
 

 ١٣٩٧تير ماه –کارگران  افتاده عقب هایحقوق روز شمار

           )٤ (  

 خارج کشور –از انتشارات نهادهای همبستگی با کارگران در ايران      

   نکل –تهيه و تنظيم توسط: فعالين نهادهای همبستگی با کارگران در ايران 

تعداد  مدت شرح و مالحظات
 کارگران

دنام واح ماره ش تاريخ شهر 
 رديف

ماه حقوق ٤در اعتراض به عدم پرداخت  ادامه اعتصاب کارگران ٩٧تير  ١ تاکستان شرکت پارس ميل لنگ ٢٠٠ ٤   ١ 
ماه حقوق عقب افتاده و نگرانی از تعديل ناگهاتی ٨  ٢ " " " قزوين شرکت پارس پامچال ٧٠ ٨ 

 در اعتراض به پرداخت نشدن یتجمع دوباره کارگران مقابل استاندار
معوقه با شعار استاندار پر نفوذ،جواب ما را بگو یهاحقوق  

انه کارتن سازیخکار ؟ چند ماه  ٣ " " " مشهد 

ماه از حقوق خود مقابل  دليل عدم دريافت سه کارگران فضای سبز به
 ساختمان شهرداری مرکزی کرج تجمع کردند

١١منطقه  –شهرداری  ؟ ٣  ٤ " " " کرج 

ماه دستمزد معوقه شان در مقابل استانداری  کارگران در اعتراض به دو
 .دست به تجمع زدند

 ٥  / " " ٢     سنندج  شهرداری  ؟    ٢

 د،عقبيلنگ تاکستان به روزهشتم کش لياعتصاب کارگران پارس م
   تا سه ماه حق چکسيدر قرارداد:ه یبند. افتادن چهارماه حقوق

!اعتراض ندارد  

/ " " ٤ تاکستان شرکت پارس ميل لنگ ٢٠٠  ٤  ٦ 

 تيريمد/ديلوشان به ماه ششم رس یکارگران شهردار یمعوقات مزد
 یرضروريغ یهاپروژه،پرداخت معوقات کارگران  یبجا یشهر

  سازدیم

 ٧ " " "    لوشان  شهرداری ؟    ٦

 ٨ " " "    کل کشور مأموران فنی و برق رجا ؟    ٢ است. دستمزد آنها در دو ماه گذشته پرداخت نشده
     اعتراض به چند ماه معوقات مزدی خود مقابل ساختمان شورای  در

 شهر تجمع کردند.
 ٩ " " "    ياسوج  شهرداری ؟    ٣

ماه دستمزد معوقه دارند و کارفرما از پرداخت آن  نيچند نکارگرا
کندیم یخوددار  

 ١٠ / " " ٦   تبريز  کارخانه ماشين سازی ٨٠٠    چندين ماه

اض به نگرفتن دو ماه مزد با در دست داشتن بنری که کارگران در اعتر
رويش نوشته بود مسئولين نان ما کجاست، برای خريد نان بايد ما پول 

 قرض کنيم، دست به تجمع زدند

١١ / " " ٧   کرج راه آهن ؟    ٢  

ماه حقوق و سه سال عيدی طلب دارند ٧کارخانه تعطيل شده و کارگران  اليرم کارخانه کيان کرد ؟ ٧   " " " ٢١  
شودیمعوقات کارکنان تا آخر هفته پرداخت م ٣١ / " " ١٠ اهواز شرکت ملی حفاری ايران ١٧٠٠٠ ؟   

-    عدم دريافت عيدی و سنوات و بمجرد اعتراض تهديد به اخراج می شوند ٤١ " " "    منطقه ويژه         نيسنگ هينقل یجاريرانندگان است ؟       
خود دست  یايپرداخت نشدن حقوق و مزا در اعتراض بهکارگران 

  و اعتصاب کردند دهياز کار کش
٥١ / " " ١١   سيرجان  انيرانيا رجانيشرکت فوالد س ؟    چند ماه  
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تعداد  مدت شرح و مالحظات 
 کارگران

دنام واح شماره  تاريخ شهر 
 رديف

کم سه ماه شاغل در پروژه ساخت سد شفارود، دست انکارگر
رداخت نشده، دارند.پ یمطالبات مزد  

٦١ ٩٧تير  ١١ رضوانشهر  سد شفارود  ٧٠٠ ٣  

   یماه معوقات مزد ۶کم پروژه  دست در اين شاغل رانکارگ
 طلبکارند

اراک -بروجرد  پروژه راهسازی باند دوم ٥٠ ٦  ١٢ / " "  ٧١  

در  ريتاخ مانکار؛يپ ندهي، نما انکارگر عدم پرداخت دستمزد معوقه
  دانديم یاصل ليرا دل مانکاريپ یمال یهاتيپرداخت صورت وضع

٨١ / " " ١٣    قزوين -الوند   شهرداری   ٢٠٠ ٣  

خود  یمطالبات مزد افتيکارگران که به دنبال بازگشت به کار و در
خواستار  شيخطاب به مسئوالن منطقه آزاد ک یانامه یهستند، ط

 خود شدند یمشکالت صنف یريگيپ

١٣ - ١٢ ٩١ " " "     منطقه آزاد کيش کارخانه کيش چوب ٣٠٠   

کارگران  یکارليو تعط یکاراضافه یايکارفرما؛ مزا شيپاز سه ماه 
حذف کرده است هانهيرا به بهانه کاهش هز  

 ٢٠ " " "    شاهرود  معدن زغال سنگ البرز شرقی ٧٠٠ ٣

 ینسبت به مطالبات مزد سيپرد ديشهر جد ٨اعتراض کارگران فاز 
گويد شرکت طلب های ما را پرداخت نکرده، شرکت مانکار می ي. پخود

 می گويد هيچ بدهکاری به پيمانکارن نداريم!!!

١٢ " " "    شهر جديد پرديس  »عمران خاک رستاپ«شرکت  ٢٥٠ ؟  

ماه  ٣به علت اعتراض به عدم پرداخت تن از کارگران را  ٣شرکت 
  از کار اخراج کرددستمزد 

٢٢ " "/  ١٦ سنندج  شرکت شيرين عسل ٩٢ ٣  

بار ديگر کارگران در اعتراض به پرداخت نشدن حقوقهای معوقه خود 
  تجمع کردند

٣٢ " " " اصفهان  شهرداری ؟     چند ماه  

مطالبات کارگران سيستمهای صنعتی پرداخت نشده/درخواست پيگيری 
  ازسوی مديران استانی

٤٢ " " " تاکستان  کارگران سيستمهای صنعتی ؟     ١٠  

الوقوع، کارگران  پولی و بيکاری قريب گران رجا از بینگرانی کار
  پيگير پرداخت معوقات هستيم

٥٢ " " " تهران  کارگران فنی و برق رجا ؟     ٢  

اين کارگران که در شيفت شب کار می کنند، در اعتراض به عدم 
 ٩و دريافت نکردن حقوق و مزايای  ٩٥و  ٩٦پرداخت عيدی سالهای 

تيرماه دست به اعتصاب زده اند ١٦ماه خود از روز   

٦٢ " " " مريوان  شهرداری ٣٠ ٩  

برای چندمين بار در اعتراض به پرداخت نشدن  جمعی از کارگران
  .خود، مقابل استانداری کهگيلويه و بويراحمد تجمع کردندمطالبات

٧٢ / " " ١٧ ياسوج  کارخانه فوالد بوير صنعت ؟     ١٢  

شهردارى در  ٦و  ٥و  ٤+ عيدی و پاداش پايان سال. كارگران مناطق 
اعتراض به عدم پرداخت مطالبات معوقه خود دست از کار کشيده و 

 .تجمع كردند

٨٢ " " " هوازا  شهرداری ٦٠٠     ٥  

تجمع اعتراضی کارگران کاشی کوير در مقابل دادگستری و مسدود 
 نمودن خيابان فرخی به خاطر تعويق پرداخت دستمزدها

٩٢ " " " يزد کارخانه کاشی کوير ؟ چند ماه  

نی بر های رسمی شرکت نيشکر هفت تپه در اعتراض به عدم پرداخت 
درب اصلی شرکت تجمع کردند ماهها حقوق عقب افتاده خويش در مقابل 

 و آنرا بستند

 ٣٠ " " "    هفت تپه  مجتمع نيشکر ؟     چندين ماه
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تعداد  مدت شرح و مالحظات 
 کارگران

دنام واح شماره  تاريخ شهر 
 رديف

ماه مطالبات مزدی پرداخت نشده  ١٢تا  ١١هريک از کارگران حدود 
 دارند. دست به تجمع اعتراضی زدند

١٢ - ١١ ٩٧تير  ١٨ قزوين  شرکت رسا نور ٥٠       ١٣  

کارگران در اعتراض به تعويق دو ماه و نيم دستمزد دست به اعتصاب 
زدند. آنها اولتيماتوم دادند در صورتی که در هفته جاری حقوق نگيرند 

 د.کراعتصاب خواهند  مجدداً تير  ٢٣شنبه 

٥/٢ ٢٣ / " "    ١٩     زاگرس راه آهن ؟       

ميليون تومان ٧تعطيل شده ولی کارفرما هنوز  ٩٥يوکارخانه از شهر
 طلب هر يک از کارگران را پرداخت نکرده

٣٣ " " "     خرمدشت -تاکستان  کارخانه آريا فوالد ٣٣     ؟  

 ٩۴، سنوات سال٩۶و٩۵کارگران چندين ماه حقوق، عيدی و پاداش سال
ما را  ماه بيمه تامين اجتماعی٧را طلبکار هستند و کارفرما بيش از 

 واريز نکرده است

٤٣ " " "     دزفول شهرداری ١٠٠ چند ماه  

اعتراض کارگران به اخراجها و تعويق پرداخت دو ماه حقوقشان است. 
 .اين اعتراضات ادامه دارد

٥٣ / " " ٢١ فومنات کارخانه ريسندگی و بافندگی ١٥٠     ٢  

در سال مجموع مطالبات معوقه مزدی آنها به ادعای سرپرست شرکت 
يک ماه است جاری حدودا  

  ٣٦  / " " ٢٢  قزوين  کارخانه های کنتور سازی و رسا نور  ٢٢٠ ١

ماه حقوق عقب افتاده مقابل در ورودی  ٥در اعتراض به پرداخت نشدن 
 اين شرکت در اهواز تجمع کردند

شرکت آب و فاضالب روستايی استان  " " "     ٥
  خوزستان

٧٣ / " " ٢٣ اهواز  

 ٣٨  " " "  مشهد  شرکت اتوبوسرانی  ؟     ١٢  ض به عدم دريافت يک سال حقوق دست به اعتصاب زدند.در اعترا
در اعتراض به دريافت نکردن حقوق فروردين ماه امسال، دست به 

  تظاهرات زدند
٩٣ / " " ٢٤    فسا شهرداری ؟     ١  

به دليل پرداخت نشدن حقوق و مزايای خود روی پله های ورودی 
  ن مرکزی شهرداری در دروازه دولت تجمع و تحصن کردندساختما

 ٤٠  / " " ٢٥  اصفهان  شهرداری  ؟     ٦

در اعتراض به چهار ماه حقوق معوقه ٢اعتصاب در پااليشگاه بيدبلند   ٤١  " " / ٢٦  آغاجاری - بهبهان  پااليشگاه بيد بلند  ؟     ٤ 
طلبکارند. ميليارد تومان از شرکت  ٢تاير حدود  بازنشسته کيان ٣۵٠

سال  ٧اند پس از گذشت  بازنشسته شده ٩٠حتی کارگرانی که از سال 
اند به مطالبات خود به صورت کامل نرسيده  

سال ٧  ٤٢ " " "      تهران  کارخانه کيان تاير ٢٠٠ 

ماه معوقه حقوق  سهآهن تبريز به علت  تجمع جمعی از کارگران راه
و بيمه و سنوات ارديبهشت و خرداد  

٣٤  /" " ٢٧      تبريز  »گسترش آهن راه«شرکت   ؟     ٣  

 ٤٤  " " "      کاشان  شرکت مپنا –نيروگاه سيکل ترکيبی   ٣٠٠ ٤ اعتصاب کارگران در اعتراض به عدم دريافت حقوق چهار ماهه
برای چندمين بار ، تجمع جمعی از کارگران ،مهمانداران و ماموران 

  قهودريافت حقوق های مع فنی پشتيبانی شرکت رجا در اعتراض به عدم
     مهمانداران و ماموران فنی   ؟      چند ماه

  شرکت رجا
 ٤٥  / " " ٢٩  تهران

خود در محوطه کارگاه ساخت  یدر اعتراض به چهار ماه معوقات مزد
  سد تجمع کردند. نيا

 ٤٦ / " " ٣٠    تالش  سد الستيکی ٤٠ ٤

 


