
محل اعتصابموضوع اعتصابروزھای اعتصابتاریخ اتمامتاریخ شروعاسم کارخانھ

تھرانتعطیلی کارخانھ13961-06-01کارگران کارخانھ تراورس سازی
بندرعباسحقوق معوقھ/پرداخت نشدن مزایا13963-06-139606-06-04کارگران کشتی سازی بحرگستر

تھرانتبدیل وضعیت بھ استخدام13961-06-05اپراتورھای فشار قوی برق
تھرانحقوق معوقھ/پرداخت نشدن مزایا13961-06-05کارگران حمل و نقل خلیج فارس

تھرانحق سختی کار/حقوق معوقھ13961-06-06بازنشستگان فوالد
تھراناخراج کارگران/تعطیلی کارخانھ/حقوق معوقھ13961-06-07کارگران دستمال کاغذی نرمھ
تھرانبیکاری13961-06-07کارگران صنعت کیف و کفش

سمنانحقوق معوقھ13961-06-07کارکنان بیمارستان ھای علوم پزشکی استان سمنان
اراکحقوق معوقھ13961-06-08کارگران کارخانھ آذرآب
اراکحقوق معوقھ13961-06-08کارگران کارخانھ ھپکو

ھمدانحقوق معوقھ/قرارداد مستقیم13961-06-08کارگزاران مخابرات روستایی ھمدان
ھفت تپھحقوق معوقھ/پاداش پایان سال13961-06-11کارگران بخش صنعتی ھفت تپھ

ھرمزگانوضعیت نامعلوم شغلی13961-06-11کارگران پاالیشگاه ستاره خلیج فارس
رامیانحقوق معوقھ13961-06-11کارگران معدن ملج آرام

اراکحقوق معوقھ13961-06-12کارگران آذرآب
خرمشھرحقوق معوقھ13961-06-12کارگران شھرداری خرمشھر

بمحقوق معوقھ13961-06-13کارگران ارک قدیم بم
تھرانوضعیت نامعلوم شغلی13963-06-139615-06-13کارگران پاالیشگاه ستاره خلیج فارس

خوزستانقرارداد مستقیم13961-06-13کارگزاران مخابرات روستایی استان خوزستان
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خوزستانقرارداد مستقیم13961-06-13کارگزاران مخابرات روستایی استان خوزستان
تھراناجرای ھمسان سازی/گسترش خدمات بیمھ13961-06-14بازنشستگان کشوری

استان گلستانوضعیت استخدامی13961-06-14مربیان پیش دبستانی استان گلستان
خرم آبادحقوق معوقھ/سنوات بازنشستگی/سنوات کارگری13961-06-14کارگران قرارداد و بازنشستھ پارسیلون

سبزوارحقوق معوقھ13961-06-14کارگران کشتارگاه مرغ سبزوار
کوت عبدهللاطبقھ بندی مشاغل13968-06-139626-06-18کارگران شھرداری کوت عبدهللا
مازندرانتبدیل وضعیت بھ استخدام13961-06-19معلمان حق التدریسی مازندران
عسلویھمحاسبھ پایین دستمزد13961-06-19کارگران پاالیشگاه پنجم عسلویھ

آبادان آبادانحقوق معوقھ13961-06-19کارگران شھرداری منطقھ 2
تھرانطبقھ بندی مشاغل/اجرای ھمسان سازی13962-06-139620-06-19کارگران مخابرات روستایی کشور

ھفت تپھحقوق معوقھ13961-06-19کارگران نیشکر ھفت تپھ
مسجدسلیمانحقوق معوقھ13963-06-139623-06-20کارگران سیمان کارون

ارومیھطبقھ بندی مشاغل/اجرای ھمسان سازی13961-06-21شرکتی ھای مخابرات ارومیھ
خوزستانطبقھ بندی مشاغل/اجرای ھمسان سازی13961-06-21شرکتی ھای مخابرات اھواز
مسجدسلیمانحقوق معوقھ13961-06-21کارگران سیمان مسجدسلیمان
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خرمشھرحقوق معوقھ13961-06-21کارگران صابون سازی یاس خرمشھر
تھرانآزادی ھمکار زندانی13961-06-22رانندگان رکت واحد

تھرانآزادی ھمکار13961-06-22رانندگان شرکت واحد تھران
ساوهحقوق معوقھ13961-06-22کارگران پروفیل ساوه

اھوازتبدیل وضعیت بھ استخدام/حقوق معوقھ/حق بیمھ13961-06-22کارگران نگھداری شبکھ کابل ھوایی
لرستانتعطیلی کارخانھ/حقوق معوقھ/حق بیمھ13961-06-22کارگران کارخانھ فوالد صدر

تھرانحقوق معوقھ13961-06-22کارگران کارخانھ نوظھور
تھراناجرای ھمسان سازی13961-06-25بازنشستگان کشوری
مشھداجرای ھمسان سازی13961-06-25بازنشستگان کشوری
مازندراناجرای ھمسان سازی13961-06-25بازنشستگان کشوری
یزدحقوق معوقھ13961-06-25کارگران شھداب یزد

قزوینحقوق معوقھ13961-06-25کارگران نازنخ
قزوینحقوق معوقھ13961-06-25کارگران کارخانھ صنعتی ایران

خرم آبادحقوق معوقھ13961-06-25کارکنان بیمارستان رحیمی خرم آباد
اردکانحقوق معوقھ13961-06-26کارگران شرکت آھن راه اردکان

آبادانحقوق معوقھ13961-06-26کارگران شھرداری منطقھ 2آبادان
حقوق معوقھ13962-06-139627-06-26کارگران معدن طزره

کرجحقوق معوقھ13961-06-26کارکنان بیماستان خمینی کرج
حقوق معوقھ13961-06-27کارگران کارخانھ نوظھور

زابلحقوق معوقھ13961-06-28کارگران پروژه آبرسانی دشت سیستان
پارس جنوبی و 21 حقوق معوقھ13961-06-28کارگران فاز 20
پارس جنوبی و 24 حقوق معوقھ/حق بیمھ13961-06-28کارگران فاز 22

حقوق معوقھ13961-06-28کارگران گروه ملی صنعتی فوالد
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