روز شمار کارگران اخراجی و بی کار شده ناشی از تعطيلی واحد کاری
از اول تا آخر خرداد ماه ١٣٩٧
)(٣
از انتشارات نهادهای همبستگی با کارگران در ايران – خارج کشور
تهيه و تنظيم توسط :فعالين نهادهای همبستگی با کارگران در ايران – خارج کشور
شماره
رديف

تاريخ

١

 ٥خرداد ٩٧

شهر

نام واحد

تعداد
نفرات
٢٠

ﻋﻠﺖ

توضيحات

خريد ماشين جاروی خيابان!

کارگران اخراجی بهمراه خانواده برای بازگشت
بکارمقابل شهرداری تجمع کردند.

سوء مديريت و بدهکاری
کارخانه

با گذشت ٢ماه از وضعيت نامعلوم حدود ٢٠٠
نفر از کارگران کارخانه »وارنا « در شهرستان
ورامين ،هنوز کارفرما مطالبههای حقوقﯽ
کارگران اخراجﯽ را پرداخت نکرده است .اين
کارگران روز پنجشنبه )سوم خرداد ماه( مقابل
فرمانداری ورامين تجمع کردند
کارگران تعديل شده شهرداری طبس که صبح
ديروز مقابل ساختمان شهرداری تجمع کرده
بودند ،امروز يکشنبه  ۶اريبهشت به نشانه
.اعتراض مقابل اين سازمان چادر زدند
جمعﯽ از کارگران کارخانه کارخانه
کمباينسازی تبريز خواستار رسيدگﯽ به
مشکﻼت صنفﯽ خود ازسوی مسئوﻻن شدند .آنها
مﯽگويند :در صورت ادامه بﯽتوجهﯽ مسئوﻻن
به کمباينسازی تبريز به زودی شاهد تعطيلﯽ
کامل آن و بيکاری کارگرانش خواهيم بود
بدون تأمين اعتبارات مورد نياز  ،بهطور حتم
شاهد بيکاری  ٧٠٠کارگر در روزهای آينده
خواهيم بود .از مجموع  ٢٠٠٠کارگر سد
چمشير ١٣٠٠ ،کارگر از سال  ٩٠تا امروز به
مرور اخراج شدهاند.

طبس

شهرداری

٢

""/٦

ورامين

کارخانه شير وارنا

٢٠٠

٣

"""

طبس

شهرداری

٢٠

خريد ماشين جاروی خيابان!

٤

" "/١٠

تبريز

کارخانه کمباين سازی

٤٠

بﯽ توجهﯽ کارفرما و
مسئولين دولتﯽ

٥

"""

گچساران

سد چمشير

٧٠٠

عدم تأمين اعتباراتمين

روزشمار کارگران اخراجﯽ و بﯽ کار شده ناشﯽ از تعطيلﯽ واحد کار – خرداد ١٣٩٧
شماره
رديف
٦

تاريخ
 ١٠خرداد٩٧

شهر
سراسر کشور

نام واحد
مهمانداران خطوط ريلی

٢
تعداد
نفرات
+١٧٠٠
٨٠٠

ﻋﻠﺖ

توضيحات

خروج  ٣٩٧واگن فرسوده

با اين اقدام هزار و  ٧٠٠نفر مستقيم و  ٨٠٠نفر
ﻏيرمستقيم بيکار مﯽشوند و حداقل  ۴٠قطار از
چرخه سير خارج مﯽشود
فعاليت دوکارخانه موقتا متوقف شد و بﻼتکليفﯽ
کارگران .جمعﯽ از کارگران در اعتراض به
وضعيت شﻐلﯽ خود ،صبح امروز مقابل
ساختمانهای کارخانه تجمع کرده و از مسئوﻻن
دولتﯽ تاکستان درخواست رسيدگﯽ کردند
تعدادی از کارکنان اين شرکت به همراه
خانوادههايشان در اعتراض به واگذاری اين
شرکت به بخش خصوصﯽ و بﯽکارشدن
روزافزون کارگران اين شرکت تجمع کردند
تجمع کارگران اخراجﯽ مقابل فرمانداری
ورامين :کسﯽ جز خود ما به داد ما نميرسد!
تنها سد مخزنﯽ بروجرد باز هم به بن بست رسيد
 .تاکنون ٣پيمانکار در اين سد فعاليت نموده
وپروژه همچنان نيمه تمام است٧٠ .نيروی آن
تعديل و به ٢٠نفر رسيده
شرکت کشت و صنعت جوين با نامه رسمﯽ به
شرکت قند شوش خواستار پرداخت مطالبات
٣۴نفر کارگر آن شرکت از بخش مطالبات خود
شد .نه شرکت قند حاضر است طلب آنها را بدهد
نه پيمانکار
نساجﯽ مازندران که شامل چهار کارخانه بود و
 ٨هزار کارگر در آن کار مﯽکردند حاﻻ کمتر
از  ٢۵٠کارگر دارد و اين کارگران چند ماه
است که مزد دريافت نکردهاند و حتﯽ سازمان
تامين اجتماعﯽ هم به خاطر عدم ارئه ليست از
سوی کارفرما دفترچه بيمههای آنها را تمديد
نمﯽکند
خروج  ٣٩٧واگن قطار باعث بيکاری دستکم
هزار نفر خواهد شد.

٧

"""

تاکستان

٨

" " /١٣

ماهشهر

شرکت کاﻻی پتروشيمی

٩

"""

ورامين

کارخانه شير وارنا

٢٠٠

١٠

" " / ١٥

بروجرد

سد مﺨزنی

٧٠

١١

" " / ١٦

شوش

شرکت کشت و صنعت جوين

٣٤

عدم مسئوليت کارفرما و
پيمانکار

١٢

" " /١٩

مازندران

نساجی مازندران

٢٥٠

؟

١٣

١٩خرداد٩٧

چند شهر

؟

خروج ٣٩٧واگن فرسوده از
کار

کارخانه های فوﻻد قزوين و آرمان
شرق

کانون صنفﯽ مهمانداران و
مامورين اعزام به سير و رستوران

٣٠٠

به دليل متعهد نبودن بخش
خصوصﯽ به تعهداتش

؟

خصوصﯽ سازی

سوء مديريت و بدهکاری
کارخانه
تعويض مکرر پيمانکار

روزشمار کارگران اخراجﯽ و بﯽ کار شده ناشﯽ از تعطيلﯽ واحد کار – خرداد ١٣٩٧
تاريخ

نام واحد

شهر

شماره
رديف
١٤

٢٢خرداد٩٧

طبس

شهرداری

٣
تعداد
نفرات
٢٠

ﻋﻠﺖ

توضيحات

کمبود منابع مالﯽ و تعديل
نيرو

ادامه بﻼتکليفﯽ کارگران اخراجﯽ شهرداری
طبس .شهرداری با کمبود منابع مالﯽ روبروست
به همين دليل کارگران اخراجﯽ نيز همانند
مجموع کارگران شاﻏل چندين ماه مطالبات
مزدی طلب دارند که بايد تسويه حساب شوند
بزرگترين کارخانه توليد نِﯽ آشاميدنﯽ کشور
تعطيل شد و بيکاری کارگران
تعطيلﯽ شرکت توليدی نوشابه ايران کوﻻ  /بيش
از  ٢٠٠کارگر بيکار شدند
تجمع جمعی از کارگران اخراجی مقابل استانداری

١٥

" " / ٢٦

قزوين

کارخانه توليد نی آشاميدنی

٧٠

نداشتن مواد اوليه

١٦

" " / ٢٩

ايرانشهر

شرکت توليدی نوشابه ايران کوﻻ

٢٠٠

نبودن مواد اوليه

١٧

"""

مازندران

کشت و صنعت شمال

؟

؟

ضميمه :
فرصت شغلﯽ قربانﯽ بدهﯽهای شرکت راهآهن ؛ بهانه ،ارتقاء ايمنﯽ

شرکت راهآهن اعﻼم کرده است که از رده خارجسازی ناوگان ريلﯽ مسافری با هدف ارتقاء ايمنﯽ انجام مﯽشود .گويا دليل اصلﯽ اين اقدام ،نبود توان راهآهن در تامين ديزل به دليل بدهﯽهای باﻻست
.که با اجرای اين دستور خطر حذف  ٣٠٠٠فرصت شﻐلﯽ وجود دارد
سهم راهآهن از جابهجايﯽ مسافر تا سال  ١۴٠٠مطابق قانون برنامه توسعه ششم ،بايد به  ٪٢٠برسد يعنﯽ بايد حدود  ٪١٠رقم فعلﯽ جابهجايﯽ مسافر که ساﻻنه حدود  ٢٠ميليون نفر است ،افزايش
يابد .در حالﯽ که بهطور قطع ،تحقق اين هدف نيازمند افزايش تعداد ناوگان قطارهای مسافری است .اما اخيرا از سوی شرکت راهآهن ،طرح از رده خارجسازی قطارهايﯽ صادر شده که امکان
.بازسازی آنها و برگشت به مدار ريل وجود دارد
در سه سال گذشته در چند نوبت واگنهای باﻻی  ۵۵سال و در نوبت ديگر واگنهای باﻻی  ۴۵سال شرکتهای مسافری از ناوگان شرکتها خارج شدهاند و طبق دستور شرکت راهآهن شرکتها بايد
نسبت به از رده خارجسازی واگنهای  ٣۵ساله اقدام کنند.

