
اعتراض به عدم پرداخت 08 ماه مجتمع گوشت شيرازشيرازاردبيھشت 90
دستمزد معوقه

کميته پيگيری

ھراناعدم پرداخت دستمزد معوقهسد کارون 4اھوازاردبيھشت

شرکت پيمانکاری نفت و گاز " آباد عسلويهارديبھشت
راھان"

عدم پرداخت دستمزد و اخراج 1522
کارگران

پانا نيوز

ھراناعدم پرداخت 4 ماه حقوقشرکت سد و راهپاوهارديبھشت

عدم پرداخت دستمزدھای معوقه و 66جنرال مکانيکتھرانارديبھشت
اخراج کارگران

کيھان

عدم پرداخت 4 ماه دستمزدھای بيش از 190شرکت تاسيسات دريايی خرمشھرخرمشھرارديبھشت
معوقه و قطع اضافه کاری

اتحاد کارگری

وعده ھای داده شده "احمدی نژاد" در 
سفر استانی در آذرماه گذشته به 

كارگران، ھيچكدام تاكنون
عملی نشده است

عدم پرداخت سه ماه حقوق و عيدی و کارخانه ی گروه صنعتی " نيکو ادھرزنجانارديبھشت
پاداش

ايران تربيون

موفقيت کارگران معترض در کارگران شھرداریآبادانارديبھشت
دستيابی به بخشی از مطالبات خود

وب:گ فانوس

اعتصاب در اعتراض به عدم شرکت پيمانی ايليا فو;دعسلويهارديبھشت
پرداخت 4 ماه دستمزد

کارگر کمونيست

مديريت جديد شرکت ھای گروه 
پارسيان در روزھای گذشته پس از 

عقد قرار دادھای موقت سه تا 6 ماھه 
اقدام به کاھش سطح دستمزدھا نيز 
نموده است.اکثريت کارکنان اين 

مجموعه، متحدانه قراردادھای جديد 
خواستار برقراری افزايش 

دستمزدھای خود شده اند.
اين شرکتھا تا تابستان 0980 متعلق 

به شرکت
توانير بودند که در تابستان توسط 
بخش خصوصی خريده شده است

نام موسسه يا واحد 

توليدي
تعداد كارگر

تعداد ماه هاي حقوق 

معوقه
منبععكس العمل كارگران تاريخ

کلمهعدم دريافت 10 ماه حقوقکارخانه نازنخقزوينارديبھشت

ھراناکاھش سطح دستمزد22شرکت گروه پارسيانتھرانارديبھشت



تجمع اعتراضی كارگران در 
اعتراض به ٢ ماه حقوق معوقه و 

كارگران

تجمع اعتراضی كارگران شھرداری 122شھرداری- سازمان پارک ھااھوازارديبھشت
اھواز در اعتراض به عدم دريافت 2 

مردم سا;ری

تداوم تجمع و اعتراض کارگران نساجی کاشانکاشانارديبھشت
شرکت نساجی کاشان. کارگران اين 
شرکت 92 ماه است حقوق نگرفته اند

کلمه

بيش از 299 کارگر از يکھزار 
کارگر "سازمان منطقه آزاد چابھار" 
که در شرکت ھای تابعه اين سازمان 

مقامات رژيم

ھستند، بيش از دو ماه است 
دستمزدھای خود را دريافت نکرده 

اند.

کارگران شاغل را مجبور به انعقاد 
قراردادھای موقت 9 ماھه با اين 

سازمان کرده اند. آنان کارگران را 
به صورت دائمی مشغول بکار بودند 
تھديد کرده اند در صورت عدم عقد 

قرارداد موقت، از کار اخراج خواھند 
درحال حاضر کارگران رسمی 29 

ماه دستمزد معوقه
رجا نيوز

و کارگران قراردادی نيز تا 24 ماه 
دستمزد معوقه طلب دارند.

موفقيت کارگران پارس متال در کارخانه پارس متالتھران8 خرداد
دريافت دستمزدھای معوقه خود

ھمبستگی ملی

صدھا تن از کارگران پارس جنوبی 
در اعتراض به عدم پرداخت 

دستمزدھا و مطالبات معوقه خود و 
کيفيت نامطلوب غذا نزديک به يک 
است که در اعتصاب بسر می برند.

299 نفر از کارگران

قراردادی شرکت اخراج و تمامی 
کارگران باقيمانده از جمله حدود 

299 کارگر رسمی از اسفند ماه 80 
مرخصی فرستاده شده اند و تمام 

کارگران در ب:تکليفی کامل به سر 
ميبرند و کارفرما قصد به تعطيلی 

دارد

پانا نيوز

ايران نبردكارخانه توليد قطعات ;ستيكیتھرانارديبھشت

ھرانا522" سازمان منطقه آزاد چاه بھار"چاه بھارارديبھشت

کارخانه لوله سازی خوزستان برای کارخانه لوله سازی خوزستاناھوازخرداد
فروش به مزايده گذاشته شد

اعتراض به عدم پرداخت دستمزد و 1622شرکت پارس جنوبیبوشھرخرداد
مطالبات معوقه

عدم پرداخت 2 ماه دستمزد، عيدی و شرکت پارسيلونخرداد
پاداش و 2 ماه بيمه و 8 ماه اضافه 

کاری

ايران نبرد



کارگران منطقه ويژه اقتصادی پارس 
جنوبی بعد از يک ھفته مبارزه

تشديد بحران معيشتی در خانوارھای کارخانه نازنخقزوينخرداد
کارگری کارخانه نازنخ

ھمبستگی ملی

اعتراض و تجمع به علت عدم کارخانه ريسندگیکاشانخرداد
دريافت دستمزد معوقه و ساير 

ھرانا

در حال حاضر کارگران کار را به 
حالت نيمه تعطيل درآورده و اع:م 
کرده اند تا زمان پرداخت نشدن 

کار باز نخواھند گشت

در نتيجه ناديده گرفتن و عدم اجرای 

ماده 099 قانون تامين اجتماعی، که 
بر مبنای آن واحدھای توليدی

و صنعتی كه بيش از ظرفيت و سھام 
خود اقدام به جذب نيرو كنند از 

تخفيف 29 درصدی از پرداخت حق 
می شدند ھزاران کارگر شاغل در 

کارخانجات و مراکز
توليدی مستقر در شھر آمل از کار 

اخراج خواھند شد.
عدم پرداخت دستمزد و عيدی و 102شرکت راه و ساختمان جنرال مکانيکتھرانخرداد

پاداش و اخراج
اين شرکت وابسته به بنياد مستضعفان 

است.
آزادی بيان

خواستار تبديل قراردادھای موقت به 62ظريف کاران شھر بارانرشتخرداد
دائم، افزايش دستمزد، حذف اضافه 

کاری اجباری و تبديل 2 شيف 
کارروزانه 20 سعته به سه شيفت 8، 

پرداخت اضافه کاری، دستمزد و 

کميته ھماھنگی

ھراناتعطيلی کارخانه112کارخانه گوشت زيارانقزوين9خرداد

فرنخ، مه نخ و قزوين
نازنخ

تحصن و اعتراض چند باره ١٩٩ 622
کارگر

تعطيلی کارخانه 
عدم پرداخت حقوق   کارخانه "فو;د رشت

سازان پارسای 
شمال"

عدم پرداخت مطالبات ٢٩ تن از 152
کارگران اخراجی

كارخانه آزمايش مرودشت
مرودشت

تحصن تعدادی از کارگران به دليل 152
عدم پرداخت حقوق معوقه و اخراج 

سرکوب کارگران و 
دستگيری تعدادی 

پيروزی مبارزات کارگران منطقه منطقه ويژه اقتصادی پارس جنوبیبوشھرخرداد
ويژه اقتصادی پارس جنوبی

پانا نيوز

خرداد

آفتاب نيوزعدم پرداخت به موقع دستمزدشرکت مسکن مھرکاميارانخرداد

ھمبستگی با اخراج از کار ھزاران کارگر شاغل5622چندين واحد توليدیآملخردداد
کارگران ايران

سرخ آبادعدم پرداخت دستمزد چند ماھه10نساجی پارس ايرانرشت

شنبه 20 تير

شنبه 20 تير

شنبه 20 تير



مجتمع گوشت 
فارس

تجمع اعتراضی جمعی از كارگران 62
مجتمع گوشت فارس در تھران

تجمع در مقابل دفتر 
مرکزی برای بار 

دوم
چندين بار تجمع اعتراضی در مقابل کارخانه سازمايه

کارخانه و مراکز مختلف حکومت
تھديد به بازداشت 

شده اند
عدم پرداخت دستمزد٢٩٩شرکت فناپتھران

شرکت مھندسين تھران
مشاور يکم

تھديد به اخراج کارگران معترض

اخراج ١١ تن از کارگران و 82کارخانه ھودرشت
مطالبات معوقه سازمان تامين پاکدشت

اجتماعی
تجمع اعتراضی در مقابل مجلس62

كارخانه نساجی کاشان
مخمل كاشان

تامين اجتماعی از 6 ماه دستمزدھای معوقه
اعطای بازنشستگی  اعتراض با خواست دريافت مطالبات 152کارخانه "آزمايش"مرودشت

معوقه

تجمع گسترده نسبت به

فشار بيش از حد به کارگران برای 
توليد بيش از حد توانشان منطقه تجاری آبادان

اروند
اعتصاب به خاطر  دو ماه صدھا نفر

دستمزدھای معوقه و نيز عيدی سال 
كارفرما قول داده اعتصاب152شرکت فو;دسازانکرج

است حقوق معوقه 
كارگران را 
پرداخت کند

کارخانه سعادت 
نساجان

عدم پرداخت دستمزدھای معوقه ٢ تا 
٣ ماه

اعتصاب و تظاھرات به علت عدم ٢٩کارخانه سازمايهتھران
پرداخت دستمزدھای معوقه

جنبش راه سبز

سرکوب و اخراج ۶ کارگر در پی کارخانه آزمايشمرودشت
کارگران نساجی مازندران درادامه اعتراض به حقوق معوقه

تجمعات اعتراضی ماه ھای گذشته 
مقابل کارخانه،فرمانداری قائم 

شھرودفترنماينده قائم

کلمهعدم پرداخت ده ماه حقوقنساجی مازندرانقائم شھرخرداد

دوشنبه ٠٩ تير

دوشنبه ٠٩ تير

سه شنبه ٠١ تير

سه شنبه ٠١ تير

سه شنبه ٠١ تير

شنبه ١0 تير

يكشنبه ١٠ تير

دوشنبه ١٢ تير

دوشنبه ١٢ تير

چھارشنبه ١٢ تير

چھارشنبه ١٢ تير

چھارشنبه ١٢ تير

چھارشنبه ١٢ تير

عدم پرداخت پاداشصدھا نفرپا;يشگاه آبادانآبادانشنبه ٠٠ تير



شھردرمجلس برای احقاق حقوق 
ومطالبات معوقه شان،صبح امروز 
٢خردادمقابل استانداری مازندران 

اجتماع کردند.

کارگران ھمگی با قرارداد موقت کار 
می کنند و قراردادھايشان سه ماھه

است.

اعتصاب غذای نامحدود گروھی از کارخانه ريسندگی کاشانکاشانخرداد
کارگران ريسندگی کاشان در 

اعتراض به عدم پرداخت 92 ماه 
دستمزدھای معوقه

ع:وه بر عدم پرداخت دستمزدھای

کارگرگان از ھفته گذشته در 
اعتراض به 32 ماه دستمزدھای 

تجمع اعتراضی زدند، ھمچنان در 
اعتصاب بسر می برند.

عدم دريافت 8 ماه دستمزد و اخراج 12شرکت رافاکوتھرانخرداد
09 نفر ازکارگران

ب:تکليفی کارگران اخراجی شرکت 
رافاکو

اين کارخانه در حال حاضر تعطيل عدم دريافت 7 ماه حقوق .220کارخانه قنداھوازخرداد
است اخراج کارگران و عدم پرداخت 20بام پگاه ساروجتھرانخرداد

مطالبات معوقه ی آنان
کارگر نيوزعدم پرداخت سه ماه دستمزد معوقه122شرکت ساختمانی " توسعه و معادن"تھرانخرداد

اعتصاب در کارخانه صابون سازی 
خرمشھر در اعتراض به عدم 

پرداخت 2 ماه دستمزدھای معوقه و

مطالبات 4 ماه حقوق معوقه وعيدی 20شرکت نقش گستررشتخرداد
و پاداش و اخراج کارگران

پانا نيوز

عدم پرداخت حداقل 2 ماه حقوق 1022نورد پروقيل ساوه و نورد لوله صفاساوهخرداد
معوقه

پانا نيوز

1122کارخانه ريسندگی کاشانکاشانخرداد

ايران کارگر102شرکت صابون سازیخرمشھرخرداد



عدم تحويل 1 ماه ليست بيمه 
کارگران به سازمان تامين اجتماعی

عدم پرداخت بيش از 4 ماه حقوق سد مخزنی " واژه"سنندجخرداد
معوقه

کميته ھماھنگی

عدم پرداخت دستمزد کارگران 
شھردارھای در تھران. تعداد بسيار 

زيادی از رفتگران

را طی ٩ ماه گذشته دريافت نکرده اند

عدم پرداخت 8 ماه دستمزد معوقه و کارخانه ايران برکرشتخرداد
عيدی و پاداش

نيروھای نظامی و انتظامی رژيم با 
يورش به

کارگران اقدام به متفرق نمودن آنان 
کردند ھمچنين نيروھای لباس 

نمودند.

کلمهشھرداریتھران

تجمع اعتراضی به عدم دريافت 8 شھرداریشوش دانيالخرداد
ماه حقوق

ھرانا

خرداد

اين کارخانه در حال حاضر تعطيل عدم دريافت 2 ماه دستمزد و عيدیکارخانه تبدقزوينخرداد
است.

ھرانا



عدم دريافت 4 ماه حقوق و 2 ماه 1100گروه صنعتی صفاساوهخرداد
عيدی و پاداش

ھرانا

130 کارگر و کارخانه قند قھستان11 تير

140 کارگر 

فصلی

در آستانه تعطيلی به علت کمبود 
نقدينگی و و عدم پرداخت 7 ماه 

حقوق

خبر فارسی - ايلنا

فرنخ، مه نخ و قزوين
نازنخ

تحصن و اعتراض چند باره ١٩٩ 622
کارگر

تعطيلی کارخانه 
عدم پرداخت حقوق 

به مدت طو;نی
 کارخانه "فو;د رشت

سازان پارسای 
شمال"

عدم پرداخت مطالبات ٢٩ تن از 152
کارگران اخراجی

كارخانه آزمايش مرودشت
مرودشت

تحصن تعدادی از کارگران به دليل 152
عدم پرداخت حقوق معوقه و اخراج 

۶ کارگر

سرکوب کارگران و 
دستگيری تعدادی 

از آنان

تحصن و اعتراض چند باره ١٩٩ 622فرنخ، مه نخ و نازنخقزوينشنبه 20 تير
کارگر

تعطيلی کارخانه عدم پرداخت حقوق 
به مدت طو;نی

عدم پرداخت مطالبات ٢٩ تن از 152 کارخانه "فو;د سازان پارسای شمال"رشتشنبه 20 تير
کارگران اخراجی

ايلنا

تحصن تعدادی از کارگران به دليل 152كارخانه آزمايش مرودشتمرودشتشنبه 20 تير
عدم پرداخت حقوق معوقه و اخراج 

سرکوب کارگران و دستگيری 
تعدادی از آنان

ايلنا

شنبه 20 تير

شنبه 20 تير

شنبه 20 تير



تجمع اعتراضی جمعی از كارگران 62مجتمع گوشت فارسشنبه ١0 تير
مجتمع گوشت فارس در تھران

تجمع در مقابل دفتر مرکزی برای 
بار دوم

چندين بار تجمع اعتراضی در مقابل کارخانه سازمايهيكشنبه ١٠ تير
کارخانه و مراکز مختلف حکومت

تھديد به بازداشت شده اند

عدم پرداخت دستمزد٢٩٩شرکت فناپتھراندوشنبه ١٢ تير

تھديد به اخراج کارگران معترضشرکت مھندسين مشاور يکمتھراندوشنبه ١٢ تير

چھارشنبه ١٢ 
تير

اخراج ١١ تن از کارگران و 82کارخانه ھودرشت
مطالبات معوقه چھارشنبه ١٢ 

تير
تجمع اعتراضی در مقابل مجلس62سازمان تامين اجتماعیپاکدشت

اكوفارس

انجمن صنفي 

كارگران برق و 

فلزكار كرمانشاه،



چھارشنبه ١٢ 
تير

تامين اجتماعی از اعطای 6 ماه دستمزدھای معوقهكارخانه نساجی مخمل كاشانکاشان
بازنشستگی به تعداد زيادی از 

كارگران رسمی كارخانه امتناع می 
ورزد

چھارشنبه ١٢ 
تير

اعتراض با خواست دريافت مطالبات 152کارخانه "آزمايش"مرودشت
تجمع گسترده نسبت بهمعوقه

فشار بيش از حد به کارگران برای 
توليد بيش از حد توانشان

ايلنا

اعتصاب به خاطر  دو ماه صدھا نفرمنطقه تجاری اروندآباداندوشنبه ٠٩ تير
دستمزدھای معوقه و نيز عيدی سال 

ايلنا:

خبرآنالين

عدم پرداخت پاداشصدھا نفرپا;يشگاه آبادانآبادانشنبه ٠٠ تير



اين اعتصاب پيش از 20 روز است اعتصاب عدم پرداخت 4 ماه حقوق152 يا 029شرکت فو;دسازانکرجدوشنبه ٠٩ تير
ادامه دارد و توليد متوقف شده است.

پرداخت دستمزد ھمواره با تاخير 2 عدم پرداخت2 ماه دستمزدسعادت نساجانسه شنبه 10 تير
تا 3 ماھه صورت می گيرد.

کارگران معترض تا به حال چندين عدم پرداخت21 ماھه دستمزد152 يا 029کارخانه سازمايهتھرانسه شنبه 10 تير
بار اقدام به برپايی اعتاب و تظاھرات 

در نتيجه اعتراض و مبارزه 
کارگران کارخانه آزمايش مرودشت، 

کارفرما مجبور به موافقت با 
بازگشت به کار شماری از

کارگران اخراجی اين کارخانه گردید
در حال حاضر ٠٣ کارگر در 

کارخانه مشغول
که سال گذشته ٠۵١ نفر بودند و ابتدا 
به ٨١ و اکنون به ٠٣ نفر رسيده اند. 

سطح توليد کارخانه پايين آمده است. 
که کارگران در طول اين ٣ ماه جھت 
فرمانداری، صنايع و معادن و حتی دريافت مطالبات معوقه به نھادھای 
بانک طرف حساب با حاج ميری 
مراجعه کرده اما نتيجه نگرفته اند.
در مقابل فرمانداری اين شھر دست 

به تجمع اعتراضی زدند.
به گزارش ايران كارگر , يكی از 

كارگران معترض در اين خصوص 
گفت شھرداری خرمشھر حدود ھزار 

ايلنا،

ايلنا

ايلنا

ايلنا

کارخانه آزمايشمرودشتسه شنبه 10 تير

اخراج و عدم پرداخت پيش از سه ماه 80کارخانه ی موتورسازی پاژنگقزوينتير
حقوق و پاداش و مزايا

عدم پرداخت2 ماه دستمزد102شھرداریخرمشھر18 تير



پرسنل دارد كه به صورت رسمی، 
قراردادی، حق الزحمه ای و 

روزمزد در حال خدمات دھی به 
شھروندان ميباشند ولی

كميته هماهنگي 

براي كمك به 

ايجاد تشكل هاي 

كارگري

كارگران كارخانه صابون سازی 
خرمشھر از شروع سال ٣١ تا كنون 
ھيچ فيش حقوقی پرداخت نشده است.
بنا به گزارش ايران كارگر، كارگران 
كارخانه صابون سازی خرمشھر كه 
تعداد آنھا به ٠١١ نفر ميرسد ھمه 

قطع شده است. مدير

شركت از آبان ماه گذشته ليست بيمه 
كارگران شركت را به سازمان تامين 

اجتماعی تحويل نداده است و در 
قانونی اقدام به اخراج نمايندگان 
كارگران و بستن درب شورای 

اس:می كار اين شركت كرده است.
ايلنا

افزايش ساعت کار بدون حقوق و 822شرکت چاپ و انتشارتھران7تير
دستمزدھای معوقه و ساير مطالبات 

شركت چاپ و انتشارات وابسته به 
سايت كلمهوزارت ارشاد رژيم است.

ھميشه پرداخت حقوق به كاركنان عدم پرداخت 6 ماه دستمزدسازمان قطارشھریاھوازتير
قطار شھري چھار ماه عقب تر از 

عدم پرداخت حقوق ۵ ماه522کارخانه پارس متالتھرانتير

راھپيمائی ھمراه با داشتن پ:کارد و 
پارچه نوشته ھايی از محل اين 

کارخانه تا مقابل فرمانداری قائمشھر 
راھپيمايی نمودند و خواستار تحقق

گزارشگران هرانا،

عدم پرداخت حقوق و مزايا از ابتدای 102کارخانه صابون سازیخرمشھر18 تير
سال

عدم پرداخت 9 ماه دستمزدکارخانه نساجی مازندرانقائم شھرتير



خواست ھا و مطالبات شدند

به دنبال عدم پرداخت مطالبات 
پيمانکاران طرف قرارداد از سوی 

وزارت نيرو که معادل 8 ھزار

ميليارد تومان می باشد، احتمال دارد 
اين شرکت ھا اقدام به اخراج 09 نفر 

از کارکنان خود نمايند
پيمانكار پروژه ساخت مخازن و

تصفيه خانه آب شرب شھر طبس، 
شركت مھندسی "فرايندكاو" است كه 
به دليل عدم ھمکاری شركت سھامی 
استان يزد، معمو; قادر به پرداخت 
حقوق كارگران اين پروژه نيست يا 
اين پرداخت ھا ھميشه با تاخير زياد 
خبر منتشره از فروش دو کارخانه 

صنايع فلزی شماره يک و دو تھران 
به سپاه پاسداران و وزارت دفاع 

اتحاديه آزاد كارگران

چھارچوب اصل 44 قانون اساسی 
رژيم حکايت دارد.

فروش اين دو واحد صنعتی مراکز 
نظامی رژيم در حالی صورت می 
گيرد که کارگران شاغل در آنھا به 

كارگران نيروگاه 

هاي ايران

فروش کارخانهکارخانه ی صنايع فلزی شماره 1 و 2تھرانتير

خطر بيکاری 90 ھزار نفر از 12 ھزارنفرشرکت صنعت برقتھرانتير
كاركنان اين صنعت

عدم پرداخت دستمزد كارگران به شرکت تصفيه خانه آب شربطبس9 تير
مدت ھفت ماه.



ماه است دستمزدھای معوقه خود را 
دريافت نکرده اند و وضعيت کاری 

دفاع نامشخص می باشد

عدم پرداخت 2 ماه حقوق و حق 1222شھرداریخرمشھرتير
اضافه کاری عدم پرداخت 2 ماه حقوق52کارخانه پارس تابلوساوهتير

عدم پرداخت 9 ماه حقوق102شرکت بلندپايهتھران6 تير

عدم پرداخت مطالبات کارگران و 6 کارخانه پرريسسنندج6 تير
ماه حقوق ايلنااخراج شماری از کارگران62 يا 69کارخانه توليد رينگ ماشينتھرانتير

بحران در کارخانه ھای توليدی در 220کارخانه توليد آب ميوه و مواد غذايیاروميهتير
اروميه

كارخانه ھای توليد آب ميوه و 
موادغذايی اروميه تنھا با 29 درصد 

ظرفيت شان كار می كنند.

آژانس خبري 

موكريان

در نتيجه افزايش شديد بھای حامل 
ھای انرژی مصرفی توسط صنايع و

ايلنا

مراکز توليدی، تعطيل گرديد.

افزايد در پی اجرايی شدن طرح 
حذف يارانه ھا و چندبرابر شدن 
قيمت حامل ھای انرژی، شرکت

ايلنا

راھسازی "بتون آسه" نيز دچار 
مشک:ت مالی فراوان و بحران 

اقتصادی گرديده است و تمامی 099 
ايلنا

تعطيلی و اخراج کارگران کارخانه 20کارخانه ی تابلوسازی برقتھرانتير
ھای تابلوسازی برق در تھران

در ھر يک از اين کارخانه ھا دستکم 
كاراناليناز 429 کارگر شاغل در آن49 کارگر مشغول بکار بودند

100 نفر از کار اخراج شده اند.

عدم پرداخت يک ماه حقوقکارخانه آزبست ساريتمازندرانتير

درحال حاضر کارگران رسمی 29 
ماه دستمزد معوقه

و کارگران قراردادی نيز تا 24 ماه 
دستمزد معوقه طلب دارند.

کارگران دارای سابقه کاری 09 تا 
کميته ھماھنگی04 سال در شھرھای مختلف استان 
می باشند و ھنوز رسمی نشده اند. 
مديران و کارفرمايان اين شرکت 

ت:ش می کنند با دادن وعده توخالی 

102شرکت راھسازی بتون آسهمرودشتتير

ايلنا،

تعطيلی شرکت

تعطيلی کارخانه82 يا 89آجرپزی سجادتھرانتير

کارخانه لوله سازی خوزستان برای کارخانه لوله سازی خوزستاناھوازخرداد
فروش به مزايده گذاشته شد

اخراج سازی و عدم پرداخت دستمزد 200کارخانه فرش مخملکاشانتير
معوقه

شرکت توزيع نيروی برق استان کرمانشاه8 خرداد
کرمانشاه

عدم پرداخت حق سنوات و ساير 400
مزايای ساليانه



کارگران از يک سو پرداخت دستمزد 
و مزايای آنان را به تعويق بيندازند و 
از سوی ديگر مانع اعتراض آنان به 

شرايط شوند

سپتامبر 5, 
2011

كارگران 
لوله 

سازي 
خوزستان

300 کارگر قراردادي و 

400 کارگر رسمي و 

250کارگر اخراج شده در 

تابستان گذشته

مقابل شركت دست به تجمع 23 ماه
اعتراضي زده اند. صاحبان 
وسھامداران شركت، پرداخت 
حقوق كارگران را مشروط به 
خريد شركت توسط مشتريان 

سپتامبر 19, 
2011

شرکت 
حفاری و 
اکتشاف 
انرژی 
گستر 

اعتصاب 7 روزه منتھي به شش ماھه75
اخراج ھمه ي كارگران

ھرانا

ايران کارگر سپتامبر 5, 
2011

شركت 
آبياري 
سيويل 
اكسين 
كه با 

لوله ھاي 

6 ماهبيش از60 كارگر

سپتامبر 6, 
2011

كارخانه 
قند 

ورامين

يك ماه است نزديك به 500 كارگر
كه حقوق 
معوقه دارند و 
حقوق آنھا 
مستمر با 
تاخير زياد 

خبرفارس

سپتامبر 12, 
2011

كارگران 
مخابرات 

راه 
دورشيرا

چندين رشته تجمعات و 22 ماه400 نفر
اعتراضات متعدد در تھران

ھرانا

سپتامبر 14, 
2011

شركت 
روكش 
;ستيك 
قزوين

9 ماه و عدم سي كارگر
پرداخت  
15ماه حق بيمه

فدايی



نوامبر 21, 
2011

کارگران 
شھرداری

امام جمعه ھنديجان در واکنش 
به عدم پرداخت حقوق 

کارگران شھرداری اين شھر 
گفت: حقوق کارگران 

زحمتکش و خدوم شھرداری 

ايلنا

سپتامبر 27, 
2011

کارخانه 
ريسندگی 
پرريس

کلمه۵ ماه

اکتبر 4, 
2011

کارگران 
شھرداري

 ھاي 
نواحي 2 

آژانس خبری موکريانسه ماهھفتصد نفر

اکتبر 4, 
2011

کارکنان 
نساجی 
قائم شھر

در اعتراض به نگرفتن حقوق ١٣ ماه
چندين ماه خود تجمع کردند 
ھمچنين از مقابل کارخانه 

نساجی ت:ر به  سمت 
فرمانداری قائمشھر راھپيمايی 

کردند و با دادن شعارھای 
اعتراضی عليه مسئو;ن 
استان، خواستار توجه و 

ايلنا:

نوامبر 6, 
2011

حقوق 
بازنشستگا
ن صنعت 

فو;د، 
قسطی 

پرداخت م
ی شود

يک عضو کميسيون اقتصادی .
مجلس از پرداخت حقوق ناچيز 

بازنشستگان صنعت فو"د 
به صورت قسطی خبر داد و 
گفت: حقوق بازنشستگان 

صنعت فو"د ۴٠٠ ھزار تومان 
است که در سه مرحله به آنھا 
پرداخت می شود در آذرماه 

سال ١٣٨٧ اين بازنشستگان 

خانه ملت،



سپتامبر 19, 
2011

شرکت 
حفاری و 
اکتشاف 
انرژی 
گستر 
پارس 

دھھا تن از کارگران بعد از ھفت شش ماھه٧۵ نفر
روز اعتصاب به علت اعتراض 
به تعويق شش ماھه در پرداخت 
حقوق خود، از کار اخراج شدند.

کارگران اول مھر90
شرکت 

در مقابل اين کارگاه تجمع ٧ ماه ھست١٢٠٠ کارگر
کردند.

ايلنا

شرکت اول مھر90
ف:رک 
(مجری 
طرح 
لوله 

درتاريخ ١/٧/٩٠ و ٢/٧/٩٠ ۵ ماه١٠٠ کارگرو پرسنل
دست به اعتصاب زدند و از 
ورود و خروج ماشين ا;ت و 

کارفرمايان به محل کار 
جلوگيری کرده و خواھان 

ايلنا

شرکت آونگان اراک جلوي 
درب اين کارخانه تجمع کردند 
..اين کارگران معترض که 

روز پنجشنبه ھم در اداره کار 
استان تجمع کرده بوحدود پنج 
سال است که شرکت آونگان به 
بخش خصوصي واگذار شده 
واز زمان واگذاري مشک:ت 
بسياري براي اين کارخانه و 

کارگران آن بوجودآمده است . 
مدير عامل کارخانه بسياري 

از تجھيزات آونگان را 

سپتامبر 14, 
2011

 شركت 

روكش 
;ستيك 
قزوين

سي كارگر با سابقه 18 تا 20 
سال

15 ماه حق بيمه ھم به ما ندادند. 9 ماه

حتي پاداش و عيدي ھم 
نگرفتيم.به بيمه و اداره كار و 
استانداري و ھرجايي كه مي 

دانستيم مراجعه كرديم ولي كسي 

شرکت 5 مھر90
آونگان 

اراک

شش ماه حقوق 
و مزايا و 
پرداخت نشدن 
سنوات 
بازنشسته ھا

ندا نيوز



ھم اكنون چھار نفر از اعضاي 
شوراي کارگري شرکت 

آونگان بازداشت شده اند , 
ع:وه برآن ھم اکنون برق 
کارخانه به دليل پرداخت 

نکردن صورت حساب قطع 
شده و جريان گاز طبيعي ھم 



تجمع اعتراضی در محوطه 
کارخانه پس از حدود دو 
ساعت از تجمع اعتراضی 
کارگران، ماموران پليس 

امنيت وارد کارخانه شدند .پس 
از اينکه اين شرکت به ھمراه 

کارخانه شماره ١ (زرين 
تھران – ھر دو کارخانه در 

کنار ھم قرار دارند و متعلق به 
يک کارفرما ھستند) در 

ارديبھشت ماه سال جاری به 
خريداران جديد واگذار شد آنان 

برای جلب اعتماد کارگران 
ب:فاصله اقدام به پرداخت 
کارخانه شماره ١ (زرين 

تھران) کرده .بدين ترتيب با 
جلب اعتماد کارگران اقدام به 
خريد سھام آنان کردند و سھم 
خود را به بيش از ۵١ درصد 

ارتقاء دادند. اين تيم جديد 
خريدار کارخانه پس از ارتقا 
سھم خود، از تير ماه سال 

جاری بيمه ھای کارگران را 
واريز نکردند و سپس از 

مرداد ماه تاکنون ھيچ 
دستمزدی به کارگران پرداخت 
نکرده اند. آنان در طول اين 

 .

کارخانه 

 

ايران، پنجم مھر ماه
کارگران 

شرکت 
صنايع 
فلزی 

شماره ٢

٧٠٠ کارگر که ٢۵٠ نفر از 
آنان قرارداد موقت

۵ ماه دستمزد 
معوقه

اتحاديه آزاد کارگران

5 ماه کارفرما 250 کارگر6 مھر
از پرداخت 
بيمه کارگران 
به سازمان 
تأمين اجتماعی 

آژانس خبری موکرياناعتصاب و تجمع



تجمع در خانه كارگر قائمشھر 
تعداى از كارگران بازنشسته 

كارخانه ھاى شماره2 
و3طبرستان ،تجن وگونى بافى 
با مراجعه به خانه كارگر از 

اين تشكي:ت خواستند كه 
پيگيرمطالبات آنان در 

خصوص نگرفتن سنوات 
ازكارگران كارخانجات نساجى 

مازندران از سال 87 
بازنشست گرديده اند .

كارگران 8 مھر
بازنشسته
 نساجى 
مازندران

ايلناتعداد80 نفر

تأمين اجتماعی 
خوددراری 
نموده است.

شرکت 6 مھر90
راه 

سازی 
“ساردو”

 واقع 
درجاده 
سنندج 

تجمع پيمانکار بودجه ی ٩ ماه۵٠ کارگر
دريافتی را در کارھای ديگری 
سرمايه گذاری کرده و حقوق 

کارگران را پرداخت نمی کند. 
کارگران شرکت مذکور جھت 
رسيدگی به مشک:تشان، به 

مراکز دولتی مراجعه کرده اما 

اسمان ديلی نيوز



21 تا 24 

شھريور90
کارخانه 
پارچه 
بافی 

کرپ ناز

دست از کار کشيدند. اين 4 ماه
کارخانه وابسته به بانک ملت 
و زير نظر وزارت صنايع و 
معادن می باشد و کارگرانش 
در سه شيفت مشغول کار می 

باشند. در طی روزھای 
اعتصاب از طرف فرمانداری 

ھرسين و اداره کار اين 
شھرستان و نيز از طرف 
استانداری نمايندگانی جھت 
بررسی وضعيت به کارخانه 
رفته اند و در پايان کارگران 

از بيم اخراج به بھانه 
ورشکستگی کارخانه و با قبول 
دريافت حقوق يک ماه خود در 
دو نوبت، بر سر کارھای خود 
بازگشتند. اين کارگران توافق 
کردند که ابتدا 200 ھزار 

اتحاديه آزاد

پارچه 
بافی 

21 تا 24 

شھريور
اعتصاب کارگران در طی 4 ماه250 کارگر

روزھای اعتصاب از طرف 
اتحاديه آزاد کارگران



اين 
کارخانه 
وابسته 
به بانک 
ملت و 

زير نظر 
وزارت 
صنايع و 
معادن 

می باشد 
و 

کارگران
ش در 
سه 

کارگران 
واکن 
پارس

 .

کارگران 
واکن 
پارس

 .

اھواز 20مھرماه
پيمانکار

ی 

کارکنان در اعتراض به 
اخت:ل در پرداخت 

دستمزدھای خود، پيگيری اين 

فارس

فرمانداری ھرسين و اداره کار 
اين شھرستان و نيز از طرف 
استانداری نمايندگانی جھت 
بررسی وضعيت به کارخانه 
رفته اند و در پايان کارگران 

از بيم اخراج به بھانه 
ورشکستگی کارخانه و با قبول 
دريافت حقوق يک ماه خود در 
دو نوبت، بر سر کارھای خود 

بازگشتند.

به دنبال نھمين تجمع در طول 15 مھر
سال جاری کارگران شرکت 
واگن پارس اراک دست به 
اعتصاب غذا زدند و اع:م 
کردند درصورتی که پاسخی 
به درخواست ھايشان داده 

نشود» مسيرھای منتھی به اين 

ايلنا

به دنبال نھمين تجمع در طول 15 مھر
سال جاری کارگران شرکت 
واگن پارس اراک دست به 
اعتصاب غذا زدند و اع:م 
کردند درصورتی که پاسخی 
به درخواست ھايشان داده 

نشود» مسيرھای منتھی به اين 

ايلنا



کارگران جلوي درب اين 
کارخانه تجمع کردند روز 
پنجشنبه ھم در اداره کار 

استان تجمع کرده بودند ھم 
اكنون چھار نفر از اعضاي 

شوراي کارگري شرکت 
آونگان بازداشت شده اند , 
ع:وه برآن ھم اکنون برق 
کارخانه به دليل پرداخت 

نکردن صورت حساب قطع 
اين كارگر معترض ادامه داد: 

ما بارھا در جلوي درب 
کارخانه اداره کار استان 

استانداري مرکزي و 
فرمانداري تجمع کرده ايم و 
چند بار خيابان مقابل شركت 

را مسدود كرده ايم . اما مسئله 
ودرخواست ما حل و فصل 

نميشود .شرکت آونگان اراک 
به عنوان بزرگترين سازنده 

برج ھاي انتقال نيرو و 
10 مھرماه 

1390

سد گتوند 
، در 

از ارديبھشت ٣٠٠ کارگر
تا مھر

اعتصاب

لوله ٩٠٫٧٫١٧
سازی 

خوزستان

مقابل استانداری در خيابان ٢۴ ماهبيش از ١۵٠ كارگر
فلسطين اھواز تجمع كرده 
بودند با فحاشی و مزاحمت 

ھای مامورين نيروی انتظامی 
مواجه شدندو در نھايت به 

کارخانه 3 مھر
توليدی 
فناوری 

روز گذشته کارگران به درب ١٠ ماه١۵٠ کارگر
منزل مدير عامل شركت رفتند 
تا حق و حقوق خود را بگيرند.

فارس نيوز

شرکت 5 مھر
آونگان 
اراک 
حدود 

پنج سال 
است که 
شرکت 
آونگان 
به بخش 
خصوص

ي 
واگذار 
شده واز 
زمان 

واگذاري 
مشک:ت 
بسياري 
براي اين 
کارخانه 

و 
کارگران 

شش ماه حقوق 
و مزايا و 
پرداخت نشدن 
سنوات 
بازنشسته ھا

ندا نيوز



: شرکت 7 مھر

ف:رک 
(مجری 
طرح 

اعتصاب بيش از دو روز ۵ ماه١٠٠ کارگر
دست به اعتصاب زدند و از 
ورود و خروج ماشين ا;ت و 

کارفرمايان به محل کار 

کلمه

كارخانه 18 مھر
ھاي 

نازنخ و 
فرنخ 
قزوين

تاخير24ماھه 700 كارگر
در پرداخت 
حقوقشان

حدود 50 نفر از كارگران در 
مقابل مجلس تجمع كردند. 
درسال گذشته 9 بار مقابل 
مجلس تجمع كرديم و تجمع 

امروز ما نيز دومين تجمع طي 

ايسنا- فارس

کارگران اول مھر90
شرکت 

تجمع اعتراضی و صنفی در ٧ ماهبيش از ١٢٠٠ کارگر
مقابل اين کارگاه تجمع کردند.

ايلنا

کارگران 
چينی 
البرز

بستن اعتراضی جاده کريمی 
افزودک کارگران طبق توافق 
اموال توقيف شده را واگذار 
کردند اما وقتی اين اموال 

فروخته شد، باز ھم کارفرما 
مطالبات آنھا را پرداخت 

نکرد. مالک خصوصی، اين 
کارخانه را به بھای 7/1 

ميليارد تومان خريد و پس از 
پرداخت 30 درصد مبلغ 

در اين 7 سال تاکنون نزديک 
به 6 ميليارد تومان وام بانكي 
گرفته است. از زمان واگذاری 
کارخانه چينی البرز به بخش 
خصوصی در سال 81، اين 

نوامبر 6, 
2011

يک عضو کميسيون اقتصادی مجلس از پرداخت حقوق ناچيز بازنشستگان صنعت فو;د به صورت 
قسطی خبر داد و گفت: حقوق بازنشستگان صنعت فو;د ۴٠٠ ھزار تومان است که در سه مرحله 
بازنشستگان صنعت فو;د چند سالی ست که با مشکل حقوق پائين پرداخت نامنظم آن گ:يه دارند. 
پيش از اين نيز در آذرماه سال ١٣٨٧ اين بازنشستگان به ھمراه ديگر بازنشستگان شرکت ھای 
فو;دی دست به تجمعی اعتراضی زده بودند. عمده اعتراض آنھا به نحوه پرداخت حقوق و نيز 

پيش از اين ھم در اصفھان اين بازنشستگان چند بار دست به تجمع اعتراضی زده اند، اما با گذشت 
چند سال ھنوز مشکل آنان حل نشده است.

خانه ملت

تعداد کارگران چينی البرز ھم 3 ابان
اکنون 400 نفر است،

ايلنا4 ماه مطالبات



کارخانه 
کشت 

صنعت 

عدم محاسبه حدود ٢٠٠ نفر
سنوات بيمه 
كارگران نی بر

تجمع مقابل درب ورودی 
کارخانه

اتحاديه 8 آبان
چايکاران

باوجود تکرار وعدھھای 
مسئو;ن مبنی بر پرداخت 

مطالبات، تاکنون يک b ھم 
به چايکاران داده نشده است. 
اع:م شده بود که با پايان 
چھارمين و آخرين مرحله 
برداشت برگ سبز يعنی 

مھرماه، باقی مانده بدھی دولت 

ايلنا

کارگران 9 ابان
بازارچه 
پرويزخا

ن 
شرکت 
سپندار 
بتن 

زاگرس 
تنھا 

شرکت 

دست از کار کشيدند اعتصاب ٧٠٠ کارگر
و تعطيلی بازارچه.عدم واريز 
کامل ماھيانه بيمه کارگران و 
عدم افزايش سه ساله حقوق 

خود را علت

کرمانشاه پست

اين کارگران صبح روز 
دوشنبه در مقابل مجلس 

شورای اس:می تجمع کردند، 
اما به دليل بيتوجھی نمايندگان 

مجلس، به مقابل ساختمان 

کارخانه آبان ماه 90
لوله 

سازی 
خوزستان

۴۵٠ کارگر رسمی و ٣۵٠ 
کارگر قراردادی

تجمع و راھپيمايی در چھارراه ده ماه
نادری و خيابانھای 30 متری 
و طالقانی اھواز كه منجر به 
ضرب و شتم کارگران لوله 
چدنی اھواز و دستگيری 

ھرانا

شرکت 10 آبان
نيشکر 

ھفت تپه 
کارون 

به نوشته 

فارس۵٠٠ کارگر



در روزھای گذشته چند بار 
اقدام به برگزاری تجمع در 

مقابل مجلس کرده بودند.

كارگران 

 .

به نوشته 
آمده است

کارگران دھم آبانماه
شھرداری
 شھريار 
کرج

بيش از 1200 نفر از 
کارگران بخشھای مختلف 
شھرداری شھريار کرج، 

انديشه فاز يک و وحيديه و…

اين كارگران با قراردادھای يکماه
يک ساله و دستمزدھای 330 
ھزار تومانی در شرايط کار 
شبانه روزی و طاقت فرسا 

اکتبر 24, 
2011

کارکنان 
نساجی 
قائم شھر

تجمع و مقابل کارخانه نساجی و ١٣ ماه
به  سمت فرمانداری قائمشھر 

راھپيمايی کردند و

ايلنا:

سپتامبر 12, 
2011

عمده كارگران شركت مخابرات 
راه دور شيراز از 17 تا 20 

سال سابقه كار دارند

22 ماه حقوق 

معوقه
كارگران مخابرات راه دور برغم 

چندين رشته تجمعات و 
اعتراضات متعدد در تھران براي 

دريافت 22 ماه حقوق معوقه  سپتامبر 6, 
2011

كارخانه 
قند 

ورامين

نزديك به 500 كارگردارد وكمتر 
از نيمي ازآن رسمي وبقيه 

قراردادي ھستند

يك ماه است كه 
حقوق معوقه 
دارند و حقوق 
آنھا مستمر با 
تاخير زياد 
پرداخت ميشود

يكي ازكارگران ضمن تاكيد براين 
نكته گفت : براي گرفتن حقوق 
ماراجان به لب ميكنند ،ع:وه 
براين امكانات و مزايايي مثل 
كفش ،لباس ،دستكش و…. كه 
قب: به ما ميدادند تماما حذف 

كرده اند وك:به فراموشي سپرده 
اند ھمچنين بن راكه قب: داده 

سپتامبر 6, 
2011

 كارخانه 
ريسندگي 

پرريس 
سنندج

درحال حاضر تنھا 30 كارگر 
در آن باقي مانده اند

6 ماه است 
وباتوجه به 
عيدي وپاداش 
سال 
90،كارگران 

حدود 9 ماه 
حقوق معوقه 
دارند



آجر شيل:
کارخانه 

آجر 
شيل، 
زير 

ايسناتجمع اعتراضی11 روز تاخيربازنشست12 آبان
شرکت ١٠ آبان 90

نتن 
حقوق ماھھای 60 تا 70 نفر

5 و6
اعتصاب در در اعتراض به، 
به تعويق افتادن خود اقدام به 

انجمن صنفی کارگران برق و 
فلزکار کرمانشاه

سپتامبر 5, 
2011

شوش 
شركت 
آبياري 
سيويل 

اكسين كه 
با لوله 

حدود 10 نفراز كارگران اين 
شركت را بدون پرداخت 

حقوق و مزايا اخراج كرده 
است .

شركت پيمانكاري سيويل 6 ماه
اكسين از اول فروردين سال 

90 تعطيل گرديده و

سپتامبر 5, 
2011

.كارگران
 لوله 
سازي 

خوزستان
 خود را 
طلب 

دارند ، 
صاحبان 
وسھامدار

ان 
شركت، 
پرداخت 

300 کارگر قراردادي و 400 

کارگر رسمي و ھمچنين 
250کارگر اخراج شده در 

تابستان گذشته

23 ماه حقوق 

معوقه
كارگران معترض امروز 

يكشنبه 13 شھريور ، از 
شدت فشارھاي معيشتي مقابل 

شركت دست به تجمع 
اعتراضي زده اند

خبر فارس

40 کارگران با قرارداد موقت 27 مھر

و 16 نفر کارگر رسمی
اين کارگران 
از اول سال 
تاکنون فقط ماه 
در تيرماه 
دستمزد يکماه 
کار خود را 
گرفته اند.

ھمه کارگران رسمی و 
قراردادی کارخانه از کار خود 

اخراج شدند

اتحاديه آزاد کارگران ايران



تجمع اعتراضی کارگران در 
مقابل ساختمان اداری راه آھن 

اراک اجتماع کردند. اين 
کارگران از دی ماه سال ٨٩ 
پس از واگذاری بخشی از 
خدمات راھاھن به بخش 

خصوصی به شرکت تراورز 
که از زير مجموعھھای 

شرکت «امير آريا خسروی»، 
به شمار ميرود با دارا بودن 
حکم استخدام کشوری و بيمه 

تامين اجتماعی از زير 
مجموعه شرکت راھآھن دولت 

جمھوری اس:می ايران به 
پرسنل شرکت تراورز تغيير 
وضعيت داده شدھاند .بعد از 
واگذاری بخشی از وظايف 
راھاھن به شرکت تراورز 
نيروھايی که ھمه استخدام 

رسمی راه آھن دولت 
جمھوری اس:می ايران بودند 
بدون آنکه مطلع باشند به اين 
شرکت خصوصی در اجرای 
اصل ۴۴ قانون اساس واگذار 

شدند و صاحب امتياز اين 
شرکت اميرآرياخسروی در 

اين مدت نسبت به انجام 
نماينده کارگران معترض با 

اشاره به اينکه اين مشکل بحث 
کارگران خطوط در استان 
مرکزی نيست و شامل کليه 
کارگران اين بخش که به 

اداره ١۴ آبان
خطوط 
راھآھن 
استان 
مرکزی

با حداقل ١۴ تا ٣٠ سال سابقه 
کار

ايلنااز ٢ تا ١١ ماه



کارگران 22 آبان
موزه 
ميراث 

روستايی 

چندين ماه 
حقوق دريافت 
نکردھاند

تعدادی از کارگران موزه 
ميراث روستايی گي:ن در 

مقابل اداره کل ميراث 
فرھنگی، صنايع دستی و 

ايلنا

كارخانه آبان90
كنفكار 
رشت

پنج سال و 
وضعيت 
بازنشستگان 
كارخانه 
كنفكار 

تجمع اعتراضی كارگران 
كنفكار رشت مقابل استاندارى 

گي:ن

فارس

بافت آبان 90
بلوچ در 
ايرانشھر

٩ سال عدم ٣٠٠ نفر
پرداخت حقوق 
بازنشستگيشان

تجمع كارگران بازنشسته در 
مسجد

ھرانا

معلمان آبان 90
حق 

آفتاب يزدشش ماه حقوق

کارگران آبان 90
شرکت 

تاليا

تجمع اعتراضی در مقابل ۴ ماه حقوق
شرکت تاليا در محل خيابان 

شھيد بھشتی جمعي از کارکنان 

ايلنا

پا;يشگاه آبان 90
نفت 
آبادان

بيش از سه ماه بيش از 300 نفر
است

مسئو;ن پا;يشگاه نفت آبادان 
نيز در پاسخ به كارگراني كه 

در فاز سوم اين پا;يشگاه 
مشغول به فعاليت ھستند، 
گفتھاند كه آنان زير نظر 
پيمانكار بخش خصوصي 

جرس



کارخانه 
مواد 

شوينده و 
بھداشتی 

اشک

کارخانه 
اشک در 
استان 

کردستان 
دارای 

سه شعبه 
است. 

كارخانه نوامبر
آلومينوم 
سازى 
اراك

کارگران كارخانه آلومينوم 400تن
سازى اراك در اعتراض به 
پرداخت نشدن حقوق عقب 

افتاده و ندادن افزايش توليد كه 
باعث قطع اضافه كارى 

آژانس ايران خبر

شعبه يک دارای ۴۵ کارگر آبان
است که به طور يک شيفته از 
ساعت ٨ صبح تا ۵ عصر با 

يک ساعت زمان صرف ناھار 
کار می کنند. اين کارگران با 
قراردادھای سفيد امضاء يک 

ماھه و با حداقل حقوق مصوب 
شورای عالی کار، بدون 

برخوداری از سرويس اياب و 
ذھاب و ناھار مشغول کارند، 
که ماھانه بخشی از حقوق 
ناچيزشان صرف اياب و 

ذھاب به کارخانه می شود. 
بخشی از کارگران اين 

کارخانه ٣ ماه و بخش ديگر ۵ 
ماه حقوق معوقه دارند، ع:وه 

بر اين ھر دو بخش از 
کارگران، يکی ۶ ماه و 

ديگری ٧ ماه مزايا نيزاز 
کارفرما طلب دارند. به ھمين 
خاطر حدود ٢٠ روز قبل با 

خواستھای، پرداخت حقوقھا و 
مزايای معوقه و ھمچنين 
امکان اضافه کاری برای 

انجمن صنفی کارگران برق و 
فلزکار کرمانشاه



معلم 25 ابان
بازنشسته

وی درباره اقدامات آموزش و ٨ ماه٣٠ ھزار
پرورش گفت: ”در سال ٨٩، 
وزارت آموزش و پرورش 
برای معلمان دارای مدرک 

کارشناسی و با;تر به عنوان 
کارمندان عاليرتبه حکم 

افزايش ٨٠،٠٠٠ تومانی 
درنظر گرفت، ولی زمانی که 

معلمان، بازنشسته شدند، 
صندوق بازنشستگی کشوري، 
اين افزايش را تاييد نکرد و 

کلمه

چھاره ماه است دستمزدھای 
خود را دريافت نکرده اند

 کارفرما به کارگران اع:م 
کرده است از اول آذر ماه 
تعداد 50 نفر از آنان را 

برای اعتراض به عدم دريافت 
حقوق و مزايای خود جلوی 
ساختمان وزارت صنعت، 

معدن و تجارت واقع درخيابان 
سميه تجمع 

مطالبات ھر يک از کارمندان 
به طور متوسط به 10 ميليون 
تومان ميرسد، در حاليکه تا 
پايان سال گذشته تنھا 400 

ھزار تومان از آن تسويه شده 

کارگران ٢٩ آبان
شھرداری
 خرمشھر

در مقابل ساختمان شھرداری شش ماه۵٠٠ نفر
خرمشھر دست به تجمع 
اعتراضی زدند. مقابل 
شھرداری تجمع کردند 

28 آبانماه 

1390

کارگران 
سد ژاوه 
سد ژاوه 
در جاده 
سنندج 

کامياران 

اتحاديه آزاد کارگران ايران150 کارگر

کارمندان 2آذر
ستادبسيج
 اقتصادی

خبرگزاري مھر



كارخانه 4 آذر
گوشت 
زياران

امروز جلوي سازمان حقوق ھشت ماهحدود 150 نفر
خصوصي سازي تجمع كردند. 

بودند، در حالي به عدم 
دريافت حقوق خود معترض 
بودند كه اين كارخانه از اول 
مرداد ماه سال 1385 توسط 
سازمان خصوصي سازي به 

ايسنا

پروژھھاي مطالعاتي دو سد به 30 نفر كارگر4 آذر 1390
نامھاي «كاني گويژان» و 
«چومان» واقع در منطقھی 

مرزي بانه، اين پروژھھا از 
سه سال پيش شروع شده بود و 
شركتھاي پيمانكاري «ساحل» 

و «گمانه كاو» مسئوليت 
مطالعات اين سدھا را بر عھده 
داشتند. مسئولين مربوطه اع:م 

كردھاند كه به دليل عدم 
پرداخت بودجھی كافي از 

طرف دولت، اين پروژھھا تا 

کميتھی ھماھنگی برای کمک 
به ايجاد تشکلھای کارگری

شرکت دوم آذر
صنايع 

ھواپيمايی
 ايران

کارگران دارای قراردادھای ٨ ماهبيش از ٣٠٠ نفر
متفاوت چند ماھه، دستمزدھای 

٣٠٠ ھزار تومانی، ١٢ 
ساعت کار در روز و اضافه 

کار اجباری تا پايان شب 
ھستند، روز پنجشنبه دست به 

اعتراض زدند و خواستار 

ھرانا

کارمندان دوم آذر
ستاد 
بسيج 

اقتصادی 
کل کشور

در اعتراض به عدم پرداخت 
حقوق و مزايای خود در مقابل 

ساختمان وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، واقع در 

خيابان سميه دست به تجمع 
زدند و خواستار پرداخت 

عصر ايران



کارگران آذر
ريسندگی 
پرريس

ع:وه بر آن کارفرما پس از مدت ٨ ماه
گذشت ٨ ماه از سال٩٠، ھنوز 
عيدی و پاداش سال ٨٩ اين 
کارگران را نيز پرداخت 

اتحاديه آزاد کارگران

شرکت دوم آذر
چينی 
اسپيدار

کارگران در مقابل اين کارخانه ھفت ماه
واقع در ساوه، دست به تجمع 
اعتراضی زدند. اين کارخانه 
که يکی از واحدھای توليد 

انواع ظروف چينی بھداشتی 

ايسنا

اخراج دسته جمعی کارگران

  کارگران باقيمانده اين سه 
شرکت 10 نفر انباردار ھستند 
که قرار است تا پايان ھمين 

فارساست که ھيچ حقوقی دريافت 5ماهکارگران 21آذرماه
اينك كارخانه كه در سال 

1359 شروع به كار كرده و 

بصورت مستقيم در قسمت 
ھاي مختلف اين كارخانه به 
كار اشتغال داشتند اكنو ن در 
وضعيت بحراني قرار دارد ، 

شرکتھای20 اذر
 توسعه 
احيا و 
انرژی، 
توکا و 

فراورش 
متعلق به 

فو;د 
مبارکه 

(فعال در 
ذوب 

2 تا 3 ماه 150 نفر
حقوق معوقه 
ع:وه بر آن 
ھيچ مبلغی به 
عنوان حق 
سنوات ، 
مرخصی، 
پاداش و حق 
اخراج نيز 
دريافت نکرده 
اند.

انجمن صنفی کارگران برق و 
فلزکار کرمانشاه

کفش سوم آذر
پويش

کارگران اخراجی کفش پويش دو ماه
نيز با تجمع در برابر اين 

شرکت که در کيلومتر ١۴ 
جاده مخصوص کرج واقع شده 

است، خواھان دريافت 

کار کمونيستی

كارخانه 
نساجي 
تبريز

13 ماه450 كارگر



به گفته يكي از كارگران 
شركت ، قسمت توليد پتوي اين 
كارخانه بطور كامل خوابيده و 
تنھا قسمت ريسندگي و آنھم 

فقط با 75 كارگر با 10 
درصد ظرفيت كار ميكنند . 
كارگران اين كارخانه كه 

حقوق معوقه دارند بارھا به 
شرکت 
ھای 

«پروفيل 
صفا»ی 

ساوه

كارخانه پروفيل ساوه در سال چھار ماه1000 نفر
1354 با ھدف توليد انواع 

لوله و پروفيل ھای فو;دی با 
ظرفيت توليدی 50.000 تن 

در سال تاسيس و بھره 
برداری گرديد. مديريت اين 

كارخانه در راستای استراتژی 
توسعه بازار و افزايش 

تنوعات محصو;ت و نفوذ به 
بازارھای صادراتی برنامه 

ريزی دقيق خود را در جھت 
سرمايه گذاری با ھدف ارتقاء 
كيفی و كمی محصو;ت آغاز 

نموده و ھم اكنون حاصل 
ت:ش و برنامه ريزی دقيق 
اين کارگران در گفتوگو با 
فارس گفتند که مدت سه ماه 

است که حقوق خود را دريافت 
نکردند و با وجود تغيير 

پيمانکاران ھنوز اين مشکل 
پابرجاست و تغييری در 

کارگران 28آذرماه
فضای 
سبز 

منطقه 3 
شھرداری
 اھواز

عدم پرداخت 170 نفر
3ماه حقوق

فارس



به گفته اين کارگران، قانون 
کار برای آنھا رعايت نميشود 
و حداقل حقوقی که به آنھا 
پرداخت ميشود بسيار کم و 
کفاف گذران زندگی آنھا را 

نميدھد؛ ھمچنين با وجودی که 
در روزھای تعطيل نيز کار 
ميکنند حقوقی بابت روزھای 

تجمع کارگران د ر مقابل 
استانداری گي:ن تجمع نموده و 
خواستار رسيدگی به مطالبات 

حتی تامين اجتماعی نيز 
دفترچه ھای درمانی مان را 
اعتبار نمی زند ، قصد داشتند 

اين نوشته را جلوی درب 
استانداری نصب نمايند که با 
با گذشت بيش از يک ماه از 
پايان سرشماری سال 1390 

ھنوز تعدادی از مأموران 
سرشماری در بوکان واقع در 
استان آذربايجان غربی، موفق 

. به ھر کدام از مأموران 
سرشماری مبلغ 100ھزار 

تومان به عنوان علی الحساب 
پرداخت شده که قرار بود بعد 
از پايان سرشماری دستمزد 
کامل افراد به حساب آنھا 
واريز شود؛ ولی با گذشت 
بيش از يک ماه از پايان 

اکتبر 4, 
2011

شركت 
پيمانكاري 
ھوابرد 

ھفتصد نفر از كارگران كه در 
شھرداري ھاي نواحي 2 ، 3 ، 4 
و 5 سنندج مشغول به كار ھستند،

آژانس خبری موکريانسه ماه

 اھواز

٢٩ آذر 
١٣٩٠

ريسندگی 
خاور 
رشت

کميته ھماھنگی برای کمک به ۶ ماهسی تن
ايجاد تشکل ھای کارگری

تعدادی 
از 

مأموران 
سرشمار
ی در 
بوکان

آژانس خبری موکريانيك ماه223



دسامبر 4, 
2011

کشتی 
سازی 

ايلنا۵ ماه

دسامبر 26, 
2011

کارگران 
شرکت 

ايلنا٢٧ ماه

ژانويه 1, 
2012

کارگران 
شرکت 

ايلنا:شش ماه60 کارگر

سپتامبر 27, 
2011

کارگران 
کارخانه 
ريسندگی 
پرريس

کلمه:۵ ماه

نوامبر 21, 
2011

 کارگران 
شھرداری 
ھنديجان

عدم پرداخت حقوق به بھانه 
اينکه:«بودجه نداريم

ايلنا

دسامبر 14, 
2011

کارگران 
شرکتھای 

پروفيل 
نورد و 
پروفيل 

صفا ساوه

۴ ماه ماھھای ١۵٠٠ نفر
شھريور، 
مھر، آبان و 
آذر حقوق از 
کارفرما طلب 
دارند

انجمن صنفی کارگران برق و 
فلزکار کرمانشاه،

دسامبر 18, 
2011

نساجي 
مازندران

حقوق عقب 400 نفر
افتاده 16 ماھه

تنھا نصف روز در دستشويی 
محبوس بوده مقابل فرمانداری 

تجمع کنند

اکوفارس

دسامبر 18, 
2011

ماموران 
سرشمار
ی که به 
صورت 
موقت با 
مرکز 

آمار در 

عدم پرداخت ۴ 
ميليارد تومان 
دستمزد

مراجعه به مرکز آمار با;خره 
عنوان شده که دستمزد آنھا به 
فرمانداری تھران پرداخت شده 

و بايد مطالبات خود را از 
فرمانداری پی گيری کنند ولی 
پس از مراجعه به فرمانداری 

تھران (ھفته منتھی به ٢۴ آذر)

خبرآن:ين

ژانويه 2, 
2012

شركت 
جھان 

الكتريك 
كه توليد 

ايلنا۴ ماه٣٠٠

ايلنا۴ ماه٨٠كارخانه ژانويه 2, 



ژانويه 4, 
2012

شرکت 
لوح 

زرين 

۵٠ کارگر بوده که با تعديل 
نيمی از اين كارگران در حال 
حاضر دارای ٢۵ کارگر است

ايلنا،پنج ماه

ژانويه 6, 
 ١٠ 2012

دی ١٣٩٠

پتروشيمی
 تراکم 

در 
روستای 
سرينجيانه

در اعتراض به عدم پرداخت دو ماهشصت نفر
حقوق معوقه شان، روز چھار 
شنبه ١٠/٩٠/١۴ به مدت ٢ 
ساعت دست از کار کشيده و 
در مقابل دفتر اين شرکت 

کميته ھماھنگی برای کمک به 
ايجاد تشکل ھای کارگری

ژانويه 27, 
2012

کارگران 
شرکت 

بارھا در اعتراض به عدم يک سال
دريافت حقوق و مزايا 

سايت کلمه

پالود كه 2012
توليد 

ژانويه 2, 
2012

كارخانه 
يخچال 
سازی 

ايلنا٦ ماه٧٦ كارگر

 ژانويه 10, 

2012

کارگران 
سد سرد

شت

بيش از سه ماه بيش از ۵٠٠ کارگر
و رانندگان 
مشغول به کار 
در واحد حمل 
و نقل بيش از 
دو سال است 
که چيزی با 
نام حقوق 
دريافت نکرده 
و ھر از چند 
گاھی شايد 
مبلغی به 
عنوان مساعده 

کارگران واحد شن و ماسه در 
حال حاضر به دليل عدم 

پرداخت چھار ماه حقوق از 
طرف کارفرما در اعتصاب به 
سر می برند و عنوان کرده اند 
تا زمان پرداخت حقوق معوقه 

به کار باز نخواھند گشت.

ژانويه 30, 
2012

 کارگران 
کارخانۀ 
آتش سو

گزارشگران ھرانا،دو ماۀ٣٠



عيدی ھمسان سازی حقوق اعتراض به مبلغ عيدیھيات مديره کانون بازنشستگان١۶ اسفند
بازنشستگان وسبدکا;از مطالباتی 

شرکت توليدی صنعتی آذرفر وغرب 
آساد

عدم دريافت  8ماه حقوق ومزايا

کنترل کارخانه توسط کارگران ٧٠٠ کارگرکارخانه شھاب خودرو١٠ اسفند
معترض راھپيمايی کارگران چينی اسپيدار در چينی اسپيدارساوه٦ اسفند

روز ٢٤ بھمن
شکايت کارگران اخراجی قرارداد 
موقت کارخانه اسپيدار به اداره کار 
شھرستان ساوه، حکم دادگاه برای 

پرداخت طلب کارگران لغو شده است.
بوشھری نسبت ثابت ماندن دستمزد ٨٠٠٠ ملوانبوشھر

خود در طول پنج سال اخير معترض  اعتراض به عدم پرداخت ٤ ماه از ١٢٠٠ کارگرنورد لوله صفا
دستمزدھايشان بمدت ٢ ساعت در  اعتراض کارگران در مقابل ساختمان نساجی ساریاروز ٨ اسفند

رياست جمھوری صبح روز شنبه 
٦اسفند

در اعتراض به عدم پرداخت حقوق ٣٠٠ نفرقند ورامين
ھای معوق خود و ھمچنين تعطيل 

شدن کارخانه در برابر کارخانه تجمع 
در اعتراض به عدم دريافت ٢٠٠ نفرخط ٣ مترو تھرانسه شنبه ٢

دستمزدھای معوقه ٦ ماھه خود در  نيروھای خدماتی شرکت خدماتی روز ٦ اسفند
"ھاس" ھواپيمايی کشور

در اعتراض به عقد قرارداد پيمانی ٧٠ نفر
در مقابل دفتر معاونت نيروی انسانی  تجمع اعتراضی کارگران در مقابل کارخانه نساجی خاوررشت
استانداری به علت عدم دريافت ٦ ماه 

شرکت تعاونی اعتبار شھرداری سه شنبه ٢ اسفند
منطقه ٨ اھواز

تجمع اعتراضی کارگران نسبت به 
وضعيت تبديل نيروھای پيمانی، 

نداشتن اضافه کار، عدم برخورداری 
از حق بيمه، دستمزدھای نازل و 

٣ ماه است حقوق نگرفته اند١٥٠ کارگرشھرداری خرم آباد

در مقابل شرکت پتروشيمی تجمع پتروشيمی کاويان عسلويهسه شنبه ٢ اسفند
کردند. اين کارگران ٧ ماه است که 

حقوق دريافت نکرده اند.
اعتصاب در واکنش به عدم پرداخت شرکت راھسازی و معدنی مبينشھربابک

اضافه دستمزدھای خود در حرکتی 
اعتراضی به وسيله واگن ھای حمل 
مواد معدنی جاده منتھی به معدن را 

رانندگان سرويس ھای مدارس تھرانروز ٦ اسفند
استثنائی

اعتصاب رانندگان که بيش از ٤ ماه 
است حقوق نگرفته اند

فوريه 10, 
2012 (اذر 

(90

کارگران 
نيروگاه 
برق 
نکاء 

کارگران نيروگاه ھای ايرانسه ماه



شرکت ريخته گری ماشين سازی 3 اسفند
تبريز

اعتراضی با حضور در دفتر رئيس 
"شورای اس:می کار" خواستار 

رسيدگی به مشک:تشان از جمله 

طی ٢٠ روز گذشته به بھانه 
ورشکستگی حدود ٨٠ کارگر از اين 

شرکت اخراج شده ند.

اخبار روز

دستمزدھای ٣ ماھه آذر، دی و بھمن ١٠٠٠ نفرراه سازی تيراژ7 اسفند
خود را دريافت نکرده اند

از کارگران معترضی که خواھان 
دريافت دستمزدھای پرداخت نشده و 
بھبود شرايط کار و زندگيشان بودند 
پس از درگيری با عوامل کارفرما 
ب:فاصله به دستور مدير شرکت از 

پيشگام

کميته ھماھنگیاعتراض به حقوق معوقه ٣ تا ٤ ماه،شرکت نقش و نمای محيط شھر سنندج٢٩ بھمن

يکشنبه ٧ 
اسفندماه

اعتصاب کارگران٩ در اعتراض به مجتمع کشت و صنعت مھاباد
ماه دستمزدھای معوقه

موکريان

ايران گلوبال٢٨ ماه حقوقی به کارگران نداده استمخابرات راه دور شيراز29 اسفند

تھديد کرده اند که در صورتی که ٢ ماه حقوق نگرفته اند٥٠٠ نفرشرکت فراساحل بھشھر29 اسفند
اقدام به تجمع اعتراضی کنند آنھا را 

اخراج خواھند کرد

کارگر کمونيست

مرکز تحقيقات ھماتولوژی و اسفند
آنکولوژی

حق الزحمه اضافی پرسنلی که عمل 
پيوند را انجام ميدھند از ابتدای سال 

٩٠ تاکنون پرداخت نشده
١٠٠ نفر از کارگران خود را اخراج کارخانه بھينه تکنيکاسفند

کرد
اتحاديه آزاد 

کارگران ٦ ماه حقوق معوقه دارند٣٠٠ کارگرکارخانه قند قھستان29 اسفند



٢٧٠ کارگر کارخانه قند بھستان29 اسفند
رسمی قراردادی 
و فصلی

به جھت کم بودن ورودی چغندر قند 
و کمبود نقدينگی از پرداخت ٧ ماه 
حقوق و بيمه معوقه کارگران خود 

کارگر کمونيست

شھر 6 اسفند
صنعتی 

کاوه

کارگران بازنشسته مقره سازی در مقره سازی
شھر صنعتی کاوه پس از ١٥ ماه 

بازنشستگی، موفق به دريافت حقوق 

عصر نو

٣٠٠ نفر از اعضای کانون کانون بازنشستگی کشوری14اسفند
بازنشستگی کشوری که اکثر آنان از 

معلمان بازنشسته و بازنشسته گان 
اداره ی راه آھن بودند، در مقابل دفتر 

رياست جمھوری تجمع کردند و 
نسبت به حقوق ھای معوقه ی خود که 
از سال ٨٦ پرداخت نشده و ھمچنين 

روزنامه شاپرک

فقط ١۶ روز بيمه برای ما رد اعتصاب به علت عدم پرداخت حقوق٨٢مرکز ١١٨کرمان23 فوريه
می شود و بايد بقيه بيمه را از حقوق 

ايلنا

کارگران معدن آق دربند و ميان سرخس31 فروردين
کوھی

صدای مردم4 ماه است، حقوق دريافت نکردند180

خريداران بخش خصوصی پس از کانون بازنشستگی کشوریکرمانشاه١/۴/١٣٩١
اخراج ھزاران کارگر شاغل در آن، 
اقدام به تخريب بنای کارخانه نموده اند

خبر آن:ين

شنبه ٠١ 
ارديبھشت

عدم دريافت حقوق و مزايا٩٠٠کارکنان آموزش و پرورش منطقه ٥

پارس ديلیتعطيلی کارخانه٣٠٠ نفرکارخانه ذوب فلزات ابھرابھر27 ارديبھشت

پنج شنبه 15 
ارديبھشت

شکايت 2 ماه دستمزدھای معوقه کارخانه تھران سفالينتھران
کارگران

جمعه ٠٩ 
ارديبھشت

اعتراض به عدم پرداخت دستمزدھای دھھا نفرنساجی قائمشھرقائمشھر
معوقه

ماموران انتظامی رژيم راھپيمايی 
اعتراضی کارگران نساجی قائمشھر  پنج شنبه ٠0 

ارديبھشت
خطر اخراج ھمٔه کارگران به علت 9 ماه عدم پرداخت دستمزدھا022 نفرپيمانکاری نفت و گاز کنسرسيوم بيناعسلويه

ورشکستگی کارخانه
پنج شنبه ٠0 

ارديبھشت
شرکت نيرو گاه سيکل ترکيبی سنندج

پرھون طرح
اعتصاب ده روزه کارگران به علت 

4 ماه حقوق معوقه
راه

اندازی مجدد اين مجتمع و يا تعيين 
تکليف خود شدند.

دوشنبه 13 
ارديبھشت

عدم پرداخت دستمزدھای معوقه کارخانه پارس متالتھران
کارگران توسط سپاه پاسداران

دوشنبه 13 
ارديبھشت

برپايی چندين تجمع اعتراضی عدم آلومينيوم سازی مھدیبندر عباس
پرداخت مطالبات معوقه در آلومينيوم 

يکشنبه 18 
ارديبھشت

تجمع اعتراضی به خاطر عدم سی ھزار نفرتعاونی مسکن اداره برقتھران
دريافت مسکن در زمين ھای فاز 2 

چھار شنبه ٠1 
ارديبھشت

تجمع اعتراضی کارگری در مقابل مجتمع گوشت فارسشيراز
استانداری فارس به علت 08 ماه 

دستمزدھای معوقه



يکشنبه 18 
ارديبھشت

تعطيلی قريب الوقوع کارخانه لوله کارخانه لوله سازی خوزستاناھواز
سازی خوزستان

گزارش نماينده مجلس .... بعد از 
واگذاری کارخانه لوله سازی 
خوزستان به بخش خصوصی

يکشنبه 18 
ارديبھشت

عدم پرداخت دستمزدھای كارگران شركت "كشتی سازی بندرعباس"بندر عباس
شركت كشتی سازی ۶ ماه

طی ھفته گذشته کارخانه 
يخچال سازی بوژان تعطيل و 

٣٠٠ کارگر آن بيکار شدند.
پيمان نادرنيا با اع:م اين خبر 

به ايلنا گفت: عدم وجود 
نقدينگی و نداشتن بازار فروش 
در رقابت با محصو;ت مشابه 
خارجی مشکل عمده اين واحد 
او با بيان اينکه ٣٠٠ کارگر 
قراردادی و رسمی اين واحد 

توليدی ھمچنان ب:تکليف 
ھستند اضافه کرد: پرداخت ۴ 

ماه حقوق وساير مزايای 

شرکت 22/3/91
قطعات 
توربين 
شھريار

ارکنان شرکت قطعات توربين 
شھريار، که از جمله شرکت 
ھای مھم صنايع برق است، در 
اعتراض به تعويق دستمزدھای 
خود دست به تجمع زدند. اين 
تجمع، که تمام کارکنان اين 
شرکت را اعم از کارگر، 
مھندس و پرسنل اداری را 

دربرمی گرفت، در مقابل دفتر 
ھيئت مديره شرکت برگزار 
شد و در جريان آن کارکنان 
خواستار گفتگو با اعضای 

ھيئت مديره شدند. اين چندمين 
بار بود که کارکنان اين شرکت 

: کارگران نيروگاه ھای ايران

دوشنبه ٢٦ 
تير ١٣٩١

خبرگزاری کار ايران٣٠٠ کارگربوژان



کارفرمای آن رضا خاکسار 
برادر مرتضی خاکسار که از 
عوامل سرکوبگر سد معبر 
شھرداری در گذشته بوده 

است. دستمزد کارگران ھر ماه 
با تأخير ١۵-٢٠ روز از برج 

قبل پرداخت می شود. 
کارگران بين ٢-٢۴ سال سابقه 
کار دارند. کارگران مبلغ ٢٦٠ 
ھزار تومان از بابت عيدی و 
مزايای سال گذشته (١٣٩٠) 
ھنوز طلبکار ھستند. دستمزد 

کارگران حداقل دستمزد 
آخرين قرارداد با کارگران 

اسفندماه ١٣٩٠ و به صورت 
قرارداد يکماھه بوده است. 
برای مدتی عسگری پاسدار 
بازنشسته، مسئول ستاد بسيج 

اقتصادی سابق در مقابل 
اعتراضات ارديبھشت ماه 
کارگران نسبت به تعويق 

مطالباتشان آنھا را تھديد به 
اخراج کرده بود که در مقابل 

کارفرمای اين شرکت در 
گذشته فردی ضد کارگر به نام 
جمشيدی از اھالی کرج بود 

فع:ً اين شرکت در اختيار دو 
تن از مديران بازنشسته 

شرکت 
نيل آب 
زرجوب

فعا;ن کارگری ضد سرمايه ٢٢٠ کارگر
داری 

                                   

                                   

  

شرکت تيرماه
ظريف 
کاران 
شھر 
باران 
رشت

فعا;ن کارگری ضد سرمايه بيش از ٢٠٠ کارگر خدمات
داری گي:ن



پور کار در گذشته از 
فا;نژيستھای محله باقر آباد 
بود . در اين شرکت شھری 

مشغول به کار ھستند و 
دستمزد ھايشان نيز با تاخير 
١۵-٢٠ روز به آنھا پرداخت 
می شود . آخرين قرارداد بسته 

شده با کارگران بصورت 
قرارداد يک ماھه موقت در 

شرکت 
نورتابان 

شمال

اين شرکت کارگر مشغول به ٢١٠
کار می باشند . در سال جديد 
فقط در فروردين ماه قرارداد 
يک ماھه موقت با کارگران 

بسته شده کارفرمای اين 
شرکت طبق معمول شرکت 
ھای خدماتی ديگر دستمزد 

فعا5ن کارگری ضد سرمايه 
داری گي6ن

کارخانه 1391/5/
پارس 
اسلت

: نصرn دريابيگی با اع:م۵٠ کارگر
اين خبر به ايلنا گفت: واردات
بی رويه لوازم تحرير چينی
سبب تعطيلی کارخانه پارس
اسلت (مداد روزنامه ای آسيا) 

ايلنا



شرکت پارکت ساری بعد از
اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی
و واگذاری آن به بخش
خصوص دچار مشك:ت
مديريتي شده و اكنون به سبب

افزايش مشک:ت مالی در 

: شرکت پارکت ساری که در

زمينه راه سازی و آسفالت
فعاليت دارد قبل از اجرای
طرح خصوصی سازی تحت
پوشش سازمان اقتصادی کوثر
فعاليت می کرد که متاسفانه بعد
از اجرای اين طرح به جھت
سوء مديريت و با افزايش 

 کارگران کارخانه بانی پ:ست 
غرب جلوی اداره کار سنندج 

دست به تجمع اعتراضی 
زدند.اما اکنون کارگران که 

سابقه ی 2 الی 8 سال خدمت 
در اين شرکت را دارند 
کارفرمای اين شرکت با 
دريافت 3 ميليارد تومان 

شركت 1391/5/
پارکت 
ساری

ايلنا٨ ماه٣٠ کارگر

کارخانه 17/5/1391 
بانی 

پ6ست 
غرب 
سازنده 
کانالھای 

کولر

سه ماه حقوق 21 کارگر
و کارفرما 
بيش از 10 
ماه حق بيمه 
پرنسل را به 
تامين اجتماعی 
واريز ننموده 
است .

اتحاديه آزاد کارگران ايران



اکنون آب و برق و گاز اين
کارخانه به علت بدھی قطع
ميباشد و کارگران ھر روز به
کارخانه ميروند و ساعت
کاری خود را با شرايط نبود
ابتدايی ترين امکانات به سر
ميبرند و نگھبانی و سرايدار
اين شرکت با خانواده در اين 

امروزدر اداره کار  سنندج
جلسه ايی با حضور کارفرما و
مسئو;ن بانکھای مربوطه در
اداره کار تشکيل شد و به
کارگران قول دادند که مسايل 
اتحاديه آزاد کارگران ايران 

تجمع اعتراض آميز كارگران 
اخراجی در مقابل ساختمان 

اين كارگران كه در در 
خردادماه سال ٨٩ از اين 
كارخانه اخراج شده بودند، 

حكم اخراج شان را غير قانونی 
بنا بر اين گزارش عمده اين 

كارگران به طور دائمی 
استخدام شده بودند و بيش 

از١٠ سال سابقه كار در اين 
كارخانه را داشته اند و به دليل 
كھولت سن امكان يافتن شغل 

است .

پنجشنبه ۵
مرداد ١٣٩١

صنايع 
تبديلی 

الوند

٢٦ ماه حقوق 
از زمان 
اخراج شان

خبرگزاری کار ايران 
                                   

                                   

                     

خوش 
نوش 

اين واحد توليدی در ١٠ سال 
گذشته بيش از ٩٠٠ کارگر داشته 
است که اين تعداد ھم اکنون به 

بعد از پيروزی انق:ب اين ٣ ماه
کارخانه در اختيار بنياد 

ايلنا



نخستين ماه سال جديد ٢٣٠ 
کارگر اين کارخانه بيکار شدند.

گفت: بعد از بازگشايی مجدد 
کارخانه کيوان مديران اين 

کارخانه وعده پرداخت 
معوقات دو ماھه حقوق و بيمه 

و ساير مزايای قانونی 
از مجموع ١٨٠ کارگری که ھم 

اکنون در اين کارخانه کار 
می کنند ٢۴ کارگر دائمی ھستند، 

اظھار داشت:

پس از آنکه در بھمن ماه سال 
٨٨ بخش اعظمی از سھام 

کارخانه کيوان در بورس به 
متقاضيان واگذار شد، اين 

واحد توليدی با قدمت ۴٠ ساله 
در پی خصوصی سازی در 

مسير رکود افتاد و سرنوشت 
کارگران آن در ھاله ای از 

ابھام قرار گرفت تا اينکه در 
معبودی اضافه کرد: کارخانه 
کيوان با بيش از چھار دھه 
فعاليت در حوزه توليد مواد 

غذايی در ھمدان که در آستانه 

بعد از واگذاری کارخانه نقش 
ايران به بخش خصوصی در آذر 
ماه سال ٨٣ اين واحد توليدی 

دچار مشك:ت مديريتي شده و به 

نوش 
ساری 

بزرگ تری
ن توليد 
کننده 

نوشابه 

است که اين تعداد ھم اکنون به 
۴٣ نفر تقليل يافته است.

مستضعفان و بعد آن به جامعه 
الزھرای حوزه علميه قم 
واگذار شده است، اظھار 

داشت: طی يکسال گذشته به 
دنبال خصوصی سازی اين 

كيوان 
ھمدان

دو ماھه حقوق 
و بيمه و ساير 
مزايای قانونی

ايلنا

دوشنبه ٩
مرداد ١٣٩١

کارگران 
مخابرات 
آذربايجان

۵ ماه حقوق ۵٠ نفر
معوقه

تجمع درمقابل مجلس اين تجمع 
با ھمراھی نيروی انتظامی به 
صورت مسالمت آميز در حال 

برگزاری است.

ايلنا

نقش 
ايران

١۵ ماه حقوق ۴٨ کارگر
و4 ماه بيمه 
سال جاری

ايلنا



او افزود: بيش از ھزار کارگر 
اين کارخانه در جريان خصوصی 
سازی به مرور از چرخه فعاليت 

خارج شده و ھم اکنون ۴٨ 
کارگر در اين واحد باقی مانده اند.
او اضافه کرد: سابقه فعاليت 

کارگران کارخانه نقش ايران بيش 
از ٢٢ سال است و اين کارگران 
به اميد بازنشسته شدن ھر روز 

"سد خاکی زيويه" در ٢٠ 

کيلومتری شھر کامياران قرار 
دارد و در سال  ١٣٨٤ با 

پيمانکاری شرکت جھاد نصر 
;زم به ذکر است که کارگران 
شاغل در اين سد با قراردادھای 
٢ ماه مشغول به کار می باشند.

به گفته عبدی پور، يکی از 
اعضای شورای اس:می کار 
کارخانه ايران پويا، تعدادی از 
کارگران کارخانه ايران پويا ٢ 
ماه است که حقوق خود را 

دريافت نکرده اند و ھمچنين حق 
بيمه بعضی از اين کارگران به 

ايلنا وا يسنا٢ ماه

سه شنبه ٣ 
مرداد ١٣٩١

کارگران 
سد 

خاکی 
زيويه

ايلنا۴ ماه١٠٠ نفر

               

سه شنبه ٣ 
مرداد 

   ١٣٩١

كارخانه 
ايران 
پويا 

(جنرال 

استيل 
سازنده 

يخچال و 
مقاطع 
مس و 

در فاز اول تعديل نيروی اين 
کارخانه ٣٧ نفر بيكار شدند و 

قرار است ٣۵ نفر ديگر نيز در 
فاز دوم بيکار شوند




