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

 ١٣٩۶ مرداداز اول تا آخر 

  تهيه و تنظيم : فعالين نهادهای همبستگی در کلن            )۵(               انتشارات نهادهای همبستگی با کارگران ايران از

شماره  تاريخ شهر نام واحد  تعداد نفرات علت  مالحظات 
 رديف

آنها به اعتراض تجمع کرده و خواهان 
 بازگشت به کار شدند

 کارخانه فوالد خوزستان ١٤ ؟
 

 بندر ماهشهر
 

٩٦مرداد  ٣  
 

اندبا اين تعطيلی کارگران بيکار و بالتکليف  سال ٧تصميم بر تعطيلی گلخانه ها  
 زودتر از پايان قرارداد!

" "  ٤ ياسوج کارگران گلخانه ای فرودگاه ١٤٠  
 

کارگر اخراجی با گرفتن حکم از دادگاه بابت  ٢٦
مطالباتشان مقاديری روغن مصادره کردند و اين 
بهانۀ کارفرما برای تعطيلی کارخانه و بيکاری 

 کارگران شد

کردن اموال کارخانه توسط خارج 
 کارگران اخراجی سال قبل!

 " " " زنجان کارخانه روغن نباتی جهان ؟
 

در صد از کارکنان اين اداره اخراج  ٣٠
 شدند

" " ٧ اصفهان کارگران ادارۀ راهداری ٢٠٠ تعديل نيرو  
 

خرمشهر -اهواز  کارخانه پوشش لوله خوزستان ٢٠ بحران مالی کارخانه نيمه تعطيل شده  " " " 
 

اين اخراج ها از هفته جاری آغاز شده، قبالً 
دنفر به بهانۀ نبود نياز اخراج شدن ٩٠نيز   

شرکت کيسون -پروژه فطار شهری ٤٤٠ به علت اعتراضات اين کارگران " " ٨ اهواز   
 

ماه پيش اخراج شده اند  ٩اين کارگران که از
با تجمع اعتراضی خواهان بازگشت به کار 

و معترضند که کارفرمابجای آنها هستند 
کارگران هندی، بنگالشی و شهرستانی را 

ً آورده است اخراجی ١٥٠.ازسال گذشته جمعا  

ساحل  يیايدر عيشرکت صنا ٧٠ تعديل نيرو!
 اروند

 " " " تهران
 

شکايت های کارگران بالتکليف به جايی 
 نرسيد

تاب کارخانه ريزدانه های شب ٢٥ مشکالت مالی و تعطيل کارخانه " " ٩ فراهان   
 

کارخانه در حال تعطيلی است و به کارگران 
 پيشنهاد خاتمه کار داده اند

پلمپ ژنراتورهای برق بعلت 
 بدهکاری

١٢٠(قبالً  ٥٠  
 کارگرداشت)

اصفهان -لنجان  صنايع ريختگری آذرين  ١٤ " "  
 

" " ١٦ کردستان کارخانه بستنی عسل ١٢٠ بی تدبيری و نداشتن سرمايه کارخانه تعطيل و کارگران بيکار شدند  
 

عدم پرداخت تسهيالت از طرف  کارخانه تعطيل و کارگران بيکار شدند
 بانک ها

 " " " طبس کارخانه شير و لبن سی راز ٣٢
 

اين تعداد از ابتدای سال اخراج شدند، 
کارگر ٦٠کارخانه در آستان، تعطيلی است و

 باقيمانده نيز در معرض بيکاری هستند

" " ١٧ تهران کارخانه ايران سوئيچ ٢٠ بحران مالی و مديريت   

Kommentiert [sm1]:  
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 شرکت نفت" " " 

نام واحد  تعداد نفرات علت  مالحظات  شماره  تاريخ شهر 
 رديف

کارگر ديگر باقی مانده اند ٨تنها   کارخانه دستمال کاعذی سبحان ٧٤ ورشکستگی کارخانه 
 

 چرام
 

٩٦مرداد  ٢٠  ٣١  

معوقه و ماه حقوق  ٦اخراج اين کارگران با 
سال سنوات و عيدی ٣طلب   

 کارخانه اشی مشی ١١٠ ؟
 

 رشت
 

٢٣ " "  ٤١  

ماه حقوق ٨تا٥تعطيلی کارخانه، کارگران با 
 معوقه بيکار و بالتکليف شده اند

آزاد شهر –گنبد  کارخانه آجر ماشينی ١١٠ قطع گاز به مدت نامعلوم  ٢٤ " "  ٥١  

کارگر  ٢٠٠نفر از  ٨٣در اسفند ماه نيز 
 کارخانه اخراج شده بودند

تعطيلی معدن به دليل پرداخت نشدن 
 صورت وضعيتهای مالی پيمانکار

 معدن طالی زرشوران ١٢٠
 

آذربايجان -تکاب
 غربی

٢٥  " "  ٦١  

اين تعداد اخراج و احضار ساير کارگران 
 معترض، به دادگاه ها ادامه دارد

به علت آب تنی کردن کارگران در 
هنگام کار!درجه در  ٥٤گرمای   

 مجتمع نيشکر هفت تپه ٩
 

 هفت تپه
 

٢٩  " "  ٧١  

گران از ابتدای اين ماه  بدون اين کار
 پرداخت مطالباتشان اخراج شده اند

ماه  ٥اعتراضات عليه عدم پرداخت 
 حقوق و حق بيمه

٢شهرداری منطقه  ٤٠ ٨١ " " " آبادان   

اين کارگران که در اسفند اخراج شده اند 
ماه  حقوق و مزايای خود را هنوز چندين 

 دريافت نکرده اند

 کارخانه ديار خودرو ٦٠ فسخ قرارداد
 

 گلپايگان
 

" " " ١٩ 

ماه پيش برخالف ٣اين کارگران معترض از
وعده ها اخراج شده و بجايشان کارگران 

 جديد استخدام کرده اند

واگذاری جايگاه های سوخت به 
 بخش خصوصی

پخش کارگران بيکار پااليش و  ؟
 فرآورده های نفتی

 

 اهواز
 

٣٠  " "  ٠٢  

ماه پيش اخراج شده  ١٥اين کارگران که از 
و بارها اعتراض کرده اند، در تجمع امروز 

تجمعات ادامه دارد اعالم کردند تا بازگشت بکار  

طرح توسعه تنگ  -شرکت نفت ؟ ؟
 بيجار

 ٢١ " " " بيجار

بدون پايان يافتن پروژه اين کارگر  -
شده و شکايتش به نتيجه نرسيدهاخراج   

 کارهانه الستيک بارز ١
 

 دهگالن
 

٣١  " "  ٢٢  

 

  : ضميمه

۴ها/  لکردهيشدن بازار کار تحص یبحران ليدل ١٠   کارنديب ليفارغ التحص ونيليم ۵

سوال  نيهستند، همواره ا یدانشگاه النيفارغ التحص کارانيب نياز ا یميشده و بخش عظ ليدر کشور تبد یمل یروزها به بحران نيا یکاريکه ب یطيشرا در
  ست؟يچ یدانشگاه النيفارغ التحص یکاريمطرح است علت روند رو به رشد ب
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 یکه فضا زانيدارند به همان م دهي. کارشناسان بازار کار عقرديگ یقرار م یاست که همواره مورد نقد کارشناسان اقتصاد یموضوع یکاريشدن ب یبحث بحران
۴حدد  یکاريازب تيشده است.آمارها حکا ديجد یهابيآس ردچا زين زانيگذشته شده به همان م ینسبت به دهه ها یاشتغال کشور دچار تحوالت اساس  ونيليم۵

  ست؟يکرده ها چ ليشدن بازار کار تحص یبحران ليدارد.  اما دال کاريب النيفارغ التحص ینفر

بازار  یها تيبرابر است؛ اما ظرف ٢٣زنان  یبرابر و برا١٠مردان حدود  یبرا زانيم نيبرابر شد که ا ١۴بعد از انقالب  یعال التيتحص یدارا تيجمع -١
  .داشته است زين رفتپس  یکار نداشته، بلکه در موارد انيمتقاض ليس رشيپذ یبرا یچندان شرفتيو بازار کار نه تنها پ یکارشناسان اقتصاد دهيکار به عق

 نيحرکت کرده است. ا٩٠ارشد در دهه  یو کارشناس یکارشناس التيبه سمت تحص ۶٠در دهه  یکاردان التيبهتر کار از سطح تحص یجستجو یجامعه برا -٢
 یبرا یکاريبحران ب زبر برو یليکند که خود دل یتر م دهيچيدهد، شاغل شدن افراد را پ یم رييسطح توقعات جامعه از کار و اشتغال را تغ نکهيمسئله عالوه بر ا

  .است النيفارغ التحص

 ،یدامپزشک وتر،يکامپ ،یکشاورز ،یگروه بهداشت و پزشک یرشته ها ،یحقوق، مهندس ،یرشته ها مانند بازرگان یبه برخ یديشد شيدو دهه گرا یکي یط -٣
دامن زدن  جهير نترشته ها، دشوارتر شدن ورود به بازار کار و د نيا النيفارغ التحص یکار برا یآن انباشت تقاضا برا جهيو... شکل گرفت که نت یتيعلوم ترب

  .جوان است انيکارجو یکاريبه ب

در  ليتحص انياست. به عنوان نمونه متقاض افتهي شيافزا ريو چشمگ یرشته ها به صورت تصاعد نياز ا یدر برخ ليبه تحص ليدهد تما یآمارها نشان م -٤
  افراد جا دارد؟ نيهمه ا یبازار کار برا ايبرابر شده، اما آ ١٧ یگروه بهداشت و پزشک یرشته ها

رشته ها از  نيدر ا ليافراد فارغ التحص یکارياما نرخ ب ،یخدمات یها رگروهيرشته ها مانند ز یدر برخ ليبه تحص النيفارغ التحص شتريب یليم یبا وجود ب -٥
 زيمختلف ن یدر رشته ها ليتحص ننامتوازن بود نيبرخوردار شده اند. بنابرا یرشته ها از بازار کار بهتر نيگذشته ا یو در سال ها افتهيکاهش  ٩٠تا  ۶۵سال 

  .درس خوانده است انيبر مسئله دار شدن اشتغال کارجو یليدل

 ران،يدارد. اساسا در ا یگوناگون ليهستند که دال کارانيدرصد از ب نيباالتر یدارا یتيو علوم ترب یدامپزشک ،یمانند کشاورز یليتحص یگروه ها یبرخ -٦
از بازار  یاطالع رگونهو افراد بدون ه رديگ یخود دانشگاه ها صورت نم ايتوسط دولت و  یدانشگاه یبازار کار رشته ها تياز وضع یقيو تحق شيپا چگونهيه

 تيوضع ازها،يبازار کار، ن تياز وضع يیقابل اعتنا یبانک اطالعات چگونهيشوند. متاسفانه در حال حاضر، ه یوارد دانشگاه ها م ،یليتحص یرشته ها ندهيکار آ
  .بسته انجام شود ید با چشمانيدست وجود ندارد و انتخاب ها با نياز ا یديو اطالعات مهم و کل انيکارجو یشغل ندهيجذب دانشجو، آ

مانند عالقه  یگريد یو افراد بر اساس پارامترها رديگ یبازار کار صورت نم یازسنجياغلب بر اساس ن زيتوسط خود جوانان ن یدانشگاه یليتحص یرشته ها -٧
مواجه شوند؛  یجد تشغل، با مشکال یدر زمان جستجو برا انياز کارجو یشود درصد قابل توجه یمسئله باعث م نيکنند. ا یانتخاب م یرشته دانشگاه ،یشخص

بازار  یفعل طيدر شرا یرود ول ینم شيپ یشود و بدون عالقه کار یم التيتحص یدر افراد برا زهيانگ جاديباعث ا یليبه رشته تحص شيهرچند عالقه و گرا
  .از عالقه و بازار کار رشته ها را دنبال کرد یقيتلف ديکار، با
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۶٨از  یعال التيتحص یافراد دارا ینامعلوم نرخ مشارکت اقتصاد ليبه دال -٨ آن  یکه معنا افتهيکاهش  ٩٠درصد در سال  ۴٨به  ۶۵درصد در سال  ٩
  .خود است ندهيکرده درباره آ لياز افراد تحص یدرصد قابل توجه یبرنامگ یو ب یسرگشتگ

حال دانشگاه ها همچنان به روند جذب دانشجو ادامه  نيبرابر شده است؛ با ا ۴ زانيبه م ٩٠تا  ۶۵یدر فاصله سال ها یعال التيتحص یافراد دارا یکاريب -٩
متوسطه به سمت  پلميد ازپس  التياز تحص یباشد که بخش قابل توجه دهيزمان آن رس ديشا نيورود به دانشگاه هم برقرار است. همچن انيدهند و صف متقاض یم

  .کند دايسوق پ یو مهارت آموز یفن یرشته ها

 یکند به نحو یزيدانشگاه ها، برنامه ر النيبازار کار فارغ التحص یبرا ديهم با یکيجذب دانشجو ادامه دهند،  یاگر قرار است دانشگاه ها به روال رقابت -١٠
  ورود افراد به بازار کار فراهم شود. یبرا یشغل ديجد یفرصت ها نکهيا ايدانشجو تا چند سال متوقف شود و  یونيليم رشيپذ ايکه 

  مرداد١١-منبع:تسنيم

 


