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 نیگزارش همچن نیاست. ا دهیدرصد رس ۵۲.۱به  یسال جار ماهبهشتینقطه در ارد بهگزارش کرد که تورم نقطه  رایاخ رانیآمار ا مرکز
 .درصد اشاره دارد ۳۴.۲به  ١٣٩٨ ماهبهشتیبه ارد ینرخ تورم دوازده ماهه منته شیبه افزا

 ۸۲.۶نسبت به مدت مشابه پارسال  ماهبهشتیدر ارد اتیو دخان یدنیآشام ،یخوراک یکاالها متیق شیگزارش افزا نیاساس ا بر
 شیافزا زانینقطه عبارت از مبه درصد بوده است. تورم نقطه  ۳۹.۹و خدمات  یرخوراکیغ یکاالها یرقم برا نید بوده، اما ادرص

 .ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل است کیدر  هامتیق
و  وهیم متیاز دو برابر شده است. ق شیپارسال ب بهشتیماه گذشته نسبت به ارد یانواع گوشت ط متیگزارش مرکز آمار، ق مطابق

است  یدرصد را پشت سر نهاده است. گفتن ۸۵ یقند و شکر رشد متیداشته و ق شیدرصد افزا ۱۳۶تا  ۱۱۲از  شیب زین جاتیسبز
 .شده است میتنظ یدولت یهایگذارمتیکارانه و عمدتا بر اساس قمحافظه اریآمار بس نیا

داشته است.  شیدرصد افزا ۱.۵نسبت به ماه قبل  ١٣٩٨ماه  بهشتیدر ارد رانیا ینرخ تورم خانوارها رانیاساس آمار مرکز آمار ا بر
  ۵۲.۱ نیانگیبه طور م رانیا یخانوارها یعنی باشد؛یدرصد م ۵۲.۱شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل  رییماه درصد تغ نیدر ا
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مقدار در ماه قبل  نیاند که نسبت به اکرده نهیهز «کسانیوعه کاال و خدمات مجم» کی دیخر یبرا ١٣٩٧ بهشتیاز ارد شتریدرصد ب
 .است افتهی شیواحد درصد افزا ٠.٧
نشان  شیواحد درصد افزا ٣.۶که نسبت به نرخ ماه قبل  دیدرصد رس ۳۴.۲به  ١٣٩٨ماه  بهشتیبه ارد یتورم دوازده ماهه منته نرخ

 .دهدیم
در  متیشاخص ق راتیی. درصد تغدهدیرا نشان م شیدرصد افزا ٢.٧« و خدمات یخوراک ریغ یکاالها»در گروه عمده  متیق شاخص
 درصد است ٣٩.٩گروه  نیا یبرا ١٣٩٧ماه  بهشتینسبت به ارد یماه جار

 ٣٣.٧از  یانهیمختلف، هز یهادهک یبرا ١٣٩٨ماه  بهشتیبه ارد ینرخ تورم دوازده ماهه منته راتیینرخ تورم ، دامنه تغ شیافزا
 .دهک دهم را رقم زده است یدرصد برا ٣۶.۶دهک اول تا  یدرصد برا

 رییداشته و درصد تغ شیدرصد افزا ١.۶نسبت به ماه قبل  ١٣٩٨ماه  بهشتیدر ارد رانیا یشهر یخانوارها یکل برا متیق شاخص
 داشته است. شیدرصد افزاواحد  ٠.٧درصد است که نسبت به ماه قبل  ۵۰.۷شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل 
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 برنج یهادالالن و واسطه یکار ملعبه سوداگرکشاورزان برنج

    

 واردات برنج تیکار از لغو ممنوعکشاورزان برنج انیز
بودند با  دواریکار منجر شده که امکشاورزان برنج یمحصول، به نگران نیواردات برنج آن هم درست در فصل کاشت ا تیممنوع لغو
 .برداشت کنند یشتریامسال محصول ب ها،یبارندگ شیافزا

که خود به  یگوجه فرنگ یداشتند. گران متیدر ق یدینوسانات شد ییچند محصول غذا ریسال اخ کیدر  لنا،یا خبرگزاری گزارش به
 یگوشت، مرغ و ماه متیق شیافزا ،ینیزمبیو س ازیپ یمقطع یگران د،یانجام یفرنگشده مانند رب گوجه یمحصوالت فرآور یگران

 .دامن زد هایگران نیدرباره علل ا یلفمخت یهابه بحث گر،یو تورم در چند مورد د
 ی. گراندیهزار تومان هم رس ۲۵داخل تا  دیبرنج تول لویهر ک متیداشت. ق یمتیق دیبود که نوسانات شد یاز جمله محصوالت زین برنج

. افتیادامه  یشده از سال جار یسپر یهادوم سال گذشته آغاز و در ماه مهیاست از ن رانیدر ا ییغذا یکه جزء اقالم اصل یمحصول
به  ۴۲۰۰برنج که با نرخ  انیمحصول انجام شده اّلآ احتکار دالالن و قاچاقچ نیا یگران لیدرباره دال یمختلف راتاظها ریاخ یهادر ماه

 .رندیگیاز آنها م ییخودکفا یرا برا یازهیو هرنوع انگ زنندیم یکار داخلسر کشاورزان برنج یتو لهینوسیاضعاف برنج وارد کرده و بد
 

 یجهاد کشاورز ری. آنطور که وزشودیم دیاز آن در داخل تول ییتن است که درصد باال ونیلیم ۳.۲حدود  رانیمصرف ساالنه برنج در ا
تن برنج  ونیلیم کیهزار تا  ۸۰۰به واردات ساالنه  ازیو ن  سال استتن در  ونیلیم ۲.۲برنج  یداخل دیاعالم کرده تولدولت روحانی، 

 .وجود دارد
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گرفتند.  یبودند که ارز دولت یاز جمله تجار زیکنندگان برنج نبه واردات اجرا شد و وارد یتومان ۴۲۰۰گذشته طرح اختصاص ارز  سال
دالر به  ونیلیم ۶۷۴بالغ بر  یهزار تن برنج به ارزش ۶۶۲از  شیسال گذشته ب یتنها در چهار ماه ابتدا یبر اساس اعالم بانک مرکز

 .ستین یعیبرنج طب متیق شیکمبود برنج در بازار وجود ندارد و افزا دهدیآمار و ارقام نشان م نیکشور وارد شده است. ا
و به منظور  رایدر کار است. اخ یپنهان یهاکه دست کندیبرابر شود، مشخص م ۲.۵دو تا   یمحصول، وقت نیا متیاست که ق روشن

واردات برنج آن هم درست در فصل  تیممنوع رساند؛یضرر م کارانیگرفته شده که فقط و فقط به شال یبیعج میبازار تصم میتنظ
 .محصول لغو شده است نیکاشت ا

 کارکشاورزان برنج کریبر پ یاواردات برنج ضربه تیممنوع لغو
کشاورزان و باغداران تمام شده  انیبه ز شوند،یم دیکه در داخل تول یمشکل وجود داشته است که واردات محصوالت نیا همواره

شما  ها،یفروشوهیدر م یاند. گشتآنها محصول خود را برداشت نکرده و در همان محل کشت خاک کرده یاست، آنقدر که در موارد
 .رساندیم ییقایآفر یو گالب یلیترش برز مویگرفته تا ل یو پرتقال مصر یرانسوف بیاز س یخارج یهاوهیرا به م

و آماده عرضه به بازار هستند.  دهیرس زین یکه محصوالت داخل شوندیم عیتوز رانیدر ا یموارد در همان فصل یاریدر بس هاوهیم نیا
 شودیکشاورزان م انیمنجر به ز یاتفاق نیچن
را به عهده گرفته، هنوز هم واردات  یو صادرات یمشخص کردن محصوالت واردات تیمسئول یکه وزارت کشاورز ریاخ یهاسال در

 .شودیقاچاق انجام م ای یبه صورت قانون هیرویب
را تحت  یادیکار زواردات آن کشاورزان برنج تیلغو ممنوع ای تیممنوع شودیمانند برنج باعث م یاستفاده از محصول یگستردگ

 .برنج اجازه صادر کردن محصول خود را ندارند کنندگاندیتول میکه بدان ابدییم یشتریب تیاهم یقرار دهد. موضوع زمان رسوءیتاث
شکسته شدن  نیحال آنکه از ا م،یشویمواجه م هامتیبرنج وارد شود، احتماال با شکستن ق ازیمازاد بر ن یوقت یطیشرا نیچن در

ها واسطه یواردات برنج به سوداگر تی. لغو ممنوعبرندینم یسود چیکه امکان نگهداشتن محصول خود را ندارند ه کارانیشال هامتیق
تا در زمان  ندکنیارزان دارند، اما محصول خود را انبار و احتکار م یمتیرا با ق یبرنج داخل دیکه امکان خر شودیو دالالن  منجر م

 به جیب بزنند.مناسب سود کالنشان را 
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 ۹۷ماه نخست سال  ۹در  یهزار کارگر اخراج ۷۴۴و  یاخراج کارگران در سال جار شیافزا

  

شغل  رانیکارگر در ا ۷۵۵هزار و  ۲( روزانه ۹۷ماه نخست سال ) ۹ یاست. ط افتهی( شدت ۹۸) یاخراج کارگران از آغاز سال جار موج
 .خود را از دست دادند

هزار کارگر  ۷۴۴ماه  ۹ یو ط افتیکارگران به نصف کاهش  دیکه قدرت خر اعتراف کردمصلحت  صیعضو مجمع تشخ ،یتوکل احمد
دولت  یارز یهااستیخانه ملت، س تیوگو با سادر گفت یو ۹۸خرداد ۲۵ها، روز شنبه گزارش رسانه به .شغل خود را از دست دادند

درصد اعالم کرد و  ۴۷،۵را  ۱۳۹۷نرخ تورم در سال  نیانگیم او .دانست دیو اخراج کارگران و رکود در بخش تول یکاریموجب ب را
 .کرد دایهزار تومان کاهش پ ۶۵۰سال به حدود  انیهزار تومان در پا ۳۵۰و  ونیلیم کیکارگران با دستمزد  دیگفت که قدرت خر

حداقل  شیافزا ،یدانست. به گفته توکل رانیشدن سفره مزدبگ یحوزه دستمزد را موجب خالکار در  یعال یشورا استیس توکلی
کار حداقل دستمزد  یعال ی. شوراکندیدر سال گذشته را جبران م دیدرصد از کاهش قدرت خر ۲۰تنها  ،یدستمزد در سال جار

 .شورا است نیمزد ا تهیبرآورد شده کم شتیسبد معکرد که کمتر از نصف  نییتعهزار تومان  ۵۰۰و  ونیلیم کیامسال را حدود 
 ۳۸۵۰که با ارز  ییهاکارخانه»دانست. به گفته او  یدیتول یرا باعث رکود در واحدها یغلط دولت در حوزه ارز یهااستیس یتوکل
در گردش  هیسرما شتریابر ببر ۳ یعنیوارد کنند  یهزار تومان ۱۲با ارز  دیاکنون با کردند،یم یداریخود را خر هیمواد اول یتومان

 .»شوندیگرفتار م شود،ینم نیدر گردش تام هیسرما نیا نکهیا لیو به دل خواهندیم
راکد و اخراج کارگران  یدیتول یشمار واحدها شیدر سال گذشته باعث افزا دیتول یهانهیدالر و به تبع آن هز ینرخ برابر شیافزا

شمار اخراج  شیهزار تن اعالم کرد. با وجود افزا ۷۴۴شدند را  کاریماه نخست سال گذشته ب ۹ یکه ط یآمار کارگران یشد. توکل
 .کندیدرصد اعالم م ۱۲از  شتریب یرا کم یرسم یکاریهمچنان نرخ ب رانیکارگران ، مرکز آمار ا
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درصد  ۵۰مناطق به حدود  یدر برخ یکاریو معتقدند که نرخ ب دانندیم یرواقعینرخ را غ نیو کارشناسان مستقل، ا یکارگر فعاالن
 ییایکرده که رو ینیبشیرا پ دیجد یفرصت شغل ونیلیم کیاز  شیب جادیاست. دولت در قانون بودجه امسال بزعم خود،ا دهیرس

 .نبوده است شیب
از  یادیشمار ز دیناممکن است و از آغاز سال جد ینفت یو کاهش درآمدها یمنف یرقم با توجه به رشد اقتصاد نیبه ا یابیدست

 اند.اخراج شده یدیتول یواحدها اینفت و گاز و  یهاکارگران در پروژه
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 آن کیانداز تارو چشم رانیا یاقتصاد تیوضع
 

 
 یروزها گر،ید یاز مداخالتش در کشورها یکنند ناشفلج یهامیو تحر ریفساد فراگ ت،یریسوء مد جهیدر نت رانیا یاقتصاد تیوضع

 .کنندیم ینیبشیپ رانیا یبرا زین یبدتر یروزها یو کارشناسان اقتصاد کندیرا تجربه م یناگوار
با  کوشدیم رانیا زیمقابل ن یخواهد بود. در سو رانیا یاقتصاد تیوضع ندهیاز مشکالت آ یبخش ،یبودجه و رکود اقتصاد یکسر

 .برگرداند حیصح لیو آن را به ر دهیقطار رو به سقوط را کش نیخود، ترمز ا ییکایرآمریغ یاقتصاد یشرکا یهمکار
 رانیا یناخالص مل دیتول ۲۰۱۷در سال  ی. براساس آمار بانک جهانکندیم یبرابر کایآمر لندیمر التیبا اقتصاد ا بایتقر رانیا اقتصاد

از نظر حجم  شیونزوئال و اتر لند،یتا ی. کشورهادیدالر رس اردیلیم ۴۱۸به عدد  لندیمر التیدوره ا نیدالر بود و در هم اردیلیم ۴۵۴
 .دارند رانیا هیشب یتیوضع یمل صناخال دیتول

هم  ۲۰۱۸در سال  رانی. اابدیدرصد کاهش  ۶ یالدیم ۲۰۱۹در سال  رانیکه رشد اقتصاد ا کندیم ینیبشیپول پ یصندوق جهان آمار
به  یدر سال جار رانیپول هشدار داد که نرخ تورم در ا یمقام مسئول در صندوق جهان کیداشت.  یدرصد کاهش رشد اقتصاد ۳.۹
 .درصد برسد ۴۰
س سو است. براسا نیبه ا ۱۹۸۰سطح از سال  نیباالتر نیدرصد است و ا ۵۰ رانیدر ا انهیگزارش روزنامه بلومبرگ، نرخ تورم سال به

 افتهی شیدرصد افزا ۳۰.۶ماه گذشته تنها  ۱۲در  یبانک یهانرخ بهره یول د؛یدرصد رس ۵۱.۴به  انهیتورم ماه نیانگیم رانیمرکز آمار ا
 .است
 ۱۳۰تورم هستند. نرخ تورم در ونزوئال به  ریدرگ زیو ونزوئال ن نیآرژانت ،یشمالکره مبابوه،یز ،یسودان جنوب یکشورها رانیبر ا عالوه

 .رسدیدرصد م
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 رانیاقتصاد ا گرید یبودجه دو نشانه منف یو کسر یکاریب

 
 

 ۱۶از  یالدیم ندهیسال آ یکه برا رسدیشده است. به نظر م ینیبشیدرصد پ ۱۵.۴ یالدیم یسال جار یبرا رانیدر ا یکاریب نرخ
در  یفعل یکاریکند. نرخ ب کایدر آمر یکاریاز ب شتریرا چهار بار ب رانیدر ا یکارینرخ ب تواندیموضوع م نیبگذرد. ا زیدرصد ن

 .درصد است ۴ کایآمر
 .درصد بود ۲۸سال،  ۲۴تا  ۱۵ نیجوانان ب انیدر م یکارینرخ ب ۲۰۱۸درصد است. در سال  ۱۲.۲در تهران  یکاریب نرخ

 .بودجه داشت یدالر کسر اردیلیم ۱۰ رانیا ،یماه اول سال جار ۹بودجه است. در  یکسر رانیمشکالت اقتصاد ا گریاز د یکی
نفت حدود  یفعل متیاست که ق یدر حال نینفت دو برابر بشود. ا متیبودجه خود ق یجبران کسر یبرا رانیگزارش بلومبرگ، ا به
 .هر بشکه است یدالر برا ۶۰

 یکم رانیا یاقتصاد تیوضع دیتا شا شودیقاچاق م رانیدالر نقد از افغانستان به ا ونیلیم ۳تا  ۲که روزانه  دیافزایم بلومبرگ
 .ابدیبهبود 
 «یدسیزنیب». به گزارش وبگاه شودیانجام م نیبه مقصد چ زین رانیدرصد صادرات ا ۱۹.۷است و  نیاز چ رانیدرصد واردات ا۲۵.۶

 .کاهدیرا نم رانیاعالم کرد که وارداتش از ا نیچ کا،یآمر یهامیتحر رغمیعل
 ۲۰۱۸گوشت گاو و مرغ در سال  متینهاده است. ق یباال رفتن نرخ تورم، به سرعت رو به گران لیبه دل رانیدر ا یموارد خوراک متیق
 ۳۷ زیو تخم مرغ ن ریپن ر،یش متیشده است. ق شتریدرصد ب ۴۷دوره  نیدر ا زین جاتیسبز متیو ق افتهی شیدرصد افزا ۵۷از  شیب

 تر شد.درصد گران
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 یمعوقات مزد افتیکارگران آذر آب اراک در اعتراض به عدم در یتجمع اعتراض
 

 

 ینسبت به عدم پرداخت معوقات مزد یتجمع اعتراض کی ییبا برپا ۹۸ماه  بهشتیارد ۳۱شنبه کارگران شرکت آذر آب اراک روز سه
 نیکارخانه در پرداخت مطالبات معوقه خود، اعتراض کردند. در ا رانیمد یتوجهیخود و ب

از  یگری، سخن دکه تا امروز به جز وعده داز آنها اعالم کر یکیکارگران ،  یتجمـع اعتراض
 .میادهیزبان کارفرما و مسئوالن مربوطه نشن

 

ران حفاظت جنگل در استان مازنداران در اعتراض به کارگ یتجمع اعتراض
  پرداخت نشده یدستمزدها

از کارگران حفاظت جنگل ، در مقابل ساختمان  ی، جمع۱۳۹۸روز چهارشنبه، اول خردادماه 
 نیدوم یشهرستان نور تجمع کردند. جنگلبانان شمال برا یمازندران و فرماندار یاستاندار
پرداخت  یخود و عدم پرداخت دستمزدها یشغل تیبه نداشتن امن در اعتراض یروز متوال

شمال در خصوص تجمع  یهاحفاظت جنگل کارگران.کردند یاعتراض معشان اقدام به تجنشده
کرده عالوه بر عدم پرداخت به موقع دستمزدها،  رییتغ مانکاریکه پ یاز وقت ند،یگو یخود م

 کنند. یریاکنون قصد دارند از ادامه کار آنان جلوگ
 هیاروم یکارگران و رانندگان شاغل در شهردار یتجمع اعتراض
و رانندگان شاغل در  یاز کارگران شهردار یادی، شمار ز۹۸خرداد ماه  ۲روز پنجشنبه 

شهر تجمع  نیا یخود در مقابل شهردار یدر اعتراض به سطح نازل دستمزدها هیاروم یشهردار
 .برپا کردند یاعتراض

با در دست داشتن پالکارد و سردادن  هیاروم یگزارش، کـارگران معترض شهردار نیا هیبرپا
خود و  یدستمزدها شیخواستار افزا شان،یشعار ضمن اعتراض به عدم پرداخت معوقات مزد

 پرداخت به موقع آن شدند. نیهمچن
 یپارس جنوب ژهیمنطقه و یکارگران اخراج یتجمع اعتراض

تجمع مقابل  یی، با برپا۱۳۹۸خرداد  ۴روز شنبه  یپارس جنوب ژهیمنطقه و یاخراج کارگران
 .پارس خواستار بازگشت به کار خود شدند یانرژ یاقتصاد ژهیسازمان منطقه و یورود

با  یینفر برآورد شده است با در دست داشتن بنرها ۲۶۳که تعداد آنها  یاخراج کارگران
ماه دستمزد معوقه خود  ۹عدم پرداخت  نینسبت به اخراج خود و همچن یاعتراض نیمضام

 اعتراض کردند.
 یو مزد یشغل تیوضع یفیمترو تهران در اعتراض به بالتکل کیخط  یتجمع کارگران خدمات

تهران در روز  یقطار شهر کیخط  یخدمات یمانیاز تجمع کارگران پ یافتیدر یهاخبر
خبرها، تجمع کارگران در اعتراض  نیاز ا یکی. بر اساس دهدیخبر م ۱۳۹۸خرداد  ۵ کشنبهی

در  یکارگر منابع.بوده است مانکار،یبا خروج پ شانیو مزد یشغل تیبه نامشخص بودن وضع
تهران که  یقطار شهر کیخط  یتهران گزارش دادند که کارگران خدمات یقطار شهر کیخط 

 مانکار،یخروج پبا  شانیو مزد یشغل تیبه نامشخص بودن وضع رسدینفر م ۲۵۰شمار آنها به 
 .اعتراض کردند
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 نو مجروح شدن چند تن از آنا ینیکارگران معترض در بندر خم یبه سو کیشل
 

بر عدم احداث  یمبن ینیاستان در بندر خم یهاانهیپا رکلیبه مد یوجود دستور فرماندار با
به کارش توقف بزند،  ،یقطع میتصم کیخواسته شد تا حصول  یاز و یضد عفون تیسا

 کیآنها شل یارعاب کارگران معترض به سو یو برا زده کار سرباز نیاز ا هاتیسا نیمسئول
 .کارگران را به عهده نگرفته است یبه سو کیشل تیمسئول یکستا کنون . کردند

و نقل بندر  حمل یهاانهیدر اداره پا یریدرگ انیدر جر ۱۳۹۸خرداد   ۹روز پنجشنبه  ظهر
 شدند. یافراد ناشناس به شدت زخم میمستق کیدو نفر از کارگران معترض با شل ،ینیخم

 

 رانیدر ا یسازهزاران کارگر صنعت قطعه یکاریب
از مجموع  ران،یسازان اانجمن قطعه ریدب نژادیبه اعتراف آرش محب ۱۳۹۸خرداد  ۱۱شنبه  روز

 کارانیبه لشگر ب گریهزار نفر د ۲۵۰،  یسازهزار کارگر شاغل در صنعت قطعه ۵۵۰حدود 
تنها  اکنون .شدند کاریب یسازهزار نفر در صنعت قطعه ۲۵۰ گرید یافزوده شدند به عبارت

 اند. مانده یهزار نفر آنان باق ۳۰۰به  کینزد
 

 آبادان یبیترک کلیس روگاهیکارگران ن یتجمع اعتراض
آبادان در  یبیترک کلیس روگاهیکارگران ن ی، تجمع اعتراض۱۳۹۸خرداد  ۱۲ کشنبهی روز

 تیریمقابل درب مد شان،یو پرداخت نشدن دستمزدها یاعتراض به مشکالت و مطالبات صنف
کارگران  گفته شد که علت  یها، در تجمع اعتراضگزارش رسانه هیبرپا.برگزار شد روگاهین نیا

 روگاهیاز ن یبردارو بهره یاندازدار راهکه اکنون عهده یاست که شرکت نیاعتراضات ا یاصل
و عالوه بر آن، هر ماه  کندیکارگران را پرداخت نم یایآبادان است، حقوق و مزا یبیترک کلیس

 .کندیدستمزد آنان را پرداخت م الحساب،یو به صورت عل ریبا تاخ
 

 کرمان در اعتراض به عبور خط لوله گاز از معادن کارخانه مانیکارگران س یتجمع اعتراض
 یشغل تیکرمان در اعتراض به خطر افتادن امن مانیکارگران س ۱۳۹۸خرداد  ۱۳دوشنبه  روز

در محوطه کارخانه تجمع  مان،یانفجار در معدن س تیخود با عبور خط لوله گاز و ممنوع
 مانیاز کارگران س یکرمان، گروه مانیانه سدر کارخ یمنابع کارگر یبه گفته برخ بنا.کردند

 با تجمع در محدوده معدن در اعتراض به خطر افتادن  ۱۳۹۸خرداد ماه   ۱۳کرمان، روز دوشنبه 
دست به تجمع  مان،یانفجار در معدن س تیخود با عبور خط لوله گاز و ممنوع یشغل تیامن

 زدند.
 شاناز همکاران یادیلردگان در اعتراض به اخراج شمار ز یمیتجمع کارگران شرکت پتروش
در اعتراض به اخراج  ۹۸خرداد  ۱۸لردگان روز شنبه  یمیکارگران و کارکنان شرکت پتروش

 نیزدند. ا یدست به تجمع اعتراض ل،یمجموعه تحت عنوان تعد نیکار ا یرویاز ن یریجمع کث
کرده  اخراجدرصد آنها را تاکنون  ۷۰کار بوده است که حدود  یروین ۱۶۰هزار و  ۲ یشرکت دارا

 است.
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 صادرات خرما تیکشاورزان خرماکار با ممنوع هیتنب
 نیو به هم میخرما بود متیاز جمله ق  ها،متیق ختهیگسلجام شیشاهد افزا ریماه اخ کی در
 نهیزم نیدر ا یاصل یهااستیاز س یکیکنترل بازار اتخاذ شد.  یبرا یمختلف یهااستیس لیدل

وزارت صمت، بر صادرات خرما عوارض  میتصم نیترصادرات خرما بود و حال در تازه تیممنوع
هزار  ۸ یمضافت یخرما لوگرمیصادرات هر ک یبه ازا ه،یابالغ نیاساس ا بر. است ستهب ییباال

 . شودیم افتیهزار تومان عوارض در ۵ زیکبکاب ن یخرما لوگرمیهر ک یتومان و به ازا
 

 ماه حقوق معوقه ۹در اعتراض به عدم پرداخت  رجندیب لوفرین یتجمع و اعتصاب کارگران کارخانه کاش
 لوفرین یکارخانه کاش ۳و  ۲ یفازها دی، کارگران خطوط تول۱۳۹۸خرداد ماه  ۲۱شنبه سه روز

 دندیماه حقوق دست از کار کش ۹در اعتراض به عدم پرداخت  یاستان خراسان جنوب رجندیب
 .اجتماع کردند یدیواحد تول نیودرمقابل ا

ضمن  ،یرسانه محل کیگو با خبرنگار ودر گفت رجندیب لوفرین یاز کارگران کارخانه کاش یکی
 مهین از»ماه دستمزد پرداخت نشده است، افزود:  ۹مشکل کارگران،  نیترمهم نکهیاشاره به ا

 ۱۳۹۷ ماهیتا د رماهیبه کارگران پرداخت نشده و از ت یکاراضافه الیر کیتاکنون،  ۱۳۹۵سال 
  ( تا امروز حقوق کارگران پرداخت نشده است۱۳۹۸) بهار  یجارسال یاز ابتدا نیکارگران پرداخت نشده است. همچن قوقح

 

 بندر امام یمیادامه اخراج کارگران در پتروش
 نیدارد. مطابق ا تیبندر امام حکا یمیاز ادامه اخراج کارگران در پتروش یافتیدر گزارش

اند بندر امام گفته یمیدر پتروش یخوارزم یمیاز کارگران داربست بند پتروش یگزارش شمار
 .انداخراج شده یماه جار یکه از ابتدا

به  یکه خدمات فن یخوارزم یمیپتروش مانکاریکاران اراک، پ نیکارگران با شرکت سنگ نیا
 .قرارداد دارند دهد،یآن ارائه م یرمجموعهیز یهابندر امام و شرکت یمیپتروش

 

 لیجبران خسارت س یبرا ییهوا یهابه استناد مقامات به عکس یاعتراض کشاورزان گلستان
استان گفت:  نیگلستان در خصوص خسارات وارد شده به کشاورزان ا یکشاورز یصنف سیرئ
 شتریاستان ب نیشهرستان استان گلستان خسارت وارد کرد، اما شمال ا ۱۴به  لیهر چند س»

بندر  شان،یقال، گم. آقدندید بیامسال آس نیفرورد یآسالیس یها یمناطق از بارندگ ریاز سا
 ریگلستان تحت تاث یهاشهرستان ریاز سا شیو آزادشهر ب نودشتیم گنبد، ،یترکمن، کردکو

 «قرار گرفتند. لیس
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 اخبار کولبران
 

 هیاشنو یدر ارتفاعات مرز ینظام یروهاین میمستق کیکاسبکار با شل ۲کردن  یزخم
خود قرار  یراندازیهدف ت هیاشنو یاز کاسبکاران را در ارتفاعات مرز یگروه ینظام یروهاین

 .شدند یدو کاسبکار به شدت زخم جهیدادند و در نت
کاسبکاران و کولبران در کردستان،  کیستماتیکشتار س سیاسیت سرکوبگرانهادامه در 
از کاسبکاران در روز  یادسته یبه سو یحکومت یروهایو بدون اخطار ن میمستق کیشل

 شد. یاهیشدن دو کاسبکار اشنو ی، منجر به زخم۹۸خردادماه  ۲پنجشنبه مورخه 
کردن  یتوسط سپاه و زخم رانشهریکولبران؛ قتل چهار کولبر در پ عیکشتار فج

  یوانیکاسبکار مر کی
سپاه پاسداران در منطقه سه چومان  یروهاین ۹۸خرداد  ۷شنبه بامداد سه هیدر ساعات اول

خود قرار  یهاهدف رگبار گلوله یاخطار چیاز کولبران را بدون ه یگروه رانشهریشهرستان پ
اهل  ی،میاز کولبران با شهرت خالد سل یکیسپاه،  یروهاین میمستق کیشل جهیدر نت.دادند

 در آب غرق شد. زیجان خود را از دست داد و جنازه سه کولبر ن مارستانیشهرستان سردشت در ب
 هیدر مرز اروم ینظام یروهاین کیکولبر با شل کیشدن  یزخم

 .دیگرد یزخم سرکوبگر مرزی یروهاین میمستق کیشل یدر پ هیکولبر اهل اروم کی
اند و افتاده ینظام یروهاین نیدر کم هیبرادوست اروم یاز کولبران در منطقه صوما یگروه
ساله فرزند مراد به شدت  ۲۳ «یدیحممام نایس»کولبر به نام  کی روها،ین نیا کیشل یدر پ
 شده است. یزخم

 

 در مرز سردشت یمرزبان یروهاین کیشل یکولبر در پ کیشدن  یزخم
 یمرزبان یروهاین میمستق کیشل یشهرستان سردشت در پ یکولبر در مناطق مرز کی

 .شد یزخم
 میمستق کیهدف شل «یاحمد حاج عل»کولبر به نام  کی، ۱۳۹۸خرداد  ۱۹ کشنبهیشب 

 یپا زخم یهیاز ناح روهاین نیا کیشل یجهیقرار گرفت و در نت یمرزبان یروهاین
از توابع شهرستان « زرد یکان» یروستا یحادثه در ارتفاعات مرز نیاست که ا یگفتن.شد

 سردشت اتفاق افتاده است.
 در بانه یمرزبان یروهاین میمستق کیکولبر بر اثر شل کیباختن جان

کولبر  کیصبح،  ۱۰ساعت  ی، حوال۱۳۹۸خردادماه  ۲۳روز پنجشنبه  ده،یرس یخبرها مطابق
 یروهاین میمستق کیشل یشهرستان در پ نیا یاز توابع شهرستان بانه در مناطق مرز

 .از کولبران، جان خود را از دست داد یبه سمت گروه یمرزبان
از توابع  «یزل» یروستا یفرزند عثمان استادصالح، از اهال زاده،نیکولبر محمد حس نیا نام

 است.اعالم شده شهرستان بانه  ریبخش نمش
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 دستفروشان اخبار
 کرج یابانهایدر روز روشن در خ پناهیاز دستفروشان ب یماموران شهردار یریگباج یو رسوا فیصحنه کث لمیف
 یخانم شجاع از چهارراه طالقان کیرا  لمیف نیا

گذاشته  یشبکه مجاز یکرج گرفته و بر رودر 
 یریگآور باج ییصحنه رسوا. در این فیلم است

از دستفروشان محروم و  یماموران شهردار
کرج را به  یابانهایدر روز روشن در خ پناهیب

 .گذارد یم شینما
و  یریخانم شجاع که او هم در مقابل باج گ نیا

از  یکی دیو مرعوب تهد ستادهیارعاب ماموران ا
 ۱۱رو روز  دئویو نیسالم ا»: دیگو یآنان نشده م

کرج گرفتم.  یچهاراه طالقان یتو ۹۸خرداد 
و  رفتنیراه م ابونیخ یوانت تو هیچندتا مرد با 

انگار  نیکه کم جنس ببر کردیاز دست فروشا التماس م یکیوانتشون.  یتو ختنیریو م داشتنیجنس برم یست فروش کلاز هر د
لقمه  هی یو دست فروش یکه دارن با سخت یچپاول و غارته واسه مردم نیع نیو جنساشونو ببره. ا ادیب یشهردار یعادت دارن که ه

 .برنینون واسه خانوادشون م
من  دید یکه وقت یریگیم لمیف یاومد شروع کرد به بلند حرف زدن که به چه حق شونیکی رمیگیم لمیکه من ف دنیهم د یوقت

 هی دوارمی.. ام هیمال شهردار ابونیخ یگرفتن ندار لمیگفت تو حق ف یرفت. به من م دمیازش و دارم بلند بلند جوابشو م دمینترس
       «. کم بشه رانیدزدا از سر ا نیروز نسل تمام ا
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 مظلومانه او یادهایسنندج و فر یتوسط ماموران شهردار پناهیدستفروش ب یهایسبز انهیغارت وحش لمیف
که  دیکن یرا مشاهده م یصحنه ا  پیکل نیا در

فروش  یسبز کیبساط  یرو یماموران شهردار
را به داخل  یسبز یو دسته ها ختهیمحروم ر
و دستفروش محروم هم که  زندیر یخودرو م

کارش را از دست رفته  هیهمه دار و ندار و سرما
کند که  یو التماس تالش م ادیبا فر ندیب یم

 یرحم وقع یاما ماموران ب ردیآنان را بگ یجلو
کنند  و  یبه او نگذاشته و کار خودشان را م

برد و  ینم شیاز پ یمتاسفانه دستفروش کار
که با  یو بساطش را به داخل وانت هایسبز یتمام

 .زندیر یخود آورده اند م
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  خبرها و مطالبات کارگران؛ کولبران؛دستفروشان

 

 اخبار کودکان کار
  مبارزه با کار کودکان یدر روز جهان رانیبار کودکان کار در افاجعه تیبه وضع ینگاه

 
 

ضمن استقبال از  یروز نیشده است. در چن یروز کودکان کار نام گذار ایمبارزه با کار کودکان  یژوئن روز جهان ۱۲خرداد برابر با  ۲۲
 .میدهیقرار م یکوتاه مورد بررس یرا در نگاه رانیکودکان کار در ا طیمعضل، شرا نیدر افتادن با ا یبرا یاراده جهان

 ونیکنوانس بیو پس از تصو ۲۰۰۲بار در سال  نینخست نه،یزم نیدر ا تیو فعال یآگاه شیافزا قیمبارزه با کار کودکان از طر شنهادیپ
 .کار کودکان صورت گرفت یهاشکل نیبدتر ونی( و کنوانس۱۹۷۳حداقل سن کار )

 ۱۵۲منتشر کرد، تعداد کودکان کار در جهان را اعم از دختر و پسر،  ۹۸خرداد  ۲۱شنبه گزارش خود که روز سه نیدر آخر سفیونی
 .نفر عنوان کرده است ونیلیم
کودک کار فقط در دو قاره  ونیلیم ۱۳۴کودک کار در جهان، گفته است که  ونیلیم ۷۳خطرناک حدود  تیبر وضع دیبا تاک سفیونی

 .ول به کار هستندمشغ ایو آس قایآفر
کار کشورها با  طیشرا یناهمخوان فیونسیشده است،  نییسال تع ۱۵کار  یالمللنیسازمان ب یحداقل سن کار از سو کهیحال در

 .است دهیرا به چالش کش یالمللنیب یاستانداردها
 
 
 



  خبرها و مطالبات کارگران؛ کولبران؛دستفروشان

 

از  تیکار کودکان، شامل فقر و محروم یهاشهیبا ر شتریها را به مبارزه بکودکان سازمان ملل، دولت صندوق
 .دختران فراخوانده است هیعل ضیحق آموزش و تبع

قادر نخواهد بود رقم کـودکان  ندهیسال آ ۶روند تا  نیشمار کـودکان کار در جهان گفته است که ا یبا اشاره به روند کاهش سفیونی
 .نفر کمتر کند ونیلیم ۱۲۱کار را از 

 .دهد انیبه معضل کار کـودکان پا ۲۰۲۵ن ملل متحد متعهد شده بود که تا سال که سازما شودیم یادآوری
 رانیکار در ا کودکـان

 بیکودک کار به ترت نیترشیب ران،ینکرده است. در ا یسال را در شمار کـودکان کار رده بند ۱۵ ریکـودکان ز ران،یکار در ا نیقوان اما
را  یساختمان یدرصد کارها ۵از  شیب رانیو تهران هستند. کودکـان کار در ا وبلوچستانستانیس ،یخراسان رضو یهادر استان

 .کارهاست نیترکه سخت دهندیانجام م
عنوان شده است؛ اما  التیبودن سطح تحص نییو پا ینینشهیحاش ،یفقر، بدسرپرست رانیکودکـان کار در ا دهیعوامل گسترش پد از

 .سازندیبرجسته م شترینشده، خود را هرساله ب میآنها ترس یبرا یکه مرز یاز آموزش یبهرگیدو عامل فقر و ب
محل  رانیا یشهرهاکالن یذکر شده است. حواش یاجتماع یهابیدرصد( عامل گسترش آس۵) رانیدر ا ینینشهیحاش یباال تیجمع

 .سکونت اغلب کـودکان کار است
 یدولت یسبب نهادها نیسودآور است؛ به هم اریبس هیصاحبان سرما یبرا یدیتول یهاطیدر مح نییکـودکان کار با دستمزد پا حضور

 .معضل ندارند نیبه در افتادن با ا یلیکه رشته امور در دست آنهاست، تما رانیدر ا
هزار نفر اعالم ۸از  شیب ۹۷شش ماهه نخست سال  یط رانیشده در ا ییشناسا ابانیکودکـان کار و خ یآمار رسم شتریکه پ یحال در

سوم  کیوجود دارد که  تختیهزار زباله گرد در پا۱۴از حقوق کـودکان اعالم کرده  تیانجمن حما کی رعاملیبار مد نیشده بود، ا
 .ها کـودکان هستندآن

 ستندی. کم ندارندیبر م یکار طهیح نیدر ا یکه آمار و ارقام پرده از مفاسد اخالق شودیم انیکودکـان کار آنگاه نما دهیزشت پد چهره
 .رندیگیقرار م یو جنس یجسم یشهرها مورد بد رفتار یو در حواش یکنترل نشده کار یهاطیکه در مح یرانیکودکـان کار ا
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