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 بسمه تعالی

 
 

 قانون کار 41بررسی مجدد قوانین و ارائه مشکالت در طریقه محاسبه حداقل دستمزد، ماده حق السعی و عدم اجراي ماده طرح توجیهی: 
 

 )10/02/94مقام معظم رهبري:نکوهش و تنبلی و استقبال از کار سخت در فرهنگ عمومی  جامعه باید به ارزش تبدیل شود.(

 است.رئیس جمهور:بیکاري بزرگترین معضل کشور 

 )04/04/94وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی:اشتغال گوهر بی بدیل مقابله با فقر و آسیب هاي اجتماعی است.(

سعی و عدم اجراي          ستمزد،ماده حق ال سبه حداقل د شکالت در طریقه محا سی مجدد قوانین و ارائه م احتراماً،طرح توجیهی برر

 قانون کار به شرح زیر به عرض می رسد: 41ماده 

ست میزان حداقل مزد کارگران را براي (      41اده م ساله موظف ا شوراي عالی کار همه  شور قانون اداره کار:  و یا  )1نقاط مختلف ک
 ) با توجه به معیارهاي ذیل تعیین نماید:2صنایع مختلف(

 )که از طرف بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران اعالم می شود. 3تورمی(حداقل مزد کارگران با توجه به درصد  -1تبصره 
صره   سمی و روحی کارگران    حداقل مزد ( -2تب صات ج شخ شده را مورد توجه قرار دهد   4بدون آنکه م )و ویژگی هاي کار محول 

 را تأمین نماید.)،که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعالم می شود 5زندگی یک خانواده(باید به اندازه اي باشد تا 
 اشکال اول: مربوط به نحوه محاسبه حداقل دستمزد می باشد؛ -1

شرفته حداقل با توجه به حداقل       -الف شورهاي پی ستمزد در همه ک سبه حداقل د عامل هزینه هاي زندگی  5مبناي محا

ستمزد در رقابت جهانی ،تورم و بهره وري تعریف  می گردد(*)ولی در ایران      شرایط پرداخت د کارگران،تعداد بیکاران، 

 ) 41قانون ماده   5 و  3شده است.(موارد عالمت گذاري شده  فقط با دو عامل هزینه هاي زندگی کارگران و تورم تعریف

شد باآن مبلغ             -2 ضر با سی حا ستمزد برمبنایی تعیین می گردد که کمتر ک شرفته حداقل د شور هاي پی شکال دوم: در ک ا

کارهاي  دالر براي هر ساعت می باشد و میانگین دستمزد     25/8مشغول بکار شود.بطور مثال در آمریکا حداقل دستمزد    

دالر براي هر ساعت هم   2دالر می باشد،در عین حال در مناطقی که بیکاري فراوان تر است حداقل دستمزد تا     16ساده  

 کاهش می یابد(**)

نکته مهم اینکه، این نرخ حداقل نمی باشــد زیرا بســیاري از افراد هســتند که با کمتر از این حقوق نیز در حال حاضــر  

ستند. پس   شغول به کار ه شاهد آن بدین          م ست که  شور ا ستمزد در ک شده د می توان گفت این مبلغ میانگین برآورد 

 شرح می باشد.
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 )03/02/94واقعیت اول: برخی از زنان کارگر با یک سوم حقوق کار می کنند.(

ایرانی بیکار واقعیت دوم: اگر حداقل درســت تعیین می شــد، الزم نبود به زور کارگران خارجی را اخراج کرد و کارگران 

 نمی شدند و بطور طبیعی کارگران خارجی امکان کار را پیدا نمی کردند.

 )03/02/94( اتباع خارجی به راحتی فرصت هاي شغلی را درکشور اشغال کرده اند.

 واقعیت سوم: باال بودن حداقل دستمزد کارگران داخلی باعث گرانی محصوالت شده است.

 )10/02/94وند و در نتیجه کارگران ایرانی بیکار شده اند. (محصوالت خارجی وارد بازار می ش

 )عالمت گذاري شده  4(اشاره به مورد  .قانون کار می باشد 41اشکال سوم: مربوط به ماده  -3

سالم    با این قانون افراد معلول که توان کمتري د -الف ارند قادر به استخدام نمی باشند زیرا کارفرمایان با همین حقوق افراد 

 می توانند استخدام نمایند. را

صص ندارند و زمان کافی براي کار و همچنین زمان تطبیق با کارگاه ها را ندارند،بیکار می       -ب ست خانوار که تخ سرپر زنان 

 مانند.

 )24/02/94در صد از جمعیت زنان غیر فعال هستند.( 87

 )24/02/94ه بگیریم.(اقتصاد مقاومتی زمانی محقق می شود که از توان زنان به شایستگی بهر

دانشجویان بطور کامل نمی توانند سر کار بیایند (زیرا مشغول به تحصیل می باشند) اولویت استخدام ندارند و در نتیجه  -ج

 مهارت کسب نمی کنند و پس از فارغ التحصیلی به علت عدم مهارت بی کار می مانند.

 )18/01/94می دهند.(درصد بیکاران را فارغ التحصیالن دانشگاهی تشکیل  50

شکالت توانی و اجتماعی قدرت رقابت با کارگران معمولی را ندارند و بیکار    -د شدگان از زندان هم به علت م معتادین و آزاد

 می مانند که طبعات آن به جامعه برگشت می شود. 

 )27/01/94اخیر،افزایش یافته است.(آمار صندوق بین المللی پول نشان می دهد که نرخ بیکاري در ایران طی سال هاي 

 )عالمت گذاري می باشد  2 و  1(اشاره به مفاد  قانون کار می باشد. 41اشکال چهارم مربوط به عدم اجراء ماده  -4

ستمزد براي    -الف ساس حداقل د شد؟ و یا منظور قانون گذار مطلب دیگري     مناطق مختلفآیا بر این ا سان با باید یک

 بوده است؟

شود؟       در (( ستمزد چگونه تعریف  شد باید حداقل د سوم تهران می با ستاي قم که هزینه خانوار یک  با این قانون،   *))رو

مهاجرت از روستاها به شهرها حادث شده است زیرا دستمزد کارگران مساوي می باشد و هزینه هاي دوري محل از مرکز  

 ند و کارگران روستاها بیکار و یا مهاجرت می نمایند.اضافه بر تولید می شود و کارفرماها به مراکز شهرها می رو

 ***) ())شده است. 70به  30هم اکنون،  30به  70سکونت در شهرها و روستاها نسبت به قبل از انقالب از ((
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ستمزد     -ب ساس حداقل د شاغل مختلف آیا بر این ا شد؟ و یا نظر قانون گذار مطلب دیگري بوده     م سان با باید یک

 است؟

شاغل از بین رفته           با  شده اند و برندها هم در این م ست پائین بیکار  شاغل د ستی و م صنایع د شاغل  صوبه اي م چنین م

است زیرا براي تولید دراین گونه مشاغل کارفرما قادر به پرداخت حداقل دستمزد نمی باشد. آیا بهتر است این کارگران       

شوند.       شغول بکار  شوند و یا با حداقل واقعی م ستی    بیکار  صنایع د هم اکنون حقوق کارگران خیریه ها که اغلب در 

 مشغول بکار می باشند، یک سوم مصوب دولت می باشد. 

 چنین می باشد.براي کارگران نتایج این قوانین و دستورالعمل ها  -5

 تعویق پرداخت حقوق کارگران -الف

 )18/01/94کارگر( 570تعویق دو ماه حقوق و عیدي 

 )20/01/94کارگر( 300تعویق سه ماه حقوق 

 )07/02/94کارگران بسیاري از کارگاه ها سه الی چهار ماه حقوق نگرفته اند.(

 )30/03/94برابري دست فروشان شده است.( 3,5بیکاري باعث افزایش 

 )17/02/94درصد روستائیان زیر خط فقرند.( 40درصد شهرنشینان و  30

 )(****)20/02/94ازدواج کنند(از جوانان به علت بیکاري نمی توانند  41%

 نتایج این قوانین براي اشتغال(عدم توانایی کارفرما در رقابت بین الملل) -ب

 هزار کارگاه تولیدي در کشور تعطیل هستند. 6

 )13/02/94لزوم کاهش قیمت تمام شده محصوالت معدنی براي رقابت در بازارهاي بین المللی(

 جهان بوده است.(*****) 126کشور،رتبه ایران  142بین  2013سال در زمینه ایجاد فرصتهاي شغلی در 

شود و باعث توقع بی جا براي کارگران و باعث         -6 سوي نماینده کارگران اعالم می  سفانه از  شعارها و عملکردهایی که متأ

ست که باع             شده ا شور در نظر گرفته ن شتغال ک شرایط ا ست ودر این مطالب  شده ا شتر در تولید  شدن  رکود بی ث کم 

 راندمان تولید گردیده است.

 برخی از این شعارها عبارتند از :

 )04/04/94قراردادهاي موقت، تهدیدي براي امنیت شغلی کارگران است.(

 )19/01/94عملکرد شعاري در مذاکرات مزدي، کارگران را سرخورده کرده است.(

 )10/02/94شکاف بین دستمزد و معیشت کارگران باید رفع شود(

 )06/02/94یانات کارگري بحث دستمزد را رها نکنند.(جر
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شتر         سرخوردگی بی ستند توقع بی جا ایجاد کرده و نتیجه آن  ستحق آن نی سانی که م این گونه ادبیات و دادن حق به ک

شوري که مردمانش       ست.ک شورهاي      2دقیقه تا  25شده ا ساعت کار مفید انجام می دهند چگونه خود را با کارگران ک

ش  سه می نمایند که روزانه  پی ساعت کار مفید انجام می دهند و در عین حال فرهنگ کار نکردن و بی   7تا  4رفته مقای

 عالقگی به سخت کوشی  نتیجه همین قوانین اشتباه می باشد.

شغلی دارد که بتواند آنرا به کارگرا     شرکت خود امنیت  شرایط فعلی کارفرما براي نگهداري  خود  ناز منظر دیگر مگر با 

صحیح کارگران باعث امنیت           شرفته کار کرد  شورهاي پی ست و در ک صوص ایران ا شعار امنیت مخ انتقال دهد همچنین 

 شغلی کارگران و نتیجه آن امنیت کارفرما می شود.

 چرا مجلس به گونه اي عمل می نماید که این مطالب در روزنامه ها درج گردد. -  7
 )20/01/94هم بودند.( کاش نمایندگان مجلس دلواپس تولید

 )13/02/94درصد نمایندگان در تصویب قوانین نقشی ندارند.( 70

 )20/01/94بیشتر نمایندگان مجلس درك درستی از اقتصاد ندارند.(

ــش بیمه بیکاري ، یکی از   ــگاه ها در قالب پوش ــیالن دانش ــتمري به فارغ التحص ترویج دریافت پول مفت: پرداخت مس

 )10/02/94از بحران بیکاري می باشد.(راهکارهاي برون رفت 

 اما صداهاي خوبی هم از طرف مجلس محترم به گوش می رسد که باعث رشد اشتغال خواهد گردید مثل ،

 )02/02/94تدوین سند ملی کار شایسته با حضور تشکل هاي کارگري(

 نتایج اصالحات قانون - 8
 هم می شود و از داشتن فارغ التحصیالن بیکار آسوده می شویم.با اصالح قوانین امکان کار در زمان دانشجویی فرا-الف

 زنان سرپرست خانوار با دستمزد کمتر قادر به کار می باشند و از فسادهاي اجتماعی کاسته می شود  -ب

 کاسته می شود. از کار خیریه هاي دولتی و مردمی که در بسیاري موارد گداپروري را شیوع می دهند، -ج

 براي معلولین فراهم می گردد و از تبعیض در حق این نیازمندان کاسته می شود.امکان کار  -د

صادرات به جاي            -هـــ شوند و امکان  شغول بکار می  شتر م صوالت کاهش می یابد و کارگران بی شده مح قیمت تمام 

 واردات فعلی مهیا می گردد.

 )27/02/94باشد.( کاهش قیمت تمام شده تولید یکی از راهکارهاي بهبود وضعیت صنایع می

 اروپایی ها می گویند: هیچ تراژدي بدتر از این نیست که عده اي بخواهند کار کنند ولی کار  نباشد( الهی قمشه اي)

شتر از حداقل     ست زیرا افرادي که کمتر و یا بی این ظلم از طرف کارگران با دریافت حداقل در حق بیکاران بوجود آمده ا

 حداقل غیر واقعی تأثیري در مزد آنان نمی نماید و این کارگران که حداقل را   دستمزد دریافت می نمایند،
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شتر از حداقل بگیران می        شان بی ستمزد رفاه خود و نابودي بیکاران را که تعداد دریافت می نمایند با افزایش حداقل د

شتري از         شاغل بی شد،م ستمزد غیرواقعی باالتر با شد را رقم می زنند، هر مقدار د شوند، زیرا   با چرخه تولید حذف می 

ــتمزد را ندارد        ــریک   گرکار  هاي نمایند   مظلوم نما،  و به تبع این افراد کارفرما امکان پرداخت آن دس             ان در این ظلم ش

 می باشند زیرا منافع کارگران شاغل را  حتی با کمی دستمزد بر منافع شرعی و قانونی بیکاران ترجیح می دهند.

 )(****)31/03/94میلیون نفر خواهد رسید( 7آینده خطر افزایش بیکاران به تا دو سال 

 امید است با ادامه روند موجود منشاء ایجاد  هیجان هاي غیر قابل کنترل در جامعه نباشیم.

 الزم به ذکر است در صورتیکه آن مقام صالح بدانند آمادگی شرفیابی حضور و ارائه ادله کارشناسی و مبسوط وجود 

 ارد. د
 

 معیارها و ضوابط تعیین حداقل دستمزد در کشورهاي مختلف در مقایسه با ضوابط سازمان بین المللی کار

 ضوابط مورد عمل با توصیه نامه ها

ن  
 بی

ان
زم

سا
کار

ی 
ملل

ال
 

کا
ری

آم
لیا 

ترا
اس

سه 
ران

ف
 

پن
ژا

 

بی
نو

 ج
ره

ک
 

ان
یو

تا
زي 

دون
ان

 

یه
رک

ت
ان 

یر
ا

 

  * *    * * * * آناننیازهاي کارگران و خانواده هاي -1
   * * * * *  * * سطح عمومی مزدها در کشور-2
 *  * * * *  * * * هزینه زندگی و تغییرات آن-3
    * *  * * * * بهره وري-عوامل اقتصادي-6
 * * *    *  *  تورم-7
خت       -8 عت براي پردا ــن نایی ص یت و توا ظرف

 حداقل دستمزد
    *  *    

 
 
 
 
 
 
 
 
 



      

 

ستی:               03195022122:تلفن                           106،پالك12آدرس: اصفهان،توحید میانی،بعد از چهارراه پلیس،بن بست شماره    نشانی: پ دوق  ره صن 8شما 1 7 3 6 3 7 6 7 5 
رونیک:               website: www. nazreeshteghal.com نشانی اینترنتی: الکت ت  س  E-mail: info@ nazreeshteghal.com پ

  
 

 

 امام حسین (ع)  نذر اشتغالخیریه 
 ۴۴۸۱ :شماره ثبت

 8232/1/20شماره پروانه:
 

 ، غیرسیاسی، غیرانتفاعی، داوطلبانهدولتیغیر 

 (N.G.O)سازمان مردم نهاد 

 
 

 : منابع
http://www.forbes.com/2009/08/24/best-paid-cities-lifestyle-real-estate-worlds-income-salary.html * 
http://www.raisetheminimumwage.com/pages/qanda 
http://www.economicshelp.org/labour-markets/disadvantages-minimum-wages/  
http://www.romeconomics.com/advantages-disadvantages-minimum-wage/ 
http://www.cbc.ca/news/world/switzerland-votes-against-world-s-highest-minimum-wage-1.2646741 
http://www.economicsonline.co.uk/Market_failures/Minimum_wage.html 
** http://www.ncsl.org/research/labor-and-employment/state-minimum-wage-chart.aspx 
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2015/05/20/5-facts-about-the-minimum-wage 
http://poverty.ucdavis.edu/faq/what-are-annual-earnings-full-time-minimum-wage-worker 
*** http://home.abrarnews.com/eghtesadi/1e 

نقل از روزنامه نسل فردا به ****  
http://news.kyero.com/2014/11/countries-with-no-minimum-wage-have-higher-salaries-and-less-                                         ***** 
unemployment/18904 

 تمامی جمالتی که درپایان آنها تاریخ قید شده است به نقل از نسخ سه ماهه اخیر روزنامه کاروکارگر می باشد. 
 

 
 
 
 

http://www.forbes.com/2009/08/24/best-paid-cities-lifestyle-real-estate-worlds-income-salary.html
http://www.economicshelp.org/labour-markets/disadvantages-minimum-wages/
http://www.romeconomics.com/advantages-disadvantages-minimum-wage/
http://www.cbc.ca/news/world/switzerland-votes-against-world-s-highest-minimum-wage-1.2646741
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2015/05/20/5-facts-about-the-minimum-wage
http://news.kyero.com/2014/11/countries-with-no-minimum-wage-have-higher-salaries-and-less-

