
محل اعتصابموضوع اعتصاب#روزھای اعتصاب#تاریخ اتمامتاریخ شروعاسم کارخانھ

اھوازکمبود فضای آموزشی13964-07-139604-07-01دانشجویان داندانپزشکی جندی شاپور
اراکحقوق معوقھ13963-07-139603-07-01کارگران کارخانھ ھپکو

تھرانوضعیت استخدامی13965-07-139606-07-02کارگران پاالیشگاه ستاره خلیج فارس
کرمانبازگشت بھ کار ھمکاران13961-07-02کارگران معدن کرومیت اسفندوقھ

اھوازحقوق معوقھ/حق بیمھ13961-07-02کارگران نیشکر ھفت تپھ
امنیت شغلی/حقوق معوقھ13961-07-03کارگران پاالیشگاه ستاره خلیج فارس

اھوازامنیت شغلی13961-07-03کارگران جایگاه ھای سوخت اھواز
تھرانحقوق معوقھ/نداشتن بیمھ13961-07-03کارگران شرکت آب و فاضالب روستایی کرمانشاه

یزدحقوق معوقھ13961-07-03کارگران فضای سبز یزد
سیرجان سیرجانبالتکلیفی شغلی13961-07-03کارگران معدن 3

تھرانبالتکلیفی شغلی/امنیت شغلی13961-07-03کارگزاران صندوق بیمھ کشاورزی
بھبھانحقوق معوقھ13961-07-04کارگران نیروگاه سیکل بھبھان

زابلحقوق معوقھ13961-07-05کارگران پروژه آبرسانی دشت سیستان
اصفھانحقوق معوقھ13961-07-10بازنشستگان فوالد مبارکھ

قوچانحقوق معوقھ13961-07-10کارگران اخراجی کارخانھ آساک دوچرخھ
تھراننتایج آزمون13961-07-11داوطلبان آزمون دستیاری داندانپزشکی
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تھراننتایج آزمون13961-07-11داوطلبان آزمون دستیاری داندانپزشکی
تھرانبازگشت بھ کار13961-07-11کارگران اخراجی شرکت انفورماتیک

تبریزحقوق معوقھ13961-07-11کارگران بلبرینگ سازی تبریز
اھوازامنیت شغلی13961-07-11کارگران جایگاه ھای سوخت اھواز

ارومیھحقوق معوقھ13961-07-11کارگران کارخانھ فوالد ارومیھ
قزوینحقوق معوقھ/سنوات کارگری13961-07-11کارگران کارخانھ نازنخ

تھرانبودجھ عادالنھ13961-07-13تجمع معلمان
ھمدانبودجھ عادالنھ13961-07-13معلمان استان ھمدان

خراسان رضویبودجھ عادالنھ13961-07-13معلمان و بازنشستگان فرھنگی
تھرانوضعیت استخدامی13961-07-15دانش آموختگان دانشگاه نفت

بمحقوق معوقھ13961-07-15کارگران ارگ بم
سمنانحقوق معوقھ/سنوات بازنشستگی13961-07-15کارگران زنگین نخ

شیرازحقوق معوقھ13961-07-16کارگران روغن نباتی نرگس شیراز
تھرانحق سختی کار/حقوق معوقھ13961-07-18بازنشستگان فوالد

اجرای ھمسان سازی13961-07-18بازنشستگان مخابرات مازندران
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تھراناجرای ھمسان سازی13961-07-18بازنشستگان کشوری
شیرازاجرای ھمسان سازی13961-07-18بازنشستگان کشوری و فرھنگی

مشھدافزایش حقوق/پرداخت نشدن مزایا13961-07-18کارگران رینگ سازی مشھد
آملحقوق معوقھ13961-07-18کارگران فضای سبز آمل

خرسان رضویحقوق معوقھ13961-07-18کارگران معدن زغال سنگ آق دربند
اصفھانخشک شدن زاینده رود13961-07-19اعتراض بھ خشک شدن زاینده رود

کرمانحقوق معوقھ13961-07-19کارگران ارک بم
اصفھانحقوق معوقھ13961-07-20کادر بیمارستان خمینی فالورجان
تبریزحق بیمھ139610-07-139630-07-20کارگران گسترش توسعھ صنعت
تبریزحقوق معوقھ13961-07-22کارگران بلبرینگ سازی تبریز

اسالمشھرحقوق معوقھ13961-07-22کارگران دستمال نوظھور
یزدبالتکلیفی شغلی13961-07-23آموزش دھندگان نھضت سوادآموزی

پرداخت نشدن بھاء گندم13961-07-23گندم کاران شھرستان بیلھ سوار
بمحقوق معوقھ13961-07-23کارگران ارگ بم

بوکانحقوق معوقھ13961-07-23کارگران شھرداری بوکان
تھرانبازگشت بھ کار13961-07-24نیروھای قراردادی پارک پردیسیان

ابھرحقوق معوقھ13961-07-24کارگران گروه صنعتی نیکو
اصفھانحقوق معوقھ/دستمزد پایین13961-07-24کارگران کارخانھ ذوب آھن اصفھان

ارومیھبالتکلیفی شغلی13961-07-25آموزش دھندگان سوادآموزی
تھراندستمزد پایین13961-07-25رانندگان اسنپ

کرمانحقوق معوقھ13961-07-25کارگران ارک بم
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کرمانحقوق معوقھ13961-07-25کارگران ارک بم
بندرعباسوضعیت استخدامی13961-07-25کارگران توان گستر پاالیشگان نفت

تھرانوعده ھای دروغین13961-07-25کسبھ پالسکو
آبادانحقوق معوقھ13961-07-26کارگران اتوبوسرانی آبادان

آبادانحقوق معوقھ13961-07-26کارگران عمران شھرداری آبادان
کنگانحقوق معوقھ13961-07-26کارگران فاز کنگان پارس جنوبی

پارس جنوبی و 24 کنگانحقوق معوقھ13961-07-26کارگران فازھای 22
تھرانامنیت شغلی/حقوق معوقھ13962-07-139627-07-26کارگران کیان تایر

اردبیلوضعیت استخدامی13961-07-27آموزش دھندگان سواد آموزی
قم قمسوء مدیریت13961-07-27تاکسی رانان 133

تھرانحق بیمھ13961-07-29کارگران اخراج شده نوظھور
کرمانحقوق معوقھ13961-07-29کارگران ارک بم

مازندرانحقوق معوقھ13961-07-30کارگران و بازنشستھ ھای چوب و کاغذ مازندارن

1396رماه مه-روزشمار اعتراضات و اعتصابات مزدبگیران ایران 

خبرنامھ جنبش دموکراتیک، سوسیالیستی و اجتماعی مردم ایران


