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 سايت کارگری افق روشن
www.ofros.com 

 
  ، تعليق، عدم پرداخت بموقع دستمزدها،گزارش 

  ١٣٨۶و تجمع کارگران در سه ماهه اول سال  اعتصاب 

 
  یرحمانيالد م: تهيه و تنظيم                       ماه هشتاد و ششمرداد م نه

 

  
 ٢۵٨٩۶ کار شده اند، تعداد  کارگر از کار اخراج و يا تعليق از٢۵٧٩۵، تعداد ١٣٨۶در طول سه ماه اول سال 

  .  تجمع کارگری روی داده است۴٧ اعتصاب و ١٢ ماه حقوق دريافت نکرده اند و تعداد ٣٨دو تا بعضا ازبيش کارگر

 اين آمار بر اساس اخبار مندرج در خبر گزاری رسمی ايلنا تهيه شده و بديهی است که تعداد کارگرانی که در :توجه

 را بموقع دريافت نکرده اند و يا به داليل مختلف سه ماهه اول امسال از کارهای خود اخراج شده  يا دستمزدهايشان

  .دست به تجمع و اعتصاب زده اند خيلی بيش از اين آمار است

  

  فروردين ماه
 

  . کارگر از کار بيکار شدند۴٠  به دليل تعطيلی شرکت تهران کميکال، – ١/٨۶/١۵

  . کارگر را اخراج کرد٢۵ اداره پست کرمانشاه – ١/٨۶/١۵

  آارگران شهرداري منطقه يك تبريز در اعتراض به اخراجشان، در خانه آارگرتجمع آردند – ١/٨۶/١۵

   کارگر قراردادی را از کارخانه اخراج کرد٣٠٠ گروه صنايع فلزی، – ١٧/١/٨۶

   کارگر بيکار شدند۶٢ شرکت افشره تنکابن منحل، و – ١٧/١/٨۶

 آارگر اين ٣٥خط توليد تعطيل و ,    آرد سفيد ورامين ميليون توماني در آارخانه٣٧٠بر اثر اختالس  – ١٧/١/٨۶

  واحد اخراج شدند

  . کارگر اخراج شدند٢٠ تريکو کاخ تعطيل و – ١٨/١/٨۶

  . کارگر اخراج شدند۶٠ پويا نخ ايالم تعطيل و – ١٨/١/٨۶

   کارگر اخراجی بهشت زهرا به سر کار خود بازگشتند٢ – ١٨/١/٨۶

   کارگر تعديل می دهد٣٠ به ۵٣٠د را از  هتل رامسر کارگران خو– ١٨/١/٨۶

   مه حقوق خود، مقابل مجلس تجمع کردند٩ کارگران صندوق نسوز خرم، به دليل پرداخت نشدن – ١٩/١/٨۶

   کارگران اخراجی صنايع فلزی مقابل کارخانه تجمع کردند– ١٩/١/٨۶

خواهيم، فقط شغلهاي موجود را حفظ آنيد،   ماينده آارگران قزوين با تاآيد بر اينكه ايجاد اشتغال نمي ن– ١٩/١/٨۶

  اند   آارگر طي ماههاي اخير بيكار شده٦٠٠تنها در استان قزوين بيش از :   گفت
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   کارگر بيکار شدند۶٢ شرکت  افشره مازندران منحل و – ١٩/١/٨۶

   کارگر بهزيستی ايالم اخراج شدند١٠٠ بيش از – ١٩/١/٨۶

   سال قبل تاآنون تعطيل شده است٣اين آارخانه از ، مقابل استانداري تجمع آردندآارگران قند ياسوج  – ٢٠/١/٨۶

  آارگر پارسيلون خرم آباد اخراج شدند ٨٠ – ٢٠/١/٨۶

   کارگر صنايع فلزی اخراج شدند٣٠٠ – ٢٠/١/٨۶

   کارگر برق منطقه ای خوزستان اخراج شدند٣٠ – ٢١/١/٨۶

، در اعتراض به نقض دستور رياست جمهوري، "يع پزشكيتوسعه صنا"جمعي از آارگران شرآت  – ٢١/١/٨۶

  کارگر بيکار می شوند٢٤٠. مقابل دفتر مرآزي اين شرآت تجمع آردند

 ماه ماطلبات خود کار نمی ٩اين کارگران تا دريافت .  کارگران صندوق نسوسز خرم آباد اعتصاب کردند– ٢١/١/٨۶

  کنند

توجهي مسووالن آشوري   اعتراض به آنچه آه آن را بي عدالتي و بي آارگر آارخانه قند ياسوج در ۵٠ – ٢١/١/٨۶

ساعت جلوي استانداري آهگيلويه و بويراحمد دست به تحصن  و استاني به حق و حقوق خود مي دانستند، به مدت پنج

  زدند

   آارگر شغل خود را از دست دادند١۵ريخته گري آرين پاآدشت تعطيل شد، بيش از  – ٢٢/١/٨۶

  اين آارگران همچنان آار مي آنند،  ماه است حقوق نگرفته اند٦٤آارگر چيت سازي بهشتر   ٣٨٠ – ٢٢/١/٨۶

يك هفته حدود  در سال جديد در طول:   رييس انجمن صنفي آارگران خباز شهرستان مهاباد، گفت نايب – ٢٢/١/٨۶

  اند  شده  نفر از آارگران خباز مهاباد از طرف آارفرمايان اخراج٥٠

شرآت گاز استان   آارگر با سابقه واحد نظارت٦٧:   اجرايي خانه آارگر استان آرمانشاه گفت دبير – ٢٢/١/٨۶

پيمانكار جديد با اين آارگران قديمي و متخصص , قبلي آرمانشاه، همچنان بالتكليفند، زيرا با اتمام آار پيمانكار

 آند  نمي قرارداد آاري منعقد

اين آارگران حق سنوات و مطالبات معوقه خود را ، رستان اخراج شدندآارگر ماشين سازي ل ١٣٠– ٢٢/١/٨۶

 دريافت نكرده اند

   کارگر ايران ابزار اخراج شدند٣٠ – ١/٨۶/٢۴

  اجتماعي تجمع مي آنند  آارگران آفش شادانپور مقابل سازمان تامين – ١/٨۶/٢۴

 حد تجمع مي آنندآارگران صنايع پزشكي ايران در اعتراض به انحالل اين وا  – ١/٨۶/٢۴

 آارگر، قرارداد جديد ٧٠٠مديريت با ، آرمانشاه نتيجه داد" جهاد نصر"تجمع اعتراض آميز آارگران   – ١/٨۶/٢۴

  بست و پيمانكار حذف شد

 تجمع اعتراض آميز آارگران اخراجي شرآت صنعتي مهرآباد – ١/٨۶/٢۵

 به از دست دادن آار خود، در اداره آار آارگر اخراجي آارخانه نمك آميكال، در اعتراض  ۴٠ – ١/٨۶/٢۵

  شهرري تجمع آردند

 ماه است ٤ تني شهرستان دير، ۵٠٠آارگران سردخانه :  آارگر استان بوشهر گفت دبير اجرايي خانه * – ١/٨۶/٢۵
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 اند حقوق، مزايا و عيدي دريافت نكرده

   آارگر قراردادي يخچال سازي لرستان اخراج شدند  ۴۵ – ١/٨۶/٢۵

 آارگر يخچال سازي لرستان، چندين ماه حقوق و عيدي طلبكارند  ٢۵٠ – ١/٨۶/٢۶

 شهرداري تهران تا آنون پرداخت ١٠ منطقه ٣ آارگر خدماتي پيمانكاري ناحيه ٣۵مطالبات حقوقي  – ١/٨۶/٢۶

  نشده است

  غرامت هستندآارگر اخراج شده شرآت صنعتي مهرآباد خواستار بازگشت به آار يا دريافت  ٣٠ – ١/٨۶/٢۶

اي از آارگران شهرستان سقز در واآنش به نحوه دستگيري محمود   فروردين ماه عده٢٧روز دوشنبه  – ٢٨/١/٨۶

 صالحي در مقابل سنديكاي آارگران خباز اقدام به تجمع و تهيه طومار نمودند

  آارگر شاغل در دانشگاه آزاد ايالم اخراج شدند ١۵– ٢٨/١/٨۶

   آارگر باقيمانده بيكارند٢٠٠راردادي ماشين سازي لرستان اخراج شدند، آارخانه تعطيل و آارگر ق ١٣٠– ٢٩/١/٨۶

آارگر اخراجي اين شرآت به دادگاه  ٧، ماه است حقوق نگرفته اند١٨آارگر گوني بافي اروميه   ١۵٠ – ٢٩/١/٨۶

 احضار شدند

 ماه اضافه آاري، حقوق ٣ آارگر١٠٠اين ، آارگران شهرداري آبادان جلوي فرمانداري تجمع آردند  – ٣١/١/٨۶

   سال بن آارگري را دريافت نكرده اند٢اسفند و 

 
  ارديبهشت ماه

 
  آارگر اخراجي زمزم آرمان به همراه خانواده هايشان جلوي در شرآت تجمع آردند ٣٠  – ١/٢/٨۶

 اين آارگران، حقوق قانوني و آارگران پيمانكاري هاي پااليشگاه نفت آبادان در اداره آار تجمع آردند،  – ١/٢/٨۶

  عيدي دريافت نمي آنند

  ماه حقوق و مزايا طلب دارند٤آارگر فوالد گوزين  ٢٠  – ٢/٢/٨۶

 آارگر قراردادي ماشين سازي تبريز اخراج شدند ٢٨  – ٢/٢/٨۶

در  آارگر با سابقه اين شرآت ٤٠، بيش از ٢با وجود تعطيلي چند ماهه شرآت طيور برآت شماره  – ٢/٢/٨۶

 برند  بالتكليفي به سر مي

 ماه است حقوق ١٠ آارگر اين شرآت ٧٠آارگران قوه پارس در خانه آارگر قزوين تجمع آردند،  – ٢/٢/٨۶

 اند  نگرفته

 آارگر شغل خود را از دست ۵٠٠واحد توليد گچ و آهك در خاتون آباد پاآدشت تعطيل شد، بيش از  ١٢ – ٢/٢/٨۶

 دادند

 گ فلورين طبس اخراج شدندآارگر سن ٢٠ – ٣/٢/٨۶

  آارگر آهگيلويه و بويراحمد اخراج شدند۵٠٠ دو هزار و :دبير اجرايي خانه آارگر استان  – ٣/٢/٨۶

 آوره باقيمانده از ٣۵از :   هاي خاتون آباد پاآدشت گفت  نايب رييس انجمن صنفي آارگران آوره پزخانه  – ٣/٢/٨۶
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 تن آاهش ١۵٠٠ هزار نفري به آمتر از ١٥آجر آماده مي شوند، يعني اشتغال  آوره براي توليد ۵تنها ,   سال گذشته

   يافته است

  آارگر آارخانه هاي شن و ماسه آهگيلويه و بويراحمد دست از آار آشيدند٢٠٠بيش از   – ٣/٢/٨۶

  ماه حقوق و عيدي طلب آارند٣تجمع آردند، اين آارگران آارگران پارس لحيم در خانه آارگر قزوين   – ٢/٨۶/۴

 ميليون تومان وام گرفت و واحد ٢٠٠آارفرما ،  ماه است حقوق نگرفته اند٤آارگران آب معدني سبالن   – ٢/٨۶/۴

 را تعطيل آرد

  عيدي را طلب دارنداين آارگران يك ماه حقوق و ، سازي اروندان خرمشهر اخراج شدند  آارگر آشتي ٧٠  – ٢/٨۶/۴

 آارگران آاغذسازي آارون مقابل نهاد رياست جمهوري تجمع آردند  – ٢/٨۶/۵

 ٥٠ هفته گذشته به ٢ آارگر ديگر را اخراج آرد، اخراجي هاي اين واحد ظرف ١٠مديريت آرد ورامين   – ٢/٨۶/۵

 تن رسيده است

 آارگر اين ٤٣,فارس مبني بر به صرفه نبودن توليداستان " قند اقليد"به دنبال تشخيص مديريت آارخانه   – ٧/٢/٨۶

 . سال اخراج شدند٢٤شرآت از ابتداي سال جاري پس از 

 آارگر رسمي شرآت زهتابي همدان اخراج شدند ٢۵  – ٧/٢/٨۶

 آارگر آشت و صنعت گوهرآوه خاش يك ماه حقوق، عيدي و پاداش را دريافت نكرده اند ١۵٠ - ٧/٢/٨۶

تالش ،  روز است مقابل نهاد رياست جمهوري تجمع آرده اند٦غذ سازي آارون شوشتر آارگر آا ٢٠٠- ٨/٢/٨۶

 آنها براي ديدار با مسووالن بي نتيجه مانده است

   آارگر معدن سنگرود بيش از يك ماه است حقوق نگرفته اند ۶٢٠ - ٨/٢/٨۶

 و عيدي سال گذشته ٨٦ردين  فرو٨۵حقوق اسفند , ايرانشهر" بافت بلوچ" آارگر شرآت ٨٠٠بيش از  - ٨/٢/٨۶

  . خود را دريافت نكرده اند

  آارگر، بيكار و بالتكليف هستند٢۶۵آتيه دماوند درصدد واگذاري شرآت فومنات رشت است،  - ٨/٢/٨۶

 آارگر شاغل به خيل بيكاران پيوستند  ۵٠تعطيل شد، " آريوبرزن " موتورسازي  - ١٠/٢/٨۶

آونگان اراك نسبت به عدم پرداخت مطالبات فروردين ماه و مشكالت داخلي اعتراض آارگران آارخانه  - ١٢/٢/٨۶

 اين شرآت وارد دومين روز شد

 ماه است حقوق نگرفته ١٠جمعي از آارگران آنف آار در استانداري گيالن تجمع آردند، اين آارگران  - ٢/٨۶/١۴

  اند

 اند  ا نگرفته ماه است حقوق و مزاي١٢آارگر نساجي درخشان يزد  ١٢۵ - ٢/٨۶/١۴

  ماه است حقوق و مزايا نگرفته اند١١آارگر قوه پارس قزوين  ۶٨ – ٢/٨۶/١۴

  آارگر قراردادي ايران خودرو ديزل اخراج شدند٨٠ - ٢/٨۶/١۴

 آارگر در اين واحد آار مي آنند آه ٢٠٠ماشين سازي لرستان با توقف خط توليد دچار بحران شد،  - ٢/٨۶/١۵

 اه سال جاري را دريافت نكرده انداآنون حقوق فروردين م

 آارگر آلكا ايران يك ماه حقوق معوقه دارند ١٨٠- ٢/٨۶/١۵
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  آارگر اصفهاني شد٦٠ بنگاه نساجي، باعث اخراج ٢ساختار فرسوده و مشكل نقدينگي  - ٢/٨۶/١۶

   ماه حقوق معوقه اخراج شدند٥ايران برك به دليل مطالبه دبير اجرايي خانه آارگر گيالن، سه آارگر  - ١٧/٢/٨۶

 صياد بوشهري مقابل استانداري تدجمع آردند ٢٠٠ - ١٩/٢/٨۶

 کارگر در اين ٣٠٠٠ ماه است حقوق آارگران را نداده اند، بيش از ٢ واحد توليدي ساوجبالغ  ٣- ٢١/٢/٨۶

 واحدهای توليدی مشغول به کار هستند

سفيد ورامين تجمع اعتراض آميز برپا آردند، اين آارگران به اخراج ها و خراجي آرد  آارگر ا۶٠ - ٢١/٢/٨۶

 تعطيلي آارخانه اعتراض دارند

 به عالوه ٨٥سازي خوزستان، حقوق اسفند، عيدي و مطالبات سال   آارگر قراردادي شرآت لوله  ٢۵٠ – ٢١/٢/٨۶

 آار هستند  حقوق فروردين سال جاري را از آارفرما طلب

 پرسنل اتوبوسراني آبادان حقوق فروردين را نگرفته اند ١١۵ – ٢١/٢/٨۶

   آارگر دام طيور در روز جهاني آارگر اخراج شدند٦۵ – ٢٢/٢/٨۶

 هزار آارگر شاغل در آارگاه هاي آوچك و بزرگ شهرستان طبس ، حقوق اسفند ماه سال ٨بيش از  – ٢٢/٢/٨۶

  اند  يافت نكردهگذشته و دستمزد فروردين ماه سال جاري را در

  آارگر اين شرآت سه ماه است حقوق نگرفته اند٦٠البرز نيشابور به حالت نيمه تعطيل در آمد،  – ٢٣/٢/٨۶

 ماه است حقوق و مزاياي خود دريافت ١١ آارگر بالتكليف شرآت قوه پارس قزوين آه ٧٠حدود  – ٢٣/٢/٨۶

 وين تجمع آردنداند، در اقدامي اعتراض آميز مقابل استانداري قز  نكرده

   آارگر را بيكار آرد٤٠تعطيلي نوشين صنعت  – ٢٣/٢/٨۶

   آارگر بيكار شدند، زمين آارخانه را حراج آرده اند٢٧آرد احمدزاده رشت تعطيل و  – ٢/٨۶/٢۴

آارگران مجتمع مس سونگون، امنيت شغلي ندارند، اين آارگران براي ديدار با مديرعامل مس ايران،  – ٢/٨۶/٢۴

  پروژه تجمع آعتراض آميز بر پا آردنددر محل

 آارگر قراردادي شرآت ايران سب اخراج شدند، اين شرآت از نظر فروش، توليد و نقدينگي هيچ ۶٠ – ٢/٨۶/٢۵

  مشكلي ندارد

 ماه است حقوق و ٢ زاهدان، آارگران خود را اخراج آرد، اين آارگران بيش از ۵٤٧مديرعامل تعاوني  – ٢/٨۶/٢۵

  نكرده اندمزايا دريافت

 آارگران اخراجي اشكان چيني در خانه آارگر قزوين تجمع آردند – ٢/٨۶/٢۶

 اند، اعتراض مساوي است با اخراج   ماه است حقوق نگرفته٤" پرتو آبگردان"آارگر  ٢٣٠– ٢/٨۶/٢۶

   آارگر قند اقليد شد٤٠واردات شكر باعث اخراج  – ٢/٨۶/٢۶

 ٢۵٠شرآت تجهيز و توسعه صنايع پزشكي ايران تعطيل مي شود، رياست جمهوري بازخريد و بيكاري  – ٢٨/٢/٨۶

 آارگر اين واحد را تصويب آرد

اند، در خانه   اي پسر آارفرما به ستوه آمده  آارگران صنايع گرمايشي البرز قزوين آه از اقدامات سليقه – ٢٨/٢/٨۶

 آارگر قزوين تجمع آردند
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  آارگر بيكار شدند٨٠چ سينا تعطيل و قار – ٢٨/٢/٨۶

  ماه است حقوق نگرفته اند٥ آارگر اخراج شدند، اين آارگران ٢٧تك شيفت پاآدشت تعطيل و  – ٢٨/٢/٨۶

 آارگر ديگر اخراج مي شوند، آارگران اخراجي به عالمت ١١٠کارگر آونكان اخراج شدند و  85 – ٢٩/٢/٨۶

  اعتراض در مقابل شرآت تجمع آردند

 ٤٠٠آارگر اخراج و  100مشكل نقدينگي، باعث قطع برق و تعطيلي نساجي مقدم ساوچبالغ شد،  – ٢٩/٢/٨۶

 آارگر سرگردان شدند

  آارگر، بيكار شد٣٠فيلترسنان ماآو به دليل آمبود نقدينگي تعطيل و  – ٢٩/٢/٨۶

 سال ٢ ماه حقوق، ١١ آار کارگر کنف کار رشت مقابل استانداري تجمع کردند، آارگران آنف ٢٠٠ – ٣٠/٢/٨۶

 عيدي و بن آارگري را نگرفته اند، يك آارگر اين شرآت خود را حلق آويز آرد

 اند   ماه است هيچ حقوق و مزايايي نگرفته٦ آارگر اين واحد 34نساجي خاتم االنبيا بوآان تعطيل شد،  – ٣٠/٢/٨۶

 گوني بافي قائمشهر سه ماه است حقوق  آارگر٢٥٠: عضو آانون شوراهاي اسالمي آار مازندران – ٣٠/٢/٨۶

  نگرفته اند

اند و مديريت    ماه است حقوق دريافت نكرده٦,  آارگر خدماتي بيمارستان سيد مصطفي خميني طبس20 – ٣٠/٢/٨۶

  آند  بيمارستان مصطفي خميني حقوق شرآت طرف قرارداد با بيمارستان را پرداخت نمي

وشتر حقوق فروردين را نگرفته اند، واردات بي رويه شكر، عامل اصلي هزار آارگر نيشكر آارون ش 7– ٣٠/٢/٨۶

 بحران در واحدهاي مرتبط با اين محصول است

 نفر از آارگران خود را به دليل اعتراض به نحوه پرداخت حقوق اخراج ٣٠شرآت سازه گستر شهريار  – ٣١/٢/٨۶

  .آرد

 

 خرداد ماه

 آارگر بالتكليفند، يك نفر بايد با واردات بي رويه شكر ٣٠٠عطيل شده و  ماه است ت٣٧آاخانه قند دزفول  – ١/٣/٨۶

  مقابله آند

   آارگر اخراجي آاشي سعدي سرگردانند، آميته بحران به مشكالت اين آارگران رسيدگي مي آند٣٠٠ – ١/٣/٨۶

  آارگر را پرداخت نكرده است٧٠ ماه حقوق بيش از ۵, پيمانكار شهرداري طبس – ١/٣/٨۶

اند و مسووالن    ماه است حقوق دريافت نكرده٣,    شهرداري تهران١١ منطقه ٣ آارگر شاغل در ناحيه ٣۵ – ١/٣/٨۶

  آشند   ساعت آار مي١٣مربوطه از اين آارگران تبعه افغان در شبانه روز 

  نفر از آارآنان خود را اخراج آرد٦٠دارو به دليل از دست دادن بازار فروش   شهشرآت داروسازي  – ٢/٣/٨۶

  ماه حقوق، عيدي و سنوات خود را دريافت نكرده اند٤ آارگر پرنده پرواز ٧٠ – ٢/٣/٨۶

 و آارگران   ماه است حقوق دريافت نكرده٢ آارگر با سابقه شرآت توليدي پونل در پاآدشت، بيش از ١٧ – ٣/٨۶/۵

 هاي مديريت شرآت معترضند  ين واحد توليد ميز و صندلي، به آوتاهيا

 آارگر را بيكار ٤٠٠سال قبل اين واحد را تعطيل و دو آفش گام بدون هيچ دليل منطقي ازمديرعامل – ٣/٨۶/۶
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 .است  آرده

  لبكارند را از آارفرما ط٨٥ ماه حقوق و عيدي سال ٤ آارگر آارخانه يخچال سازي لرستان ٢٣۵ – ٣/٨۶/۶

  آارگر را نداده است٢٠٠ ماه عيدي ٦ ماه حقوق و ٤شرآت پيمانكاري آيسون،  – ٣/٨۶/۶

  آارگر اخراج شدند٣٠بحران چند ساله به بار نشست، آارتن ايالم تعطيل و  – ٣/٨۶/۶

آميز   تجهيز مدارس ايران در شهرستان ساري صبح امروز با تجمع اعتراضها تن از آارگران شرآت   ده – ٧/٣/٨۶

  خواستار تشكيل شورا در اين واحد شدند, در مقابل اين واحد توليدي

 تحت پوشش بيمه بيكاري بودند، از ٨٣ آارگر چيني سازي خزر آه بر اثر بارش برف سنگين سال ٩٠ – ٧/٣/٨۶

 برند  به سر ميفروردين ماه سال جاري در بالتكليفي 

آارآنان بيمارستان پاستورنو اعتصاب آردند، شرآتهاي پيمانكاري و تاخير در پرداخت حقوق و مزايا،  – ٧/٣/٨۶

 دليل اين اعتصاب است

 ماه است حقوق و اضافه آاري دريافت نكرده اند، پيمانكار با حقوق ٤ آارگر پيمانكاري تابليم ٢٠٠ – ٧/٣/٨۶

 ده استآارگران ماشين آالت خري

آارگر اين  ۴۶٠ ميليون توماني به اداره برق، باعث قطع برق و تعطيلي نساجي خوي شد، ٢٨٠بدهي  – ٧/٣/٨۶

   ماه است حقوق نگرفته اند٢واحد 

 تبريز يك ماه حقوق دريافت نكرده اند" گسترش توسعه صنعت" آارگر ٣٨٠ – ٨/٣/٨۶

ت اعتصاب آرده اند، نبود سوخت و افزايش نيافتن  روز اس٢٠آارگران آوره هاي آجرپزي اروميه  – ٨/٣/٨۶

 دستمزد دليل اين اعتصاب است

در خانه آارگر تهران تجمع آردند، اين آارگران از بهمن سال گذشته تا " آيميكال"  آارگر اخراجي ۴٠ – ٨/٣/٨۶

 آنون حقوق نگرفته اند

ورامين و قرچك , آباد پاآدشت  هاي خاتون  نهپزخا   هزار آارگر شاغل در آوره٧اعتصاب دو روزه بيش از  – ٨/٣/٨۶

 . آجر پايان يافت  با افزايش قيمت خشت خام

صبح امروز آارگران شرآت تجهيزات مدارس ايران نسبت به انحالل شوراي اسالمي آار از سوي  – ٩/٣/٨۶

و آارگران در مديريت اين شرآت و نداشتن تشكل، اعتراض آردند آه درب آارخانه به روي آارگران بسته شد 

 مقابل آارخانه تجمع آردند

اي استان تجمع  آارگران اخراجي نساجي آردستان، بار ديگر مقابل سازمان آار و آموزش فني و حرفه – ٩/٣/٨۶

 آرده و خواهان پرداخت تسهيالت به ساير آارگران بيكار شده نساجي شدند

 ه است حقوق نگرفته اند ما٢ آارگر سازمان هاي تابعه شهرداري آبادان ۵٠٠– ٩/٣/٨۶

آارگر شرآت پاميكو طبس در اعتراض به اقدام مديريت در صدور ابالغيه اخراج دست جمعي  ٣۵٠– ١١/٣/٨۶

  صبح امروز در خانه آارگر طبس تجمع آردند, آارگران

جمعي از آارگران شاغل در مجتمع مس سونگون ورزقان آه در بخش هاي مختلف اين واحد صنعتي  – ١١/٣/٨۶

غول به آار هستند با برپايي يك نشست آرام اعتراض آميز خواهان رسيدگي به مشكالت و رفع مشكل استخدامي مش
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  .خود شدند

  ، کارگران يک هفته است در اعتصاب هستند ماه حقوق و عيدي طلب دارند٢ آارگر چيني حميد ٣٠٠ – ١٢/٣/٨۶

 هزار آارگر نيشكر هفت تپه آه از آغاز ٥بيش از , شديد نقدينگيرويه شكر و آاهش   به دليل واردات بي – ١٢/٣/٨۶

برند، اعالم آردند آه تا دريافت مطالباتشان، با اين    و در اعتصاب به سر مي   تا آنون دستمزد نگرفته٨٦سال 

 اعتصاب ادامه خواهند داد

 آارگر اين ٨٠٠ت تعطيل وآارخانه بافت بلوچ ايرانشهر صبح روز گذشته از سوي آارفرماي شرآ – ١٢/٣/٨۶

 واحد بيكار و بالتكليف شدند

  اند   تاآنون حقوق دريافت نكرده٨۵آارگر شرآت آشت و صنعت گوهر آوه خاش از آبان ماه سال  ١۵٠ – ١٢/٣/٨۶

  ماه حقوق و مزايا طلبكارند٤ آارگران ايران ترمه و تهران پتو اعتصاب آردند، اين آارگران ۵٠٠ – ١٩/٣/٨۶

 ماه است حقوق نگرفته اند، سرقت گوشت، آشتارگاه ٩بيش از , آارگرآشتارگاه صنعتي ماهيدشت ۴٠ – ١٩/٣/٨۶

  را تعطيل آرده است

   ماه است حقوق نگرفته اند، مديريت به دنبال انحالل است٣ آارگر ايران پوشاك قزوين بيش از ٢٠ – ١٩/٣/٨۶

علل آارفرما در بازسازي و نوسازي خط توليد،  آارگر شرآت ويتانا در اعتراض به ت١٢٠بيش از  – ٢٠/٣/٨۶

 جاده قديم آرج را بستند, تعطيلي واحد و تعويق حقوق و مزايا

 ماه ٤ آارگر١٠٠واردات بي رويه شكر،آارخانه قند قهستان بيرجند را نيز دچار بحران آرد، بيش از  – ٢٠/٣/٨۶

 است حقوق نگرفته اند

آردند آه حقوق فروردين سال جاري به حساب آارگران واريز   نساجی خوی آار ميآارگر در   ۴۶٠ – ٢١/٣/٨۶

  معوقه مانده است٨۵شد، اما هنوز حقوق ارديبهشت ماه و بن سال 

آارگران آوره هاي آجرپزي منطقه دولت آباد تربت حيدريه آه صبح امروز دست از آار آشيدند،  – ٢١/٣/٨۶

 شان توسط صاحبان آوره هاي آجرپزي پرداخت نشده استمدعي هستند آه چندين ماه است حقوق

  آارفرماي اروم پيام مطالبات آارگران را نمي دهد، اين شرآت وارد دومين روز اعتصاب شد – ٢٢/٣/٨۶

اجتماعي، در اعتراض به قطع فوق العاده جذب    نفر از آارآنان بخش درماني سازمان تامين۵٠٠حدود  – ٢٢/٣/٨۶

 ان، در مقابل اين سازمان تجمع آردندو فوق العاده شغلش

  ماه يك بار حقوق مي گيرند٦آارگران پارس زنيچ در خانه آارگر قزوين تجمع آردند، اين آارگران  – ٢٣/٣/٨۶

 ماه است ٢هزار آارگر نيشكر هفت تپه، جاده فرعي بازار هفت تپه را بستند، اين آارگران بيش از  ۵ – ٢٣/٣/٨۶

  حقوق نگرفته اند

جمعي از آارگران شرآت قارچ سينا، با تجمع در خانه آارگر همدان خواستار احقاق حقوق و مطالبات  – ٢٣/٣/٨۶

 .خود از آارفرماي اين واحد شدند

اند، يك بار ديگر مقابل استانداري قزوين تجمع    ماه است حقوق نگرفته١١آارگران شرآت قوه پارس آه  – ٣/٨۶/٢۵

  آردند

 اند  ارگر شرآت زاگرس خودرو بروجرد، دو ماه است حقوق و مزايا نگرفته آ۵٠٠بيش از  – ٣/٨۶/٢۵
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 آارگر شاغل در اين واحد توليدي شغل خود را ١٢شرآت آشت و صنعت ساغر الرستان تعطيل شد و  – ٣/٨۶/٢۶

 از دست دادند

 ماه است ١١رگران آارگران قوه پارس براي چندمين بار مقابل استانداري قزوين تجمع آردند، اين آا – ٢٨/٣/٨۶

  حقوق نگرفته اند

عدم پرداخت   آارگران آرتا ماشين اردبيل در واآنش به١٢٠چندمين بارمتوالي در يك ماه گذشته،  براي – ٢٨/٣/٨۶

  بر پا آردند  ماه حقوق و مزاياي خود، مقابل استانداري اردبيل تجمع اعتراض آميز٤

طي خردادماه سال جاري از آار , توليدي و صنعتي پاآدشت آارگر قراردادي واحدهاي ٤٠٠بيش از  – ٢٨/٣/٨۶

 اند  برآنار شده

 راننده با سابقه به ٤٠٠: هاي برون شهري استان آردستان گفت  رييس انجمن صنفي رانندگان اتوبوس – ٢٩/٣/٨۶

  دليل عدم پرداخت حق بيمه از آار برآنار شدند

شهر خواستار   با تجمع در مقابل فرمانداري قائم) طبرستان  (٢ تن از آارگران نساجي شماره ٤٠بيش از  – ٣٠/٣/٨۶

  رسيدگي به وضعيت حقوقي خود شدند

  کارگر ايران سب اخراج شدند٨٠ – ٣٠/٣/٨۶
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