
محلموضوع اعتصابتعداد روزھای اعتصابتاریخ اتمامتاریخ شروعاسم کارخانھ
اھوازتبدیل وضعیت بھ استخدام13962-05-139602-05-01کارگران پیمانی شھرداری اھواز

اندیمشکحقوق معوقھ13961-05-01کارگران خطر و ابنیھ راه آھن اندیمشک
اھوازحقوق معوقھ139620-05-139621-05-01کارگران فوالد اھواز
اھوازحقوق معوقھ139624-05-139624-05-01کارگران فوالد ایران

کرمانحقوق معوقھ/نداشتن قرارداد کار13961-05-01کارگران معدن امین یار فاریاب
ھفت تپھحقوق معوقھ13962-05-139603-05-02کارگران نی شکر ھفت تپھ
قرچکقطع گاز کارخانھ13961-05-02کارگران کارخانھ آجرثبات

خوزستانتبدیل وضعیت بھ استخدام13961-05-02کارکنان مخابرات روستایی خوزستان
اردکانبالتکلیفی شغلی/حقوق معوقھ13961-05-03کارگران چوب و فلز چوفا

کھکیلویھ و بویراحمدبالتکلیفی شغلی13961-05-04کارگران گلخانھ ھای فرودگاه یاسوج
میبدحقوق معوقھ/حق بیمھ13961-05-06کارگران کارخانھ کاشی میبد

اصفھانامنیت شغلی/حقوق معوقھ13961-05-07کارگران اداره راھداری اصفھان
اردکانبالتکلیفی شغلی/حقوق معوقھ13961-05-07کارگران چوب و فلز چوفا

اھوازحقوق معوقھ139617-05-139624-05-07کارگران قطار شھری اھواز
کھکیلویھ و بویراحمدتبدیل وضعیت بھ استخدام/حقوق معوقھ/حق بیمھ13961-05-07کارگران و آبداران ابفای روستایی

قزوینتوقیف اموال توسط بانک13961-05-07کارگران کارخانھ تولی پرس
اردبیلبالتکلیفی شغلی/حقوق معوقھ13961-05-07کارگران کارخانھ ذوب آھن اردبیل

حقوق معوقھ13961-05-09کارگران روغن نباتی پارس قو
اھوازتبدیل وضعیت بھ استخدام/حقوق معوقھ13961-05-10پرستاران شرکتی موسسھ آوای سالمت
ابھراعتراض بھ طرح تربیت پرستار13961-05-10پرستاران و دانشجویان پرستاری ابھر

اھوازتبدیل وضعیت بھ استخدام13961-05-10معلمان آزمون استخدامی اھواز
بروجنقطع گاز کارخانھ13961-05-11کارگران کارخانھ کاشی پاسارگاد

خوزستانحقوق معوقھ13961-05-14کارگران آبفار خوزستان
اصفھانبالتکلیفی شغلی13961-05-14کارگران صنایع ریختھ گری آذرین

اھوازاعتراض بھ طرح تربیت پرستار13961-05-15پرستاران اھواز
سمنانحقوق معوقھ13961-05-15پرستاران بیمارستان کوثر

شیرازاعتراض بھ طرح تربیت پرستار13961-05-15پرستاران شیراز
تھراناعتراض بھ طرح تربیت پرستار13961-05-15پرستاران و دانشجویان پرستاری
بندرعباساعتراض بھ طرح تربیت پرستار13961-05-15دانشجویان پرستاری بندرعباس
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بندرعباساعتراض بھ طرح تربیت پرستار13961-05-15دانشجویان پرستاری بندرعباس
خراسان شمالیاعتراض بھ طرح تربیت پرستار13961-05-15دانشجویان پرستاری خراسان شمالی

کھنوجحقوق معوقھ13961-05-15کارگران شھردار کھنوج
اراکحقوق معوقھ13961-05-15کارگران کارخانھ آذرآب

قزوینامنیت شغلی13961-05-15کارگزاران روستایی شرکت مخابرات
مشھدحق بیمھ13961-05-15کارکنان اتوبوسرانی مشھد

حقوق معوقھ13961-05-19مھمانداران شرکت رجاء
عسلویھ عسلویھحقوق معوقھ13961-05-19کارگران فاز 13

ایالمحقوق معوقھ/پرداخت نشدن عیدی13961-05-21متصدیان آب و فاضالب روستایی ایوان
تعاونی مسکن13961-05-21کارگران فلزکار

تبریزحقوق معوقھ/حق بیمھ13962-05-139622-05-21کارگران کارخانھ بلبرینگ سازی تبریز
بمحقوق معوقھ/حق بیمھ/پرداخت نشدن عیدی13961-05-22کارگران کارخانھ خودروسازان راین

سمنانکاھش سھمیھ سوخت13961-05-24مینی بوس داران سمنان
کرمانحقوق معوقھ13961-05-24کارگران فوالد زرند

حقوق معوقھ/حق بیمھ139629-05-139624-04-25کارگران کارخانھ سیمان کارون
آبادان آباداناعتراض بھ اخراج کارگران/حقوق معوقھ13961-05-28کارگران شھرداری منطقھ 2

لرستانتبدیل وضعیت بھ استخدام13961-05-29مربیان پیش دبستانی
ھرمزگانبالتکلیفی شغلی13961-05-29کارگران پاالیشگاه ستاره خلیج فارس

تھراناجرای ھمسان سازی/ارتقاء خدمات بیمھ13961-05-31بازنشستگان فرھنگی و کارگری
وضعیت نامعلوم شغلی13961-05-31کارگران جایگاه سوخت

حقوق معوقھ13961-05-31کارگران کارخانھ سنگ بری پاسارگاد
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