
 

 

 

 

 6931 مرداد –کارگران  افتاده عقب هایحقوق روز شمار

           (5 ) 

 

 خارج کشور –از انتشارات نهادهای همبستگی با کارگران در ایران      

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

 مدت تعداد کارگران مالحظات
 (ماه)

شماره  تاریخ شهر نام واحد

 ردیف
کارگران جاده را بسته و در اعتصاب بسر می برند و تا 
دریافت حقوق معوقه و عقد قرارداد به اعتصاب ادامه 

 خواهند داد

کرمان -فاریاب  معدن امین یار 6 011 66مرداد  0   0 

در اعتراض مقابل فرمانداری تجمع کردند کارگران  2 " " " اندیمشک کارگران خط و ابنیه راه آهن چند ماه 011 

حق بیمه، کارگران در اعتراض دست از کار کشیدند+   3 " " " بجنورد کشتارگاه صنعتی 4 ؟ 

!روز آینده 01ده پرداخت تا وع " " 2 اهواز گروه ملی فوالد ایران 4 ؟   4 

تهدید کرده اند، شبانه وسائل را بار زده و به شیراز می کارفرمایان 
کارگران بای ! رویم و هرکس پولش را می خواهد دنبال ما بدود

 جلوگیری از این اقدام، شبانه روز بطور شیفتی کشیک می دهند

61 - 01 ی ارژنگشرکت لبنیات چند ماه   5 " " " اهواز 

  6 " " " قزوین کارخانه متالوژی پودر 5 ؟ -

ماه تآخیر  01کارفرما می گوید جاهای دیگر بیش از 

!!!دارند، دو ماه که چیزی نیست  

شرکت پیمانکاری مه ریل           2 031
(زیر مجموعۀ رجاء)  

 0 " " " تهران

غم وعدۀ پرداخت تا آخر تیر هنوز چیزی پرداخت عالر
 نشده

 8 " " " سردشت شهرداری 4 211

ماه حق بیمه 4+  شهر صنعتی البرز -فزوین کارخانه اسوه ایران 6 02   " " " 6 

عیدی امسال و بالتکلیفی شغلی و بیکاری بدون مزد+  (چوفا)کارخانه چوب و فلز  6 ؟  " " 3 اردکان   01 

سانکارخانه کاشی اح 4 211 وعدم تمدید بیمه، تجمع اعتراضی کارگران " " 6 میبد   00 

" " 0 اصفهان کارگران ادارۀ راهداری 6 011 -  02 

 " " " اهواز پروژۀ قطارشهری، شرکت کیسون 02 411 از ترس اخراج کارگران سکوت کرده اند
 

03 
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 مالحظات

 
 مدت تعداد کارگران

 (ماه)
شماره  تاریخ شهر نام واحد

 ردیف

ماه حق بیمه 0+  66مرداد  0 اندیمشک شهرداری 02 ده ها نفر   04 

 

تجمع مکرر کارگران. بیمه و عدم پرداخت چند ماه حق  05 " " " فراهان کارخانه ریزدانه های شب تاب 6 25 
عدم پرداخت حق بیمه و عدم تمدید دفترچه های بیمه 

هفته است در اعتصاب به سر می برند 3کارگران   
" " 8 مسجد سلیمان کارخانه سیمان کارون 3 401  06 

روزی کارگران برای چندمین بار، این بار بطور شبانه 
 درمقابل استانداری به اعتراض تجمع کردند

 00 " " " اردبیل کارخانه ذوب آهن 00 ؟

ماه حق بیمه  4عدم پرداخت عیدی و سنوات و هرسال 

درصد از حقوق کارگران 21امسال.هم پرداخت نمی شود

!را هم کم کرده اند  

 08 " " " کهگیلویه و بویراحمد کارگران آبفای روستایی 02 ؟

اعتراضی کارگران در مقابل شرکتتجمع  " " 6 تهران کارخانه روعن نباتی پارس قو 3 051   06 
این کارگران اخراجی با تجمع خواهان بازگشت به کار و 

 پرداخت مطالبات خود از جمله اضافه کاری ها شدند
ساحل  ییایدر عیشرکت صنا 6 01

 اروند

 21 " " " تهران

اخراج          کارگران در صورت اعتراض تهدید به
 می شوند

تراورس راه  یمانکاریشرکت پ 4 351
 شرق آهن شمال

 20 " " " استان گلستان

هفته تعطیلی بازگشایی شده، ولی 3کارخانه بعد از

 معوقات کارگران هنوز پرداخت نشده
 22 " " " زنجان کارخانه روغن نباتی جهان 6 025

یمانیکال شگاهیپروژه پاال 6 ؟ - خراسان شمالی -مانه و سملقان   " " " 23 

همیشگی در پرداخت مستمری  تأخیریک ماهه
 بازنشستگان و عدم پرداخت هزینه های درمانی

" " 00 اصفهان صندوق بازنشستگی فوالد 0 ؟  24 

اختالف بین بیمارستان ها و مؤسسه، چون این پرستاران 
!شرکتی هستند  

 25 " " " اهواز  پرستاران مؤسسۀ آوای سالمت 02 ؟

پلمپ ژنراتورهای برق بخاطر بدهی، نداشتن مواد اولیه 
عیدی و و پیشنهاد خاتمه کار به کارگران، کارگران سالها 

تجمع اعتراضی کارگران. سایر مزایا دریافت نکرده اند  

سابقاً ) 51

(نفر 021  
06( ؟60)  لنجان -اصفهان  صنایع ریختگری آذرین   04 " "  26 

ماه یک بار حقوق پرداخت می  4-3هر ، 63از سال 

و کارکنان  ماه 02شود، بعضی کارگران و راننده ها

تجمع اعتراضی. ماه حقوق طلب دارند 5اداری   

(  تجمع کننده)
جمع )نفر011

  0811(پرسنل

3-4  20 " " " خوزستان کارگران آبفار خوزستان 

ای شادنوش ": پرستاران در تجمع خود شعار می دادند
!"ساخت و ساز و رها کن، حق ما رو ادا کننمونه،   

" " 05 سمنان پرستاران بیمارستان کوثر 00 ؟  28 

عمدتاً حق بیمه پرداخت نشده و قرار شده کارفرما حق 
 بیمۀ تعویقی را بطور قسطی به شرکت بیمه بپردازد

 26 " " " مشهد کارکنان اتوبوسرانی چند ماه ؟
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 مدت تعداد کارگران مالحظات
 (ماه)

شماره  تاریخ شهر نام واحد

 ردیف
!تومان511پرداخت هر چند ماه یک بارآن هم درحدود 66مرداد  05 کهنوج شهرداری 3 ؟   31 

 

سال عدم پرداخت سنوات4تا2تجمع مجدد کارگران علیه   

کسر قسط وامها از حقوق،کسری بابت بیمه تکمیلی،عدم 
اما هیچکدام را به بیمه و بانک .. و  پرداخت سهم بیمه

!پرداخت نمی کنند  

کل  511

3111کارگران  
اهواز –امانیه  گروه ملی فوالد ایران 4  

 
 

00 " "  

 
 

30 

ماه یک بارحقوق پرداخت می شود، 4سال است که هر 3

کارگران دست به . ازحق بیمه وسایرمزایا هم خبری نیست
 تجمع اعتراضی زده اند

فاضالب روستاییشبکه آب و  4 ؟  32 " " " آبادان 

  " " " بندر عباس فضای سبز شهرداری 4 ؟ عدم پرداخت ماه ها حق بیمه
33 

تجمع اعتراضی علیه سطح پائین حقوق وبدون هیچ مزایا 
 و تآخیر در پرداخت آن و عدم پرداخت حق بیمه

 34 " " " زرند معدن زغال سنگ ؟ 311

سایر نیروهای این اعتصاب و تجمع کارگران با شرکت 
 پیمان کاری

ماه 3 251 03فاز  –عسلویه  شرکت پترو پایدار ایران   06 " "  35 

این کارگران تحت پوشش شرکتهای سیمرغ، ماربین، جهان 
هستند... گلشن امین و   

مهمانداران شرکت حمل و نقل ریلی  3 ؟
(رجا)  

 36 " " " تهران

ق بیمه معوقه و بالتکلیفی تجمع اعتراضی علیه حقوق و ح " " 20 تبریز کارخانه بلبرینگ سازی 4 061    
30 

گارگران تجمع اعتراضی. و پاداش سال گذشته عیدی+   
 

 38 " " " ایوان متصدیان آب و فاضالب روستایی 4 ؟

( اخراج)چند کارگر معترض رابرای تسویه حساب 
 فرستاده اند، سایرین ازترس اخراج تحمل می کنند

فاز اول خط لوله انتقال آب  4 ؟
هزارهکتاری46طرح  

سیستان -زهک   " " " 36 

اعتصاب کارگران علیه حقوق های معوقه و برای همسان 
 سازی دستمزدها با کارگران سایر پیمانکاری ها

24و  21فاز  3 311 " " 22 عسلویه   41 

اعتصاب و اعتراض علیه حقوق و خق بیمه معوقه و عیدی 
نفر  211مدیران قبالً . گذشته و سایر مزایا سال 2و پاداش 

 از کارگران را اخراج کرده اند

ارک جدید  -بم   کارخانه خودروسازان راین 5 211  " " " 40 

00تا  4 401 آغاز چهارمین هفتۀ اعتراضات این کارگران " " 23 مسجد سلیمان کارخانه سیمان کارون   42 

 اعتصاب و تجمع خانوادگی کارگران
 

تعویق در  211
 پرداخت حقوق

طرح فوالد زرند ایرانیان        
 شرکت فوالد تکنیک

" " 24 زرند  43 

65و مشکالت پرداخت حق بیمه کارفرما و عیدی سال   001 5 - 8 آزادشهر -گنبد  کارخانه آجر ماشینی   " " "  
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44 
 مدت تعداد کارگران مالحظات

 (ماه)
شماره  تاریخ شهر نام واحد

 ردیف
کارفرما میلیونی  041ترض با حکم دادگاه ماشینکارگران مع

!را توقیف کرده و او مجبور شد بدون ماشین به تهران برگردد  

ساوه -مامطیر  کارخانه داروسازی نوین کاوش 8 25 66مرداد  25   45 

آذربایجان غربی -تکاب معدن طالی زرشوران 5 021 کارخانه تعطیل و کارگران بیکار شده اند   "" "   
46 

تعدادی از کارگران که اخیراً بازنشسته شده اند، به علت 
حق بیمه کارهای سخت از طرف شرکت %4عدم پرداخت

همچنین بابت .به بیمه، از دریافت مستمری محروم شده اند
 سنوات از شرکت طلبکارند

" " 26 تهران بازنشستگان شرکت واحداتوبوسرانی - ؟  40 

اعتراضی برای چندمین بارماه حق بیمه، تجمع  8+  " " 28 اندیمشک شهرداری 03 01   48 

 46 " " " بهبهان شرکت آب و فاضالب 4 ؟ شرکت هر ساله در پرداخت حقوق کارگران تأخیر دارد

مدیرشرکت مدعی است طلبش از کارفرمای اصلی به 
حقوق کارگران پرداخت میشودتعویق افتاده، بمجرد وصول،   

شرکت اُیکو 08 -و 00فاز 3 ؟  51 " " " پارس جنوبی 

کارگران به اعتراض درهای ورودی فاز را بستند، 
پیمانکار وهده پرداخت دوماه تا دوشنبه را داد ولی عمل 

نکرد، کارگران مصمم به ادامۀ اعتصاب هستند، کارگران 
 پتروهنگام هم به آنها پیوستند

شرکت پایندان و استیم – 03فاز  6 ؟  50 " " " عسلویه 

اعتصاب و تجمع کارگران، سایر نیروهای این پیمانکاری 
 نیز به معترضین پیوستند

شرکت پتروپایدار -03فاز چند ماه ؟  52 " " " عسلوبه 

ماه حق بیمه 2+   

 

 53 " " " لوشان شهرداری 4 01

کارگران چونقراردادی هستند از ترس اخراج نمی توانند 
 اعتراضی بکنند

 54 " " " فیروزآباد اداره راهداری 4 811

حق بیمه، همگی اخراج شده اند+  2شهرداری منطقه  5 41  " " 26 آبادان    55 

کارگران دست از کار کشیده و اعالم کرده اند تا حقوقشان 
 را دریافت نکنند به اعتصاب ادامه خواهند داد

" "  31 بندر لنگه شهرداری 5 ؟  56 

احتمال اخراجتجمع اعتراضی کارگران و نگرانی از   50 " " " شادگان شهرداری 6 51 

 تجمع اعتراضی کارگران
 

نفر، کل  31

311کارگران   
" " 30 یاسوج فضای سبز شهرداری 3  58 

حقوق،مزایا وحق بیمه علیه دریافتتجمع اعتراضی کارگران   56 " " " پاسارگاد کارخانه سنگبری 03 01 
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 :ضمیمه

 :چند خبر کوتاه از گلپایگان

 عدم پرداخت چندین ماه حقوق کارگران سد کوچری *

 .حقوق کارگران سد کوچری گلپایگان وابسته به دولت و قرارگاه خاتم چندین ماه پرداخت نشده است

 عدم پرداخت ماه ها حقوق کارگران کارخانه محور کاران کوشا*

 .کاران کوشا وابسته به گروه سایپا و واقع درشهرک صنعتی گلپایگان،پرداخت نشده استماه ها حقوق کارگران کارخانه محور 

 عدم پرداخت چندین ماه حقوق کارگران تصفیه خانه گلپایگان*

 .چندین ماه حقوق کارگران تصفیه خانه گلپایگان وابسته به دولت و قرارگاه خاتم  پرداخت نشده است

 راهداری شهرستان گلپایگان عدم پرداخت چند ماه حقوق کارگران*

 .چند ماه حقوق کارگران راهداری شهرستان گلپایگان پرداخت نشده است

 

 

 

 


