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اض بهاهلنام و نام خانوادگ تاری    خمحل کاراعتر

ن اجتمایعبانهگرویه از کارگران1 4/2/1398کارگران ساختماننافزایش نرخ بیمه تامی 

16/2/1398چغندرکارانپرداخت نشدن مطالبات عقب افتادهنقدهگرویه از کشاورزان2

14/2/1398کشتارگاه صنعتر ایالمماهه12عدم پرداخت معوقات ایالمگرویه از کارگران3

انان4 ن بودن کرایهنقدهگرویه از تاکست  انان نقدهباالبودن قیمت وسایل یدگ و سوخت و پایی  16/2/1398تاکست 

2/3/1398کارگران شهرداری ارومیه ماهه6سطح نازل حقوقها و عدم پرداخت معوقات ارومیهگرویه از کارگران5

کارکنان و کارگران پروژه حفر تونل و انتقال  ماهه5عدم پرداخت حقوق معوقه نقدهگرویه از کارگران و کارکنان6

آب کانن سیب نقده به دریاچه اورمیه

12/3/1398

22/3/1398کارگران شهرداری اشنویهعدم پرداخت دستمزد و حقوق معوقهاشنویهگرویه از کارگران7

2/4/1398کارگران شهرداری کرمانشاه ماهه5عدم پرداخت حقوق معوقه کرمانشاهگرویه از کارگران8

کت خاردژ ارومیه ماهه4عدم پرداخت حقوق معوقه ارومیهگرویه از کارگران و کارمندان9 5/4/1398کارگران شر

9/4/1398کارگران شهرداری بوکانعدم پداخت حقوق معوقه چند ماههبوکانگرویه از کارگران10

انشهرگرویه از کارگران11 انشهرماهه3عدم پرداخت حقوق معوقه پت  14/4/1398کارگران سد کانن سیب پت 

1/5/1398کارگران شهرداری بانهعدم پرداخت حقوق معوقه و رفتار ناشایستبانهگرویه از کارگران12

5/5/1398کارگران کارخانه باختر بیوشییم کرمانشاهعدم پرداخت معوقات و نبود امنیت شغیلکرمانشاهگرویه از کارگران13

کرمانشاهگرویه از کشاورزان14
ی

ن شده برای گوجه فرنگ اض بع قیمت تعیی  16/6/1398اعتر

 به خواسته ها و نقدهگرویه از کارگران15
ی

اض به نی توجیه مسئوالن جهت رسیدگ در اعتر

عدم پرداخت معوقات مزدی شان

کارگران شاغل در پروژه ی حفر تونل و انتقال 

آب کانن سد سیب نقده به دریاچه ی ارومیه

18/6/1398

رانندگان مرکز بهداشت 16

سنندج

، عدم پرداخت سنندج عدم پرداخت مطالبات و دستمزدها، بالتکلیفن

ایط کاری مبتن بر عدم تبدیل  ن تغیت  شر سنوات و عیدی و همچنی 

قراردهای موقت به دائم و رسیم

8/7/1398رانندگان مرکز بهداشت سنندج

25/7/1398کارگران سد کانن سیب نقده ماهه4عدم پرداخت حقوق معوقه نقدهکارگران سد کانن سیب17

انشهر18 انشهرچغندرکاران پت  ن چغندر تحوییل به کارخانه هاپت  انشهرنرخ پایی  1/8/1398چغندرکاران پت 

9/9/1398بوکان_کارگران بزرگ راه سقز  ماهه8عدم پرداخت حقوق معوقه سقزکارگر1970

6/11/1398کارگران فصیل آبرسانن سد گاران ماهه6 تا 4عدم پرداخت حقوق معقوه مریوانکارگر20100

14/11/1398کارگران کارخانه سیمان ایالمعدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغلایالمگرویه از کارگران21

 دریافت حقوق  ها به صورت عیل الحساب، عدم دریافت عیدی و ایالمکارگر22180

ن عدم تمدید قراردادها در آستانه سال جدید  سنوات و همچنی 

کت رامپکو ایالم 14/12/1398کارگران شر

25/12/1398کارکنان واحد تنظیف شهرداری سقز ماهه4عدم پرداخت حقوق سقزگرویه از کارکنان23

اض کارگران در کردستان ایران  (1398)اعتر
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رسان مرکز آمار آژانس ختر




