افراد با 

 .است تا مانع واگذاری این کارخانه قدیمی و باسابقه شوند

 

 کارگران کارخانه پارسیلون قربانی بزرگ خصوصی سازی

، زمینه افت تولید و  با چوب حراج زدن به کارخانجات و واگذاری آنها به نور چشمی ها و یا کسانی که از توان فنی و مالی و مدیریتی الزم برخوردار نبودند

 .تعطیلی کارخانجات و بیکار شدن کارگران فراهم شد
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توسط دو نفر از سرمایه داران رژیم پهلوی در هشت کیلومتری جنوب  8131در سال ( مخفف پارس نایلون)به گزارش یک منبع خبری محلی،کارخانه پارسیلون 

 .خرم آباد تاسیس گردید

، صاحبان این کارخانه که از وابستگان به آن رژیم بودند، به خارج فرار کرده و مدیریت این  30سرنگونی رژیم پهلوی در سال اما قبل از بهره برداری و با 

، به سازمان صنایع و بعد از آن به بانک ( ولی در عمل هیچگاه به این ظرفیت اسمی نرسید)بود  4تن نخ نایلون  64کارخانه عظیم که ظرفیت اسمی آن روزانه 

 .نعت و معدن واگذار گردیدص

علی رغم تعهد اولیه ، کار خود را ناتمام گذاشته و به خارج فرار کردند؛ لذا با تالش پرسنل ( zimer)« زیمر»با اولین بمباران خرم آباد، مهندسین شرکت آلمانی 

زمان جنگ و بمباران شهرها و علی رغم اینکه کارخانه چندین  بهره برداری از اولین فاز کارخانه شروع شد و در شرایِط سختِ  48و مهندسین داخلی، در سال 

طیلی توانستند سایر بار مورد حمله هوائی دشمن قرار گرفته و همواره یکی از اهداِف دشمن بعثی بود، اما پرسنل با ایثار و از خود گذشتگی ، بدون وقفه و تع

 .در روز افزایش دهند 4تن نخ نایلون 14در آن شرایط تحریمی و جنگی ، تا مرز  بخشهای کارخانه را یکی پس از دیگری راه اندازی و تولید را

و مشکالت ناشی از واردات مواد اولیه و گران شدن سه برابری آن، روند افول تولید شروع و   10اما با واگذاری مسئله دار کارخانه به بخش خصوصی در پائیز 

کارخانه زیر دستی از آن تغدیه و  622،حدود (چیپس)تن انواع نخ خام و استرچ و رنگی و گرانول  14تا  03زانه در نهایت این کارخانه که زمانی با تولید رو

 .منجر گردید  نفر و غیر مستقیم حدود ده هزار نفر از آن بهره مند می شدند، با افت شدید تولید مواجهه و در نهایت به تعطیلی 8022بطور مستقیم حدود 

قانون اساسی ، روند خصوصی سازی کارخانجات و صنایع دولتی تشدید گردید ، اما در سالهای آخرین این  66ولت اصالحات بنابر اصل گرچه در دوران د 

هدف اصلی از واگذاری کارخانجات دولتی به بخش خصوصی . دولت بیشترین سوء استفاده از روند واگذاری کارخانجات به بخش خصوصی صورت گرفت

برداشتن بار گران ناشی از هزینه های گزاف صنایع از دوش دولت ، استفاده از ظرفیت های مالی و فنی و مدیریتی در بخش خصوصی ، تشدید : عبارت بود از 

 ...روند افزایش تولید و به تبع آن اشتغالزائی و مهار تورم و گرانی و 
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توان مالی الزم برای سامان بخشیدن به کارخانه و عدم -8: دار از سه توانمندی باشندبنابر این برای این منظور خریداران کارخانجات می بایستی حد اقل برخور

-1  برخورداری از تخصص الزم و توان وارد کردن تکنولوژی و کمک به روند صادرات-0نیاز به تسهیالت ، به دلیل محدودیت تسهیالت و منابع مالی دولت 

 .توان مدیریتی برای اداره امور کارخانه

برعکس ، با وء استفاده عده ای از مدیران و متصدیان امر و طمع ورزی خریداران ناالیق ، باعث گردید تا نه تنها هدف خصوصی سازی محقق نشود ، بلکه اما س

، زمینه افت تولید و تعطیلی چوب حراج زدن به کارخانجات و واگذاری آنها به نور چشمی ها و یا کسانی که از توان فنی و مالی و مدیریتی الزم برخوردار نبودند 

 .کارخانجات و بیکار شدن کارگران فراهم گردد

به بخش  روند غلط واگذاری پارسیلون خرم آباد توسط بانک صنعت ومعدن و شرکت آتیه دماوند، فقط یک نمونه از صدها مورد واگذاری مشکوک کارخانجات

شرکت سرمایه گذاری آتیه » : معدن یک شرکت سرمایه گذاری با سهامی خاص با عنوان بانک صنعت و 18در سال . خصوصی در اواخر دولت اصالحات است

 .تاسیس نمود تا صنایع وابسته به این بانک را به بخش خصوصی واگذار نماید« دماوند

هیئت وزیران خود ، مصوب 6/6/8113اما اعضای این شرکت که بعضا  هم فروشنده و هم خریدار بودند ، آنقدر بد عمل کردند که دولت نهم در جلسه مورخه 

گذاری آتیه دماوند به بخش خصوصی واگذار شده اند، با توجه به عدم اجرای تعهدات خریداران،ضمن خلع ید از  نمود تا برخی صنایعی که توسط شرکت سرمایه

 .آنها، مجددا  به شرکت مذکور یعنی آتیه دماوند عودت داده شوند

پارسیلون را به دو نفر از خریداران اولیه نخ کارخانه، با قیمت حدود بیست وسه ونیم میلیارد تومان واگذار نمود؛ در حالی که ده ها  8110آتیه دماوند ، در پائیز 

 .داشتند ان ارزشتن انواع نخ تولیدی و بیش از سی و پنج هزار قطعه انواع الزم یدکی و پمپ های موجود در انبارهای بزرگ آن، بالغ بر ده ها میلیارد توم

رسانی و تصفیه آبها و فاضالبهای صنعتی ؛ نیروگاه  کارخانه ها و تأسیسات آب: همچنین بخشی دیگر از سرمایه های موجود در زمان واگذاری عبارت بودند از 

همانسرای بسیار زیبا، سیستم های به کارخانه، م برق در دو خط هرکدام به ظرفیت تولید شش مگا وات، بوستان ها و فضای سبز متنوع، منازل مسکونی مشرف

فیزیک ،واحد  تهویه و انتقال چیپس، انبارهای بزرگ، زمینهای قابل کشت ، کارگاههای مکانیکی و الکتریکی و ابزار دقیقی و انواع آزمایشگاههای شیمی و

 !که قیمت آنها بسیار باالتر از مبلغ واگذاری بود... رنگرزی ، زمین چمن و امکانات ورزشی و 
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میلیون تومان را در  691:خریداران که توان مالی خرید این کارخانه عظیم را نداشتند ،حدود بیست میلیارد تومان بدهی آن را به عهده گرفته و نقدا  فقط مبلغ  

پرداخت کنند،ولی نه تنها این  10ان ماه ماهه تا آب 1قسط  84پرداخت کردند و طبق قرار داد، بنا بود حدود سه میلیارد تومان باقی مانده را طی  06/1/10تاریخ 

ستم بانکی پس نداده و امر هیچ گاه تحقق پیدا نکرد ، بلکه با دریافت ده ها میلیارد تومان تسهیالت دولتی و استمحال های طوالنی مدت ، بدهی هایشان را به سی

 .نتوانستند و یا نخواستند کارخانه را از بحران نجات دهند

خط و نصب  80خط تولید ریسندگی از  3این مدت و علی رغم دریافت تسهیالت فراوان ، اما با اصالح ساختار و اصالح برخی ماشین آالت و البته خریدار طی  

ای پوزیشن تیک آپ و تعدادی کمپرسور، توانست بر 832ماشین تکسچره و بیش از  04، و نصب و اصالح ( دستگاه بلوری)و راه اندازی سیستم کریستال الیزر 

نماید ، تا از مشکالت ناشی از بازار نامناسب نخ نایلون و تامین مواد  4را تولید و جایگزین نخ نایلون ...( و  fdyو  poy)اولین بار انواعی از نخ های پلی استر 

 .اولیه وارداتی ، رهائی یابند

.... » : مصوب نمود  93کارگروه ملی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید درآبان ماه  اما در برابر حجم انبوه هزینه های مالی توان ادامه کار را نداشته و در نتیجه

ه طی باتوجه به مباحث مطرح شده از سوی استانداری و سازمان صنعت و معدن و اظهارات مدیرعامل شرکت پارسیلون و همچنین مساعدت های صورت گرفت

آنان به منظور  سال پس از واگذاری و حمایت های متعدد به دلیل حجم باالی دیون شرکت، توقف تولید از ابتدای امسال و کاهش نیروهای انسانی و بالتکلیفی ۰۰

طریق تملک سهام وصول  جلوگیری از ادامه روند بحرانی کارخانه پارسیلون مقرر شد یک کنسرسیوم از بستانکاران عمده شرکت تشکیل و مطالبات خود را از

 «.کنند

میلیارد تومان بدهی ، که سی میلیارد تومان آن بدهی به سازمان تامین  862ستاد مذکور شرکت آتیه دماوند را موظف به پی گیری امور نمود و در نهایت با حدود  

سال بحران و در بدری کارگران زحمت کش ، پارسیلون  86عد از از خریدار خلع ید شد و ب 94اجتماعی بود و کارگران بیکار شده و تعطیلی کامل، در پائیز 

 .مجددا  به شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند عودت داده شد

 


