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

 ١٣٩٧ ماه خرداداز اول تا آخر           

       )٣ (  

 خارج کشور –از انتشارات نهادهای همبستگی با کارگران در ايران      

خارج کشور –رگران در ايران تهيه و تنظيم توسط: فعالين نهادهای همبستگی با کا                

تعداد  علت   توضيحات 
 نفرات

شماره  تاريخ شهر نام واحد 
 رديف

کارگران اخراجی بهمراه خانواده برای بازگشت 
 بکارمقابل شهرداری تجمع کردند.

٩٧خرداد  ٥ طبس شهرداری ٢٠ خريد ماشين جاروی خيابان!  ١ 

 ٢٠٠نامعلوم حدود  تيماه از وضع ٢با گذشت
در شهرستان » وارنا «کارگران کارخانه  نفر از

 یحقوق یهاهنوز کارفرما مطالبه ن،يورام
 نيا. را پرداخت نکرده است یکارگران اخراج

کارگران روز پنجشنبه (سوم خرداد ماه) مقابل 
تجمع کردند نيورام یفرماندار  

سوء مديريت و بدهکاری 
 کارخانه

/ " " ٦ ورامين کارخانه شير وارنا ٢٠٠  ٢ 

طبس که صبح  یشده شهردار ليرگران تعدکا
تجمع کرده  یمقابل ساختمان شهردار روزيد

به نشانه  بهشتيار ۶ کشنبهيبودند، امروز 
سازمان چادر زدند نياعتراض مقابل ا . 

 ٣ " " " طبس  شهرداری ٢٠ خريد ماشين جاروی خيابان!

از کارگران کارخانه کارخانه  یجمع
به  یدگيسخواستار ر زيتبر یسازنيکمبا

 آنها. مسئوالن شدند یخود ازسو یمشکالت صنف
مسئوالن  یتوجهی: در صورت ادامه بنديگویم

 یليشاهد تعط یبه زود زيتبر یسازنيبه کمبا
بود ميکارگرانش خواه یکاريکامل آن و ب  

بی توجهی کارفرما و 
 مسئولين دولتی

" "/١٠ تبريز کارخانه کمباين سازی ٤٠  ٤ 

طور حتم ، به ازيارات مورد ناعتب بدون تأمين
 ندهيآ یکارگر در روزها ٧٠٠ یکاريشاهد ب
کارگر سد  ٢٠٠٠از مجموع . بود ميخواه

تا امروز به  ٩٠کارگر از سال  ١٣٠٠  ر،يشچم
اند.مرور اخراج شده  

 ٥ " " " گچساران سد چمشير ٧٠٠ عدم تأمين اعتباراتمين
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تعداد  علت   توضيحات 
 نفرات

شماره  تاريخ شهر نام واحد 
 رديف

نفر  ٨٠٠و  مينفر مستق ٧٠٠اقدام هزار و  نيبا ا
قطار از  ۴٠و حداقل  شوندیم کاريب ميرمستقيغ

شودیر خارج ميچرخه س  

واگن فرسوده ٣٩٧خروج   ١٧٠٠+
٨٠٠ 

٩٧خرداد ١٠ سراسر کشور مهمانداران خطوط ريلی  ٦ 

 یفيبالتکلو  دوکارخانه موقتا متوقف شد تيفعال
از کارگران در اعتراض به  یجمع ان.کارگر

خود، صبح امروز مقابل  یشغل تيوضع
 نو از مسئوال کارخانه تجمع کرده یهاساختمان
کردند یدگيتاکستان درخواست رس یدولت  

متعهد نبودن بخش  ليبه دل
به تعهداتش یخصوص  

کارخانه های فوالد قزوين و آرمان  ٣٠٠
 شرق

 ٧ " " " تاکستان

شرکت به همراه  اين اناز کارکن یتعداد
 نيا یدر اعتراض به واگذار شانيهاخانواده

 کارشدنیو ب یشرکت به بخش خصوص
شرکت تجمع کردند نيروزافزون کارگران ا  

" " /١٣ ماهشهر شرکت کاالی پتروشيمی ؟ خصوصی سازی  ٨ 

 یمقابل فرماندار یتجمع کارگران اخراج
!رسديداد ما نم هجز خود ما ب یکس: نيورام  

وء مديريت و بدهکاری س
 کارخانه

 ٩ " " " ورامين کارخانه شير وارنا ٢٠٠

 ديبروجرد باز هم به بن بست رس یتنها سد مخزن
نموده  تيسد فعال نيدر ا مانکاريپ٣ تاکنون. 
آن  یروين٧٠م است. تما مهيپروژه همچنان نو

هدينفر رس٢٠و به  ليتعد  

/ " " ١٥ بروجرد سد مخزنی ٧٠ تعويض مکرر پيمانکار  ٠١  

به  یبا نامه رسم نيشرکت کشت و صنعت جو
شرکت قند شوش خواستار پرداخت مطالبات 

نفر کارگر آن شرکت از بخش مطالبات خود ٣۴
نه شرکت قند حاضر است طلب آنها را بدهد  .شد

مانکارينه پ  

عدم مسئوليت کارفرما و 
 پيمانکار

/ " " ١٦ شوش شرکت کشت و صنعت جوين ٣٤  ١١  

مازندران که شامل چهار کارخانه بود و  ینساج
حاال کمتر  کردندیهزار کارگر در آن کار م ٨

کارگران چند ماه  نيکارگر دارد و ا ٢۵٠از 
سازمان  یاند و حتنکرده افتياست که مزد در

از  ستيهم به خاطر عدم ارئه ل یاجتماع نيتام
 ديرا تمد آنها یهامهيکارفرما دفترچه ب یسو

کندینم  

٠٢٥ ؟ " " /١٩ مازندران نساجی مازندران   ٢١  

کم دست یکاريواگن قطار باعث ب ٣٩٧خروج 
.هزار نفر خواهد شد  

واگن فرسوده از  ٣٩٧خروج
 کار

مهمانداران و  یصنف کانون ؟
رانتورس و رياعزام به س نيمامور  

٩٧خرداد١٩ چند شهر  ٣١  
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تعداد  علت   توضيحات 
 نفرات

شماره  تاريخ شهر نام واحد 
 ديفر

 یشهردار یکارگران اخراج یفيدامه بالتکلا
روبروست  یبا کمبود منابع مال یشهردار. طبس

همانند  زين یکارگران اخراج ليدل نيبه هم
ماه مطالبات  نيندچمجموع کارگران شاغل 

حساب شوند هيتسو ديطلب دارند که با یمزد  

ی و تعديل کمبود منابع مال
 نيرو

٩٧خرداد٢٢ طبس شهرداری ٢٠  ٤١  

بزرگترين کارخانه توليد نِی آشاميدنی کشور 
 تعطيل شد و بيکاری کارگران

" " / ٢٦ قزوين کارخانه توليد نی آشاميدنی ٧٠ نداشتن مواد اوليه  ١٥ 

 شيکوال / ب رانينوشابه ا یديشرکت تول یليعطت
شدند کاريکارگر ب ٢٠٠از   

کوال رانينوشابه ا یديشرکت تول ٢٠٠ نبودن مواد اوليه رانشهراي   ٢٩ " " /  ١٦ 

" " " مازندران کشت و صنعت شمال ؟ ؟ تجمع جمعی از کارگران اخراجی مقابل استانداری  ١٧ 
 

 ضميمه :

 

یمنينه، ارتقاء اآهن ؛ بهاشرکت راه یهایبده یقربان یفرصت شغل  

 

باالست  یهایبده ليبه دل زليد نيآهن در تاماقدام، نبود توان راه نيا یاصل ليدل اي. گوشودیانجام م یمنيبا هدف ارتقاء ا یمسافر یليناوگان ر یسازآهن اعالم کرده است که از رده خارجشرکت راه
وجود دارد یفرصت شغل ٣٠٠٠دستور خطر حذف  نيا یکه با اجرا . 

 شينفر است، افزا ونيليم ٢٠مسافر که ساالنه حدود  يیجاجابه یرقم فعل ٪١٠حدود  ديبا یعنيبرسد  ٪٢٠به  ديمطابق قانون برنامه توسعه ششم، با ١۴٠٠مسافر تا سال  يیجاآهن از جابهراه سهم
صادر شده که امکان  يیقطارها یسازآهن، طرح از رده خارجشرکت راه یاز سو راياست. اما اخ یافرمس یتعداد ناوگان قطارها شيافزا ازمنديهدف ن نيطور قطع، تحقق اکه به ی. در حالابدي

وجود دارد ليآنها و برگشت به مدار ر یبازساز . 

 ديها باآهن شرکتاند و طبق دستور شرکت راهخارج شده هااز ناوگان شرکت یمسافر یهاسال شرکت ۴۵ یباال یهاواگن گريسال و در نوبت د ۵۵ یباال یهاسه سال گذشته در چند نوبت واگن در
.ساله اقدام کنند ٣۵ یهاواگن یسازنسبت به از رده خارج  

 


