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 ویژه هب کشور درسراسر فوالد و نیروگاهی پتروشیمی، پاالیشگاهی، نفتی، های پروژه در شاغل متن این کننده امضا ای پروژه کارگران ما

 و کهکیلویه لرستان، بختیاری، و چهارمحال هرمزگان، خوزستان، ، اصفهان مجلس محترم نمایندگان از جنوب خیز نفت مناطق و عسلویه

 :داریم اصلی خواسته 2 بوشهر  و احمد، بویر

 پارس نیروهای حقوق پرداخت بر نظارت و بازرسی تاهی یک همیشه برای که فرمایید ارائه مجلس به طرحی و بشود وضع قانونی -1

 ودش تصویب و تنظیم گاز شرکت و نفت وزارت بر محترم مجلس طرف از نیروگاهی و پاالیشگاهی و پتروشیمی اجرایی نیروهای و جنوبی

  بشود پرداخت کارگران حقوق ماهانه بصورت تا

 عقب حقوقشان ماه ۵ از بیش حاضر حال در که پاالیشگاهی و پتروشیمی ای پروژه اجرایی کارگران دستمزد حساب تسویه با ارتباط در-2

 .نرویم خانه به خالی دست عید شب تا آورده فشار نفت وزارت و دولت به احتراما ، است افتاده

 

 ها ای پروژه اکیپ و پایپینگ گروه

 ایران فلزکارمکانیک کارگران سندیکای

 1931اسفند  22

 

ملی کد ملی کد  نام و نام خانوادگی    نام و نام خانوادگی کد ملی  نام و نام خانوادگی 
امینی علی ۰۶۹۱۱۰۹۱۲۱ مددی افشین ۰۹۹۶۶۹۲۹۰۶  منوچهرابراهیم وند 7۰4۰۶1771۱    ۰ 

پاکروان دیرش ۶4۹۱17۰۹۱1 قاسمی فرهاد ۵۵۵۱۹۲۲۱۱۵   نظری اصغر ۰۶۱۱۱۶4۱14    ۶ 

مقامی یژنب ۰۹۹۰۵۱۹۹۲۹ موسوی مرتضی ۱۱1۱15۱۰۱۱   میرجوادی احمد ۱1۹۱55۹۹7۹    ۹ 

فالحی لها عین ۲۹۲۹۱۰۲۰۶۲ آفتاب فرشاد ۲۶۹۶۶۰۱۲۵۹   سلیمانی دانش ۰۱4۱۱۹1۱5۰    7 

آماده سیدابراهیم ۲۵۹۱۹۲۲۲۶۹ مددی مجتبی ۰۹۹۰۹۱۲۵۹۵   کاظمی محمد ۰۱۲۱۶۲۹۹۲۶    1 

زاده قاضی بهمن ۲۲4۱۱۹۲۲4۶ بهمنی نوذر ۲۲۹۱۹۹۰۲۶۰   وند یعقوب ایمان ۰۱۶۱۹۰۱۹1۶    5 

زاده نریمان علی ۰54۰۰۶۱4۹۹ رسولی اصغر  ۹4۹۰1۰4۶۱۶  احمداعالیی 7۶۰۹75۶۹۱1    4 

عالی اسماعیل 755۱۹۹۰۰۱۱  مازیارگیالنی نژاد ۱۱7۹4۹۱4۰1 رضایی حجت ۱۱454751۹7    ۹ 

فتحی محمد علی 7۱4۰۱۱۱1۹۹ غریبی رزندیامی ۰۹7۶۱۹15۹۱   جلیل لها حشمت 755۱۱51۱1۱    ۱ 

گلبداغی فرشاد ۹۹۱۱4517۹۶   صالحی محمود 11۱۱۱۰7۹۶۰ معروفی نبی 11۱۱7۹7۹5۰    ۰۱ 

پیرزاده سجاد ۰۹7۰44۱۹5۱ ظاهری ایوب 754۱۹۶454۰   محمدی مرتضی 15۱۱1۱۱5۹۹    ۰۰ 

فرهادی محسن ۰۱4۶۹4۱5۱4 افروغ عباس 1۹۶۱۱4۹5۰۱   عسگری محسن ۰۱4۶۲۱۶۱۹۵    ۰۶ 

جشنی ناصر ۰۹۰۲۱۱4۱۵۰ کیانی قاسم ۰۹۹۱۰۰۹5۱۱   قراری مهدی ۰1۹۹74۰۹۹۶    ۰۹ 

منصوری محمد ۲۲۲۱۰۰۹۹۱۱ موسوی ابراهیم ۰۹۲۰۱۱۱4۲۲   رحیمی رحمت ۲۲۲۱۹4۲۶۱۵    ۰7 

پور صالحی حیدر ۰۶4۰۹۵۲۵۹۹ زاده قاضی بهمن ۲۲4۱۱۹۲۲4۶   رضایی سلمان ۰۱4۶74۰7۹۱    ۰1 

قاسمی فرهاد ۵۵۵۱۹۲۲۱۱۵ کرمی فرزاد ۰۹۹۱۶4۱۱5۹   علیرضارسولی 754۱۰5۹۹۹۰    ۰5 

راد امینی حبیب ۲۲4۱۶4۱۲۶۰    محمدمرادی ۰۹7۰۱۰5۰71   ترکی سماعیلا ۹۰۵۱۰4۹۲۶۹  ۰4 

رحیمی حمتر ۲۲۲۱۹4۲۶۱۵ اورا علی ۲۶۶۱۶۹4۶۲۱   عبداری محسن ۲۶۱۱۹4۹۶۶۹    ۰۹ 

کیانی مهران ۰۹7۰۱۹1۰1۹ هادی محسن ۶۲4۱۱۱۹۱۲   اکبری محمود ۲۱۲۱۶۱4۱44    ۰۱ 

راد لیموچی پیمان ۰۱4۰7۱4777 کثیر آل میالد ۰۱۱۱۰7۹14۰   اورا حرمت ۲۶۹۱۱۲۵۱۰۱    ۶۱ 

 

 

 



 

ملی کد ملی کد  نام و نام خانوادگی    نام و نام خانوادگی کد ملی  نام و نام خانوادگی 
هندیجانی ابراهیم ۶۶۱۹۲۰۱۱۲۲ خانبابا ابراهیم ۰۶۹۱74۹۰۹۹   دانشمند بهمن ۲۶۹۶۰4۹۰4۰    ۰ 

تاجمیری صالح ۰۱۲۱۶۰۶۱۹۰ اشرفی ضار ۲۲۹۱4۱4۵۱۹    ۶ مسعودکوراوند ۰۹۹۱۹۶51۹۱  

کوهی علی 75۹۱۰۱4۹4۰ شهبازی هال وحر ۰۹۲۰۱۱۵۰۲۰    ۹  ده کیانی ایمان ۰۹۹۱۰۱۶74۹  

روهنده عیسی ۰۱۱۱۹۰۲۱۲۵ صالحی محمود 11۱۱۱۰7۹۶۰   اسدپور امین ۰۱۲۱۶۲۹۱۰۹    7 

شیخی هادی ۲۹۹۱۱۲۰۶۹۱ بهمنی قاسم 754۱۹۱7۰۱۱   محمدی علیرضا 755۱5۱۱۱۹7    1 

پور حسین حشمت ۲۲۹۱۱4۱۲۶۶ عبدالهی جواد ۲۲4۱۱۵۹۹۱۹   کریمی علی ۵۵۵۱۰۶۹۹۶۱    5 

حسنی محمد ۶1۱۱۰7۱۱۹5 فالحتی وحید 7۱5۱۰۱445۰   احمدی اکبر ۲۵۵۱۱۵4۲۲۵    4 

امانی رضا 754۱511۹4۶ امانی بابک ۹۲4۱۱۶۱۲۹۲   نظری صالح ۲۲۵۱4۲۵۹۲۰    ۹ 

خسروي لهعبدا 754۱۱۹۹۶77  کاظمی ۶۲۵۰۹۱۲۶۹4 نیا داودی محمد ۲۲۹۱۱۵۱۵۹۲    ۱ 

فرهادی احسان ۰۱۲۱۹۹۹۱۰۱ زبان خوش وحید ۰47۱۹۹۰5۰5   گرجیان ابراهیم ۰۱4۹۲۶۹۱۵4    ۰۱ 

باقری فرشاد 755۱۹۹77۹۱ محمودوند امین ۰۹۹۱۱4۱۱۹۰  محمد فردینارا 7۱4۹4۰۱۶4۰    ۰۰ 

اخترشناس اکبر ۹۵۲۱۱4۲۱۹۰ عبدلی مجتبی ۱۵۹۲4۲۲۲۲۵   حاتمی مسلم ۲۲۹۱۱4۹۰۰۰    ۰۶ 

سلطانی شیروان ۰۱4۱۹۶۹۱7۱ ستارپور نادر ۰۹۶۱۱4۱7۰۰   انجام راه قاسم 75۶۶1۹۶4۶4    ۰۹ 

درخشنده بابک ۰۹۰۹۶۵۹۲۲۲ جعفری احسان ۶۹4۶۱۱۹51۱   قریشوند مهدی ۰۹۲۰۲۰۵4۱۲    ۰7 

سوسنی سعید ۶۹4۶۲۲۶۲۰۱ عمیدیان محمد ۰۱۹۱۱۹۱۱۹۱    ۰1  مالملی ایمان ۰۹7۰۹۶۱۱۶4  

شیخی شهرام ۹۹7۱۶۹1541   عابدین تقی محمد ۶5۱۰7۰5۶۹۹  ۰5 مهردادحاتمی ۲۲۹۱۱4۶۱۵۲  

نظری صالح ۲۲۵۱4۲۵۹۲۰ عبدلی کامران ۹۶۲۱۹۱4۲۹۱   شاهملکی مهران ۹۶111۱1۱۹۹    ۰4 

رستمی احسان ۲۱۱۱۱۹۱۵۵۰   احمدی علیرضا ۶۲۹۰۹۱۱۹4۰ کریمی علی ۰۱4۰4۶۶57۶    ۰۹ 

صفایی احسان ۱4۱۹4۱۶۰۹۵ هاشمی لها روح  ۲۲4۱۱۱۹۲۲۰   مرادی غالمرضا ۶71۰1۱11۹۹    ۰۱ 

آذمورد حسین 754۱۱۹۹۹۹4 یوسفی علی ۱۱۶۱۲۹۹4۵۵   فرهادی پرویز ۵۵۵۱۱۲۲۰۶۰    ۶۱ 

 

ملی کد ملی کد  نام و نام خانوادگی    نام و نام خانوادگی کد ملی  نام و نام خانوادگی 

پورعباسی رضا ۰۱5۱۶5۰۱۱۶ قاسمی فرهاد ۵۵۵۱۹۲۲۱۱۵   احمدی عباس ۶۹۹۱۹۶۱17۱    ۰ 

قدیرزاده ابولفضل ۶۰۹۰۰44۰۱7 سلطانی سیامک ۰۱4۶7۰۱51۰   شیروانی مرتضی 755۱17۱۰51    ۶ 

محمدی ایمان ۲۲۹۱۰۹۶۰۰۲ مرادی بهروز ۰۹۹۱۶۰۰4۹۱   مختاری مصطفی ۲۰4۶۹۰۹۱4۱    ۹ 

کالهی مجید ۰۹۶۱۰۹۰۹۶۰    کیانی محمد 754۱۹۱۱4۱7    7 

        1 

        5 

 

 بوشهر و هرمزگان احمد، بویر و کهکیلویه لرستان، وبختیاری، چهارمحال خوزستان، ، اصفهان های استان مجلس نمایندگان:رونوشت

 آقای رشیدپور حاال خورشیدرونوشت: برنامه 

 رونوشت خبرگزاری ایلنا

 

 نماینده کارگران

 مازیارگیالنی نژاد 

۱۱۹۹775۶۶۱7شماره تماس   


