به نام خدا
سال  1397به فرموده مقام معظم رهبری:
حمایت از کاالی ایرانی
شرمندگی نظام از بیکاری جوان ،از خجلت خود آن جوان
در داخل خانه بیشتر است ،این را شما بدانید

مانع اصلی اشتغال در صنایع کوچک؟
 -1برخی از مواد قانون کار و عدم اجرای آن در بعضی موارد
 -2تحریم های ظالمانه
 -3اختالس و فساد مالی
 -4نوسانات نرخ ارز و تورم
 -5قاچاق کاال
...
…

طرحی برای اشتغال روستایی
حمایت از کاالی ایرانی

مهم ترین اثرات بیکاری از موانع اشتغال
)1افزایش  5میلیونی جمعیت بیکاران طی  10سال گذشته.
 )2افزایش فساد ،فحشا ،اعتیاد ،ارتکاب به جرم به واسطه بیکاری
 )3افزایش شاغلین غیررسمی از  %33به  %57طی  5سال گذشته
 )4افزایش  30درصدی جمعیت زندانیان مالی از سال  95به سال 96
 )5افزایش  22برابری جمعیت زندانیان با توجه به  2برابر شدن جمعیت کشور
)6کاهش نسبت  45به  25درصدی جمعیت روستایی به کل کشور طی  30سال گذشته

 )7تثبیت رتبه نامطلوب  120کشور ،در شاخص بین المللی سهولت کسب و کار
)8عدم وجود فرد شاغل در %24خانواده های ایرانی

ارزیابی قانون کار کشور با استانداردهای سازمان جهانی کار ()ILO

سازمان جهانی کار ()ILO
معتبرترین مرجع استاندارد
در زمینه روابط کار
راهنمای تعیین حداقل دستمزد
متن کامل این راهنما در سایت
WWW.ILO.ORG
قابل دسترسی است

تناقض اول قانون کار با ILO
حذف شاخص بهره وری و میانگین دستمزدها در تعیین حداقل دستمزد
نیازهای

سازمان جهانی کار پیشنهاد می کند :

تورم

کارگران

مانع اصلی اشتغال
درصنایع کوچک

" هنگام تعیین حداقل دستمزد باید نیازهای

بهره وری کار

میانگین

کارگران ،خانواده های آن ها و عوامل اقتصادی

دستمزدها

مد نظر قرار گیرد و در این امر به طور مکرر
مرجعی برای بهره وری نیروی کار مشخص شود" .

اشتغال

آمار کلیدی

سازمان جهانی
کار
(برد  -برد)

الزام قانون کار
کشور
(برد  -باخت)

نیازهای کارگران

√

√

تورم

√

√

بهرهوری کاری

√

×

اشتغال

√

×

میانگین دستمزدها

√

×

نتیجه

رونق اشتغال

بیکاری

نظرات شخصی
را ارجح ندانیم

در قانون کار ایران ،مهمترین

نظرات
شخصی

پارامترهای اولیه مانند بهره وری
و اشتغال حذف شده است.

ILO

تناقض دوم قانون کار با ILO

نادیده گرفته شدن نیازمندان در قانون کار کشور

مانع اصلی اشتغال
درصنایع کوچک

سازمان جهانی کارتوصیه می نماید:

حداقل دستمزد برای افراد کم توان و کارگرانی که
بهره وری پایین دارند مصوب شود.
بیکاری نیازمندان

نادیده گرفتن
روستاییان

ظلم روا شده موجب گسترش
فقر – اعتیاد -طالق •
زندان و مفاسد اجتماعی •
که به کل جامعه برگشت می شود •

زنان سرپرست خانوار
معلولین •
معتادین •

برخالف معیارهای بین المللی ،حداقل دستمزد کشور برای کارگران فاقد محدودیت تعیین گردیده است

تناقض سوم قانون کار با ILO
مساوی در نظر گرفتن حداقل دستمزد کشور با دستمزد میانی
پیشنهاد سازمان جهانی کار:

 حداقل دستمزد باید بین  40تا  60درصد میانگین دستمزد تعیـین گردد و حـداقل دستـمزد

مانع اصلی اشتغال
درصنایع کوچک

مربوط به افراد با بهره وری پایین می باشد.
 پیـش فرض حمایت از کارگران با حـداقل دستمـزد ،برای زندگی کسانی است که بیشتـرین
آسیب پذیری را در بـازارکار دارند.
 اگرحداقل دستمزد منجر شود افراد زیادی کار خود را از دست بدهند ،سواالت جدی در مورد
مزایا و ضررهای آن مطرح می شود.

 در قانون کار ایران مطلبی به عنوان میانگین دستمزد نیامده است ،حذف این
موضوع موجب ایجاد اشکال در ماهیت حداقل دستمزد شده است.
 نباید به نام حمایت از کارگران موجبات بیکاری نیازمندان را به وجودآوریم.
 این اشکال باعث کاهش امنیت شغلی کارگران و بیکاری کارگرانِ ضعیف تر شده
است.

تناقض چهارم قانون کار با ILO
افزایش قراردادهای غیررسمی و سفید امضاء به واسطه قانون کار کشور
پیشنهادات سازمان جهانی کار:
” این پیشنهاد نامه
راهنمایی می نماید تا واحدهای اقتصادی و کارگرانِ
غیررسمی به آسانی به اقتصاد رسمی تغییر یابند.
این فرآیـند ضمانت می کند که حفظ و بـهبود
وضعیت معیشتی موجود ،مهیا شود.

بـا وجـود این نقـایص در
قانون ،نظارت ها و

تهدیدها کارساز نیستند.

مانع اصلی اشتغال
درصنایع کوچک

در قانون کار کشور،
اشکاالت اساسی وجود دارد که ما را به
سمت غیـررسمی شـدن سـوق داده است.
پنج سال قبـل  %33مشـاغل غیر رسمی
داشته ایم ولـی در حال حاضـر% 57 ،
مشاغل غیر رسمی هستند.

 %96مشاغل روستایی غیررسمی (بدون بیمه و بازنشستگی)
هستند.

تناقض پنجم قانون کار با ILO
تعیین غیر اصولی سطح حداقل دستمزد
اگر حداقل دستمزد باالتر از استاندارد
پیشنهادی وضع شود ،اثر ناچیز در برآورده
کردن نیازهای کارگران دارد و اثر معکوس بر
اشتغال می گذارد و باعث افزایش تورم و
کاهش صادرات می گردد.

حداقل
دستمزد
بیکاری ،تورم
کاهش صادرات

مانع اصلی اشتغال
درصنایع کوچک

پیشنهاد ILO

اگر حداقل دستمزد پایین تر از استاندارد پیشنهادی وضع
شود ،تأثیر کمی در حمایت از کارگران خواهد داشت.

حمایت کم
از کارگران

 افزایش سالیانه تورم

پیشنهاد : ILO
رعایت شاخص های اقتصادی ذکر شده در تعیین سطح حداقل دسـتمزد باع ِ
ث
رسـیدن به حـداقل دستمزدی فراتر از حداقل نیاز کارگران می شود.

فشارهای جانبی مثل تحریم ها ،نباید با افزایش مزد جبران
شود ،زیرا موجب تورم مضاعف می شود ،باید بهره وری را
افزایش داد تا بتوانیم دستمزدی باالتر داشته باشیم.

 افزایش بیکاری
 بی اثر بودن افزایش
حداقل دستمزد در
زندگی کارگران

بنا به پیش بینی  ILOاین
موارد بیانگر باال بودن
حداقل دستمزد است.

تناقض ششم قانون کار با : ILO
نادیده گرفتن مناطق محروم و مشاغل کوچک در اجرای ماده  41قانون کار

مانع اصلی اشتغال
درصنایع کوچک

سازمان جهـانی کـار تأکید دارد:
بـرای منـاطـق و مشاغل کوچک
حداقل دستمزدِ متفاوت اجرا گردد.
ماده  41قانون کار:
شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای
نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیار های ذیل تعیین نماید:
 -1تورم  -2رفع نیاز یک خانوار

رفع این مشکل با استفاده از پتانسیل ماده  41قانون کار امکان پذیر بوده ،ولی تا کنون اقدامی صورت نگرفته است؟!
مهاجرت و انحطاط روستا نتیجه بی توجهی به راهکارهای بین المللی است %54( .مهاجرت ،برای اشتغال است)
 96درصد روستاییان شغل غیررسمی دارند که معنی آن نادیده گرفتن روستاییان در مصوبات بوده است.

در این شرایط روستاییان از مزایای بیمه و بازنشستگی محروم مانده اند.

توجه:

 %18 کشــور های دنیـا حداقـل دسـتمزد ندارند.

مانع اصلی اشتغال
درصنایع کوچک

 در کشور های دانمارک ،سوئد ،ایسـلند ،نروژ و  ...دسـتمزد بر اسـاس توافقـات جمعـی
تعیین میشـود.
(وضع اشتغـال این کشورها نسـبت به کشـورهای مشـابه خودشـان بـهتر است) .

سازمان جهانی کار :حداقل دستمزدهایی که برنامه ریزی
ضعیف دارند می توانند رفاه کارگران را به خطربیاندازند و
اقدامات سودمند را از پایه خراب کنند و مشوق های
اقتصادی ،برای اجرای حداقل دستمزد را بی فایده کنند"
بر اساس تجربیات بین المللی نبود و یا پایین
بودن حداقل دستمزد  ،دلیل بهره کشی نمیباشد

تصور نکنیم که حداقل دستمزد،
وحی منزل است

نتیجه پیشنهادات و استانداردهای سازمان جهانی کار ()ILO

مانع اصلی اشتغال
درصنایع کوچک

بسیـاری از کشـورها دریافتـه اند شکـافی میان نیازهای کارگران
و ضرورت اطمینان از پایداری شرکت های تجـاری وجود دارد.

حذف این شکاف در سیستمی که فقط یک حداقـل دستـمزد دارد ممکن نخواهد بود
و اگر هم ممکن باشد اثرات نا مطلوب بر اقتصاد و اشتغال خواهد داشت.

برای حذف شکاف بین نیازهای کارگران و
پایداری شرکت ها باید اصالحات پیوسته و

تدریجی به کار برده شود

نیاز
کارگران

پایداری
شرکتها

با توجه به کم اثر بـودن طـرح های گـذشته در دولت های مختلـف و
از بین رفـتن سرمایه هـای ملی ،طرح اشتغال (روستا)
بدون بار مالی برای دولت پیشنهاد می گردد.

مانع اصلی اشتغال
درصنایع کوچک

این طرح با پتانـسیل مـاده  191قـانون کـار
قـابل اجرا می باشد.

برای حداقل بهبود وضعیت نامطلوب فعلی ،پیشنهاد می شود :همین  %96قراردادهای غیر رسمی مـوجود در روستا
رسمی گردد تا روستاییان از مزایای بیمه و بازنشستگی بهره مند شوند.

به نام خدا
سال  1397به فرموده مقام معظم رهبری:
حمایت از کاالی ایرانی
شرمندگی نظام از بیکاری جوان ،از خجلت خود آن جوان
در داخل خانه بیشتر است ،این را شما بدانید

بخش دوم:
 -1مغایرت قوانین شرع مقدس اسالم و قانون کار کشور

مانع اصلی اشتغال
درصنایع کوچک

قانون کار کشور ،شامل  203ماده و  121تبصره
است.
طبق نظر شورای نگهبان  76مورد خالف شرع در
قانون کار جمهوری اسالمی ایران موجود است.

چه وظیفه ای برای اسالمی شدن قانون کار بر عهده ماست!؟

بخش دوم:
 -2مغایرت قوانین شرع مقدس اسالم و قانون کار کشور
توصیف قوانین شرع با افکار چپ سوسیالیستی:
آقای دکتر احمد توکلی که در آن زمان وزیر کار بودند چنین عنوان
می نمایند :آن موقع گرایش های چپ سوسیالیستی ،نه به معنای
اعتقادی کلمه بلکه به معنای دولت ساالرانه رایج بود.
قانون کار را بر مبنای احکام اسالم و عقد مورد توافق طرفین نوشتیم.
متراضی دو طرف و اشتراک منافع بود .در مقابل برخی معتقد بودند
که حاکمیت ،اختیار دارد که تعیین تکلیف کند .چون کارگر را ناتوان
و سرمایه دار را ذاتاً استثمارگر می دانستند ،می گفتند قرارداد را ما
باید برایشان بنویسیم .ما مبنا را بر تفاهم می گذاشتیم ولی آن ها مبنا
را بر تضاد می گذاشتند.

مانع اصلی اشتغال
درصنایع کوچک

بخش دوم:
 -3مغایرت قوانین شرع مقدس اسالم و قانون کار کشور
روند تصویب قانون کار فعلی کشور
قانون اولیه کار تا سال  1366چندین بار به تصویب مجلس
شورای اسالمی رسید ولی در شورای نگهبان به دلیل مغایرت با
احکام اسالمی برگشت داده شد .لذا رئیس وقت مجلس در تاریخ
های  1360/07/05و  1366/11/17طی دو نامه به حضرت امام
خمینی (ره) خواستار اعمال والیت ،در رابطه قانون کارِ مورد
اختالف مجلس و شورای نگهبان شد.
امام خمینی (ره) :در تاریخ های  1360/07/19و  1366/11/17با
تصریح به موقت بودن آن در شرایط خاص  ،موافقت خود رادر این
رابطه اعالم نمودند.

مانع اصلی اشتغال
درصنایع کوچک

بخش دوم:
 -4مغایرت قوانین شرع مقدس اسالم و قانون کار کشور
متن شرایط امام خمینی (ره) در تصویب قانون کار
بسم اهلل الرحمن الرحیم
آنچه در حفظ نظام جمهوری اسالمی دخالت دارد که فعل یا تَرک آن موجب اختالل

نظام می شود و آنچه ضرورت دارد که تَرک آن یا فعل آن مستلزم فساد است و آنچه
فعل یا تَرک آن مستلزم حَرَج است پس ازتشخیص موضوع بـه وسیله اکثریت وکالی
مجلس شورای اسالمی ،با تصریح به موقت بودن آن مادام که موضوع محقق است ،و

پس از رفع موضوع خود به خود لغو می شود ،مجازند در تصویب و اجرای آن ،و باید
تصریح شود که هر یک از متصدیان اجرا از حدود مقرر تجاوز نمـود مجرم شناخته می
شود و تعقیب قانونی و تعذیر شرعی می شود.
والسالم علیکم و رحمت اهلل و برکاته

روح اهلل الموسوی الخمینی 1360/07/19

در تاریخ  1366/11/17امام مناقشه بین مجلس شورای اسالمی و شورای
نگهبان را به مجمع مصلحت نظام محول کردند.

مانع اصلی اشتغال
درصنایع کوچک

بخش دوم:
 -5مغایرت قوانین شرع مقدس اسالم و قانون کار کشور
توصیف شرایط امام خمینی (ره) در تصویب قانون کار
پاسخ حضرت امام (ره) در این زمینه بسیار ستودنی است زیرا ایشان مطابق مسئله
فقهی خوردن گوشت حیوان مردار در شـرایط خاص اظهار فرمودند که با فرض
مسئله اقـدام به آن اشکـالی ندارد ،نکته اصلی در اینجاست که موضوع اعالم
شده به ایشان برای حَرَج و مشکالت آن ،غیر واقعی و جوسازی بوده است.
آیا پس از گذشت  37سال با توجه بـه الزام امـام خمینی(ره)
مبنی بر موقت بودن آن ،وقت اصالح قانون کار فرا نرسیده است؟
ریشه این تفکرات گرایش های چپ سوسیالیستی بوده است و میدانیـم که این
افکـار ،سالهاست در دنیا کنار گذاشته شده است وسردمداران آن به پوچی
این تفکر اقرار می نمایند ،چگونه است که ما هنوز پایبند ریشه ها منسوخ شده
آن در قانون کار خودمان هستیم؟
قانون کار در آذر ماه  67در مجمع تشخیص مصلحت مصوب شد .همچنین امام (ره)
در سال  1368رحلت فرمودند و قانون فعلی با شرایط موقت بودن در مجلس شورای
اسالمی با مخالفت شورای نگهبان در تاریخ  1369/08/29به تصویب رسید.

مانع اصلی اشتغال
درصنایع کوچک

بخش دوم:
 -6مغایرت قوانین شرع مقدس اسالم و قانون کار کشور
سخن آخر
در آیه  124سوره طه ،خداوند می فرمایند :
و مَن أَعرَضَ عَن ذِکرِی فَإنَّ لَهُ مَعِیشَةً ضَنکاً و نَحشُرُهُ یَومَ القیامَةِ أَعمَی
یعنی هر کس از یاد من روی گردان شود ،درحقیقت زندگی تنگ
(وسختی) خواهد داشت و روز قیامت ،اورا نابینا محشورمی کنیم .
سی سال قبل ،قانون کاری مصوب شد کـه خالف شرع مقدس اسالم بود
که با استناد به آیه فوق ،اثرات نامطلوب آن قابل پیش بینی بوده است.
وقت آن رسیده است ،باتکیه بر قوانین شرع مقدس اسالم و با رعایت
تاکید امام خمینی(ره) مبنی بر استفاده از تجربیـات بـین المللی،
قوانیـن کار اصالح شونـد تا دنیایی راحت و زیباتر داشته باشیم.

مانع اصلی اشتغال
درصنایع کوچک

بخش سوم:

مانع اصلی اشتغال
درصنایع کوچک

موارد نهادینه شده و بازدارنده از اشتغال
(با توجه به معیارهای بین المللی)

چوب الی چرخ اشتغال!

در این بخش به اظهارات و تفکراتی اشاره شده است
که در افکار عمومی نهادینه شده و مانع اشتغال زایی و
باعث بیکاری گسترده در سطح کشور گردیده اند.

بخش سوم:

مانع اصلی اشتغال
درصنایع کوچک

موارد نهادینه شده و بازدارنده از اشتغال
(با توجه به معیارهای بین المللی)
اظهار نظر غیرواقعی : 1

خون کارگران شهری از کارگران روستایی رنگین تر
نیست که دستمزد بیشتری داشته باشند!

هزینه تولید در روستا با دستمزد مساوی ،بیشتـر از شهراست چرا که هزینه
حمل و نقل مـواد اولیه ،فروش محصول ،تأمین و دسترسی به نیروی
متخصص ،کمبـود امکانـات و دوری راه در مناطق روستایی باالتر است.
سرمایه گذاری و اشتغـال زایی در روستـا فقط زمانی اتفاق
می افتد که هزینه نیـروی انسانی در آنجـا پایین تر ازشهـر باشد.
به اسم دفاع از روستاییان شـرایط بیکـاری و مهاجرت ایشان را بـه
وجود آورده ایـم.
طبـق گزارش ویژه دولت از اشتغال در مورخه  ، 94/07/13تعداد
 10/3میلیون روستایی بیکار هستند.

عنوان هزینه

در شهر

در روستا

حمل و نقل و مواد اولیه

-

بیشتر از شهر

فروش محصول

-

بیشتر از شهر

تامین و دسترسی به نیروی
متخصص

-

بیشتر از شهر

نبود امکانات

-

بیشتر از شهر

دوری راه

-

بیشتر از شهر

نیروی انسانی

برابر با روستا

برابر با شهر

جدول  :2مقایسه هزینه تولید در شهر و روستا

بخش سوم:

مانع اصلی اشتغال
درصنایع کوچک

موارد نهادینه شده و بازدارنده از اشتغال
(با توجه به معیارهای بین المللی)
اظهار نظر غیرواقعی  :2یک دِه آباد به از  10دِه ویران است!
در پاسخ این اشکال که با افزایش دستوری حداقل دستمزد
بدون در نظر گرفتن بهره وری ،افراد زیادی بیکار
میشوند ،متاسفانه پاسخ فوق شنیده میشود.
اینگونه تفکرات به ظاهر منافع کارگران شاغل را تـأمین
می نماید ،ولی بـه قیمـت بیکـار شـدن بعضـی از خود
کارگران و گرسنه ماندن جمعیت بیکاران می باشد که این
عملکرد موجب نابودی صنایع کوچک و کـم درآمد شده
است که در تناقض سوم به آن اشاره گردید.

بخش سوم:

مانع اصلی اشتغال
درصنایع کوچک

موارد نهادینه شده و بازدارنده از اشتغال
(با توجه به معیارهای بین المللی)
اظهار نظر غیرواقعی :3

عرضه و تقاضا بهم خورده است و شغلی در کشور
نمی توان ایجاد نمود!

در پاسخ به چنین اظهاراتی باید عنوان شود که علت
اصلی بیکاری و نبود شغل در کشور ،وجود قوانین انحصاری
است که مغایر با شرع مقدس اسالم بوده و در تناقض با
قوانین بین المللی و پیشنهادات سازمان جهانی کار است.
(چگونه است ،کشـور چیـن با جمعیت  1/4میلیارد
نفـر ،نرخ بیکاری کمتر از ایران با جمعیت  80میلیون
نفری دارد؟!)

بخش سوم:

مانع اصلی اشتغال
درصنایع کوچک

موارد نهادینه شده و بازدارنده از اشتغال
(با توجه به معیارهای بین المللی)
اظهار نظر غیرواقعی :4

علت پایین بودن بهره وری،کم بـودن حداقل
دستمزدها می باشد!

سازمان جهانی کار ( )ILOاولین موردی را که پس از سبد خانوار و تورم تعریف می
نماید ،موضوع دخالت بهره وری در تعیین حداقل دستمزد است و اظهار می دارد
وجود تورم دلیل بر باال بودن حداقل دستمزد است.
با توجه به تورم پیوسته در کشور ،اظهار نظر فوق صحیح نیست ،که در تناقض چهارم
به آن اشاره گردید .متأسفانه در ایران ،بعضی عقیده دارند:
”بهره وری نباید ارتباطی با دستمزد داشته باشد “.بر این اساس موضوع بهره وری
در تعیین دستمزد در نظر گرفته نمی شود.
حذف رقابت محصول در بازار ،عدم فروش کاالی داخلی،
تعطیل شـدن کسب و کارها ،از بین رفتـن تعـدد کارفرما  ،اجبار کـارگـران به
کـار در هر شرایـط کاری و بـیکاری گسترده موجود در کشور ،از نشانه های این
تفکر می باشند.

بخش سوم:

موارد نهادینه شده و بازدارنده از اشتغال
(با توجه به معیارهای بین المللی)

مانع اصلی اشتغال
درصنایع کوچک

اظهار نظر غیرواقعی : 5
الزم است بدانیم که سهم اعالم شده مربوط به میانگین
دستمزد کارگران در یک واحد تولیدی است و قیمت
کاالدر مجموع مراحل تولید از استخراج ،خالص سازی،
تبدیل ،تولید ،انرژی ،ماشین آالت ،ارسال و فروش،
معادل دستمزد کارگران و سود کارفرما است.
یعنی قیمت تمام شده کاال در کل مراحل تولید ،معادل
دستمزد است .هزینه دریافتی از فروش معادن هم در
کاهش هزینه خدمات دولت برای تولید صرف می گردد.
هرچه حداقل دستمزد در کشور ،بصورت دستوری افزایش
یابد ،قیمت کاالی داخلی گران تر و توان کارفرما برای
رقابت کمتر می شود.در ایـن شـرایط نه تنها به
کارگیری نیروی انسانی جدیدغیرممکن می باشد،
بلکه امنیت شغلی کارگران شاغل هم به خطر می افتد.

تاثیر دستمزد کارگران در قیمت تمام شده کاال کمتر از 10
درصد است و الزم نیست این مقدار روی حداقل دستمزد
مانور داده شود!

مثال :خط تولید بطری شیر
منابع طبیعی
(آب و نور و خورشید)

کارگر تولید علوفه
کارگر گاوداری

کارگر کارخانه
شیر و لبنیات

معدن گاز

کارگر استخراج
متخصص پتروشیمی

کارگر تولید بطری

کارگر پخش مواد غذایی

کارگر فروشگاه

خدمات دولت و
ارزش زمین

ساختمان

انرژی

معدن سنگ
آهن

معدن
مصالح
ساختمانی

معادن گاز،
مس ،نفت

کارمند
ایجاد جاده

کارگر
استخراج
سنگ

متخصص
نقشه
ساختمان

کارگر
استخراج
معدن

کارمند
تولید برق

کارگر
تولید فوالد

کارگر
تولید
مصالح
ساختمانی

کارگر
ساخت سد

کارمند
ایجاد
امنیت

کارگر
تولید
قطعات

کارگر و بنا

کارگر
تولید کابل

کارمند
خدمات

کارگر
مونتاژ
ماشین

کارگر
نازک کاری
ساختمان

کارگر
انتقال
انرژی

کارمند
مالیات

ماشین آالت

برای مثال ،جدول فوق نشان می دهد ،قیمت تمام شده یک بطری شیر معادل دستمزد
کارگر و سود کارفرما است.

بخش سوم:

مانع اصلی اشتغال
درصنایع کوچک

موارد نهادینه شده و بازدارنده از اشتغال
(با توجه به معیارهای بین المللی)
اظهار نظر غیرواقعی : 6

در روستاهای کشور کسی حاضر نیـست با
کمتر از حداقل دستمزد مشغول به کار شود!

این اظهارات خالف واقع ،در شبکه های سـراسری سیما به کرات
دیده شده است .بنا به شواهد عینی  %96مشاغل در روستاها
غیـر رسمی است .یعنی کارگران روستایی با دستمزدی کمتر از
حداقل تعیین شده ،بدون بیمه و مزایای بازنشستگی مشغول به کار
هسـتند .با این اوضاع ،بیکاران وکارگران روستایی مجبورند
برای امرار معاش،روستارا ترک کـرده و با توجه به محدود بودن
ظرفیت شغل در شهرها ،بیکار بمانند و یا با دستمزدی کمتر از
حداقل دستمزد ،مشغول به کار شوند .نمونه بارز بی اطالعی و
اظهارات نادرست اینست که دراکثـر روستاهای کشور ،دستمزد
کارگران حدود  %20حداقل دستمزد هم نمی باشد.

بخش سوم:

مانع اصلی اشتغال
درصنایع کوچک

موارد نهادینه شده و بازدارنده از اشتغال
(با توجه به معیارهای بین المللی)
اظهار نظر غیرواقعی  : 7کـارفرمـایان از کـارگران بهـره کشی می کنند!
قانون کار موجب تعطیلی صنایع کوچک شده است و در اثرِ از بین رفتـن
تعدد کارفرمایان ،کارگران برای حضور در مشاغل محدود با یکدیگر رقابت
می کنند که این امر باعث شـده ،امروزه بزرگترین بهره کشیِ سیستمی از
کارگران و کارفرمایان صورت گیرد.

داشتن حق انتخاب و تعدد کارفرما

هر چه تعداد کارفرمایان در بازار کار بیشتر شود ،کارگران بیشتری مشغول
به کار می شوند و برای اشتغال ،حق انتخاب گسترده تری وجود خواهد
داشت و کارگران می توانند در صورت بهره کشی یا اخراج شدن از سوی
یک کارفرما ،بـه راحتی نـزد کارفرمای دیگری استخدام شوندکه در این
شرایط ،بهره کشی کم می شود.
در ضمن فراموش نکنیم که بزرگترین رقیب کارفرما ،خود کارفرما می باشد
و ایشان در تقابل با یکدیگر سود خود و قیمت کاال را کاهش می دهند.

انحصاری شدن و
بهره کشی از کارگر

بخش سوم:

مانع اصلی اشتغال
درصنایع کوچک

موارد نهادینه شده و بازدارنده از اشتغال
(با توجه به معیارهای بین المللی)
اظهار نظر غیرواقعی  : 8دولت بایستی نرخ ارز را همواره پایین نگه دارد!
درنتیجه پایین بودن قیمت ارز ،محصوالت خارجی ارزان می شوند
(خوشحالی مردم) .با افزایش حداقل دستمزد ،محصوالت داخـلی
گـران می شوند (دلخوشی کارگران).
با این دو فرآیند محصوالت خارجی به فروش می رسد و کاالی داخلی
در انبارها می ماند که بیکاری کارگران ایرانی و اشتغال کارگران
خارجی را در پی دارد .این خود تحریمی و عـدم مصرف کاالی ایرانی
نتیجه چنین سیاست اشتباهی می باشد .تاکید رهبری همواره
بر مصرف کاالی ایرانی است ولی متاسفانه سیاست گذاری دولت ها بر
مصرف کاالی خارجی شکل گرفته است .از سال  92تا سال  ،96حداقل
دستمزد کارگران حدود  2برابر افزایش یافت و دولت بـا تالش زیاد
اجازه نداد که نرخ ارز بیش از  %20افزایش یابد ،کـه نتیجه این
سیاست رکود ،تعطیلی کارگاه ها و افزایش بیکاری کارگران درسطح
کشور گردید.

ایجاد نرخ ارز شـناور ،تک نرخی و غیر دستوری بـا پیاده
کردن نظام عرضه و تقاضا در قیمت گذاری ارز
طـبق تجربیات بین المللی ،از راهکارهای رفع اشتباهات
فـوق هستند تا چرخه اقتصادی کشـور تـقویت شده و از
بـه هـدر رفتـن سـرمـایه ملی و همچنین بیکــاری
جلوگیـری شود.

بخش سوم:

مانع اصلی اشتغال
درصنایع کوچک

موارد نهادینه شده و بازدارنده از اشتغال
(با توجه به معیارهای بین المللی)
اظهار نظر غیرواقعی  : 9نمایش تصویر نادرست از کارفرما در اذهان عمومی!

بعضی از مسئولین کشور ،بـا تصویرسازی نـادرست از کارفـرما،
همواره وی را تحت فشار قرار داده اند .احترامی که در دنیا
برای کارفرما لحاظ می شود ،در ایران معنایی ندارد.
گواه این مطلب دیده نشدن کارفرمای صنایع
کوچک در قانون کار است.
باید بدانیم که در اغلب موارد جنس کارفرما از جنس
کارگر است زیرا  %92صنایع کشور را ،صنایع کوچک
تشکیل داده است و در این صنایع وضعیت معیشت
کارفرما شبیه به کارگرانش می باشد.

بخش سوم:

مانع اصلی اشتغال
درصنایع کوچک

موارد نهادینه شده و بازدارنده از اشتغال
(با توجه به معیارهای بین المللی)
اظهار نظر غیرواقعی  : 10به جای بازنگری در قانون کار به مسائل بانک،
قاچاق و تحریم ها پرداخته شود!
باید بدانیم که موضوع بانک یک مسئله خصوصی مربوط به اموال مردم است .یکی
از دالیل اصلی محقق نشدن بانکداری اسالمی ،ایجاد تورم ناشی از قانون کار
است  ،زیرا فردی که وام قرض الحسنه می دهد ،انتظار دارد ارزش پول او کاهش
نیابد و تورم اجازه چنین انتظاری را نمی دهد که در تناقض ششم به آن اشاره
گردید .همچنین قاچاق کاالزمانی اتفاق می افتد که محصوالت داخلی بواسطه
هزینه های باالی دستمزد نیروی انسانی ،توان رقابت با کاالی خارجی را نداشته
باشند ،دراینصورت صرفه اقتصادی با قاچاق کاال است .بحث تحریم ها هم از عهده
کارگر و کارفرما خارج بوده و موضوعی سیاسی و ملی است.
برای حفظ ارزش های واالی کشور ،باید پای خسارت های آن هم بایستیم و
خودمان به معضل بیکاری دامن نزنیم .مانع اصلی اشتغال در صنایع کوچک قانون
کار است و نباید بدین صورت فرافکنی شود و ذهن ها را از موضوع اصلی دور
نمود.

بخش سوم:

مانع اصلی اشتغال
درصنایع کوچک

موارد نهادینه شده و بازدارنده از اشتغال
(با توجه به معیارهای بین المللی)
نتیجه:
قوانین حاکم در کشور به ضرر اشتغال ،کارگر ،کارفرماو بیکار
بوده و مانع اصلی اشتغال در صنایع کوچک است.
سازمان جهانی کار:
”حـداقل دستمزدهایی که بـرنامه ریزی
ضعیف دارنـد می تواننـد رفاه کارگران را
بـه خطـر بیاندازند و اقدامات سودمند
را از پایـه خراب کنند و مشوق های
اقتصادی ،برای اجرای حداقل دستمزد
را بی فایده کنند”

