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 تعالیباسمه         

 های دامت برکاتمحضر محترم مقام معظم رهبری حضرت آیت اهلل خامنه

 گذاشتهگانه سهگذاری که بر عهده قوای های کلی نظامِ قانوناحتراماً با استناد به ابالغیه حضرتعالی در سیاست سالمٌ علیکم.

قانون ، گونه که مستحضر هستید همان رساندض میبه عر ،و تأکید حضرتعالی بر تجدید نظر در قوانین غیراسالمیاست شده 

و دستمزد باید بر اساس توافق و رضایت طرفین  باشدخالف شرع مقدس می ،کار تعیین حداقل دستمزد توسط شورای عالی

 2،1تعیین شود.

آن، قانون  ایراداتباشد که از بارزترین می کشور شده است قانون کار های جدیچالشغیر اسالمی که موجب  یکی از قوانین

به  5جهانی کار و سازمان 4قانون کار 41، ماده 3های مجلس، پژوهشزمینهدر شهر و روستاها است. در این  یکساندستمزد 

 سال 30در   .از ضروریات یک نظام مناسب و منسجم استکشور  دستمزد متفاوت در تصویباند که نموده طور یکسان تأکید

باالتر  هادر این سال ، نرخ بیکاری کشورکرده استرا تعیین و ابالغ میدستمزد یکسان در کشور  ،گذشته که شورای عالی کار

بیشتر از گذشته بوده نیز  شهرو آمار مهاجرت از روستا به  7تعداد شاغلین غیررسمیاز طرفی،  6المللی بوده است.از متوسط بین

دانیم تر، نرخ رشد بیکاری در صنایع کوچک و روستایی بیشتر از مناطق شهری و مشاغل بزرگ بوده و میاز همه مهم .8است

 9است. در جوامع بیکاری نتایج منفیاز  ،طالق ، اعتیاد و زندانکه بسیاری از مفاسد اجتماعی از جمله 

 10است روستاها، استقرار صنایع کوچک در کاهش اثرات نامطلوب فوقدهد که تنها راه حل نشان میالمللی نتایج تحقیقات بین

، در صنایع کوچک و روستایی نسبت به صنایع بزرگ و متغیررفت از وضعیت فعلی، تصویب قانون حداقل دستمزد و راه برون

، قابل شورای اسالمی و یا تصویب قانون در مجلس 11کارقانون  191ی شهری است. رفع این مشکل با استفاده از پتانسیل ماده

بندی ی نذر اشتغال جمعکه توسط خیریه ،المللیلذا، با توجه به مشکالت اساسی جامعه و نتایج تحقیقات بین. 12استانجام 

صورت علمی و متناسب با برداری و اصالح قوانین به نفع عموم جامعه به گردد، پیشنهاد زیر جهت بهرهآن به پیوست ارسال می

 گردد.دستورات اسالمی تقدیم می

باشد و قابل انجام به صورت توافقی  ،نفر کارگر 10دستمزد کارگران در کارگاه های روستایی با کمتر از  :طرح پیشنهادی

 . ریافتی ملزم به ارائه خدمات باشدصندوق بیمه به تناسب توافق و مبلغ د

نیازمند در حاشیه شهر و روستاهای استان اصفهان اجرا  1100طرح به صورت پایلوت برای این رساند که به استحضار می

 .ایجاد خواهد شدمیلیون شغل رسمی در کشور  10سال،  3 در کمتر از ،این طرح طبق تحقیقات، در صورت تصویب گردیده است.

% مشاغل روستایی 88شود اجتماعی است و موجب میبار مالی برای دولت و سازمان تأمین نداشتن از جمله مزایای این طرح، 

خواهشمند . 14باشداثر کم هایاقدامی مؤثر برای حذف یارانه همچنینو  13رسمی شوندتبدیل به مشاغل که غیررسمی هستند، 

تقدیم  است یک مالقات بسیار کوتاه برای این موضوع مهم، به ما خادمان اختصاص فرمایید. منابع اطالعات فوق به پیوست

 /2pSiBVQhttps://bit.lyگردد. همچنین، لینک این نامه و پیوست در آدرس منابع اطالعات فوق به پیوست تقدیم میگردد. می

 باشد.قابل دسترسی می

 برومند 09136599732اخوان مقدم     مسئول دفتر:  09131183332مدیرعامل: 

 با سپاس

 اکبر اخوان مقدم

 )ع(اشتغال امام حسین مدیرعامل خیریه نذر

 بن بست شقایق -اصفهان، خیابان سروش، چهارراه عسگریه، کوچه مهدیه بزرگ اصفهان، مقابل دبستان دخترانه نشانی:

 8155946555کد پستی:     03132262779نمابر:    09136599732همراه:   03132262778تلفن: 

www.nazreeshteghal.com        info@nazreeshteghal.com 

15/07/1398 

 3911/1/3073ن/

 دارد

https://bit.ly/2pSiBVQ
http://www.nazreeshteghal.com/
mailto:info@nazreeshteghal.com
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 باسمه تعالی

 غیرشرعی و غیرعلمی کار قانونی اصالح پیوست نامه

 غیر شرعی بدین شرح بوده است: کار قوانین تصویب روند -1

 باشد و دستمزد باید بر اساس توافق تعیین شود.دستمزد توسط دولت و هر شخص سومی میقوانین اسالم مخالف تعیین 

 تصویب به اسالمی شورای محترم مجلس در کار یاولیه قانون و دولت، کارفرمایان کارگران، بین گسترده هایبررسی پس از، 1330در سال 

-نامه طی 05/07/1330 مورخ در مجلس وقت یسیر لذا. شد داده برگشت اسالمی احکام با مغایرت دلیل به نگهبان  شورای در ولی رسید

 قانون با رابطه در رهبری معظم مقام تنفیذ و والیت اعمال خواستار و نمود ارسال (ره)خمینی امام حضرت اسالمی انقالب گذاربنیان ای به

 است، بوده خاص شرایط به الزام با که ایجوابیه طی 19/07/1330 تاریخ در (ره)خمینی امام .شد نگهبان شورای و مجلس اختالف مورد کارِ

 شدنن رعایت بر مبنی را خود اعتراض اینامه در گلپایگانی ا...آیت  حین همین در. نمودند اعالم رابطه نای در را خودمشروط  موافقت

 دوره این در: ”که نمایندمی عنوان بودند چنین کار وزیر زمان آندر  که توکلی احمد دکتر آقای .کردند اعالم امام حضرت به اولیه احکام

-ده هایاز کمیته کمیته سه در کار وزیر به عنوان من شدمی اقتصادی مطرح زیرساخت تعیین و اقتصادی هایمدل دولت بحث در وقتی

 برای هاکمیته این از نماینده به عنوان و کرده بودند کار اقتصادی مکاتب در که بودند سه نفر اشخاصی هر. داشتم نماینده زیرساخت، گانه

 نه سوسیالیستی، های چپگرایش موقع آن .دادندمی من انتقال به و شدندمتوجه می را سوسیالیستی کج خط اینها. آوردندگزارش می من

 از غیر هم، و محیط بودیم موقع آن یوابسته ی کاپیتالیسمخوردهچوب ما. بـود رایج ساالرانهدولت معنای بلکه به کلمه، اعتقادی معنای به

 های زیادیگرایش هااین درون از بعد،. به معنای سوسیالیستی بودند چپ یا مارکسیستی، معنای به بودند یا چپ همراهانشان و روحانیت

-ایده از همواره بنابراین. بودم اصیل اسالم خط استقرار و ترویج دنبال به حال عین در و درگیر بودم انشعابات این بیشتر با من. شد منشعب

طرفین  توافق مورد عقد و اسالم احکام مبنای بر را قانون کار .کردممی انتقاد است، اسالم و ایران مردم، ضرر کردم بهمی فکر که هایی

 را کارگر چون. کند تکلیفتعیین  که دارد اختیار حاکمیت، که بودند معتقد مقابل برخی در. بود منافع اشتراک و طرف دو متراضی. نوشتیم

و  رسدتوانش نمی کارگر، اینکه فرض به اما. بنویسیم باید برایشان ما را قرارداد گفتنددانستند، میمی ذاتاً استثمارگر را دارسرمایه و ناتوان،

 قرارداد که وقتی که کنی حمایت کارگر یعنی از. است منصفانه قرارداد انعقاد از حمایت ی حکومت،وظیفه کند،می استثمار را او کارفرما

 تا گیردمی نظر در را منافع مبنای اشتراک اسالم اما. بود منافع تضاد بر ها مبنایشانآن. بگیرد نظر در خودش برای مناسبی بندد شروطمی

 تصمیم کارگر به جای باید دولت نتیجه در. است استثمارگر سرمایه، صاحب گفت کهمی تضاد اصل. ببرند منفعت عقد این از دو طرف هر

 طبقه است که این مارکسیستی مبنای ولی. باشند راضی بـه عقد باید طرفین یعنی. است رضایت اسالم در مبنای عقد من، نظر از. بگیرد

 آخر قضیه،. کند قرارداد عقد و شود طرف داربا سرمایه کارگر طبقه از نمایندگی به باید دولت و دار استسرمایـه طبقه استثمار تحت کارگر

  .“گذاشتندمی تضاد بر مبنا را هاآن ولی گذاشتیممی تفاهم بر را مبنا ما داشتیم که را مبنایی و ماهوی نظر اختالف این

 مسئولین 17/11/1333 تاریخ نماید، در اجرا را شرع مخالف قانون نشد حاضر کشور که کار وزیر توکلی آقای استعفای از پس نهایت در

 کنند محول خاصی رسیدگی مرجع به را نگهبان شورای و اسالمی مجلس شورای بین مناقشه که کردند درخواست امام ای ازنامه طی وقت

 صادر را نظام مصلحت تشخیص مجمع ایجاد حکم قانون، بودنموقت به تصریح با روز همان موجود فشارهای توجه به با نیز ایشان و

 99/08/1339 تاریخ در. شد مصوب صلحتم تشخیص در مجمع 37 آذرماه در کار قانون و فرمودند رحلت 1338 سال در (ره)امام. فرمودند

. متن جوابیه رسید تصویب به ،نگهبان شورای مخالفت با وجود ،اسالمی شورای مجلس دردر حالی  «بودن موقت» شرط با کار قانون فعلی

 باشد:به شرح زیر می )ره(حضرت امام خمینی

 مستلزم آن فعل يا آن تَرک که دارد آنچه ضرورت و شودمی نظام اختالل موجب آن تَرک يا ا... الرحمن الرحیم. آنچه در حفظ نظام جمهوری اسالمی دخالت دارد که فعل بسم
ه موضوع پس از تشخیص است حَرَج مستلزم آن تَرک يا فعل آنچه و فساد است ه آن بودن موقت به تصريح با اسالمی، مجلس شورای وکالی اکثريت وسیله ـب  موضوع مادام ـک

 مجرم نمود تجاوز مقرر از حدود اجرا متصديان از يک هر که شود تصريح بايد آن، و اجرای و تصويب در مجازند شود،می لغو خود خود به موضوع رفع از پس و است، محقق
 91/70/9637روح ا... الموسوی الخمینی  -علیکم و رحمت ا... و برکاته  شود. والسالمشرعی می تعزير و قانونی و تعقیب شودمی شناخته



9 

 

  :است بوده زیر شرح بهدر شرایط جنگ تحمیلی،  کار قانون تصویب با امام راحل موافقت شرایط

 بیانگر این تأکیدها) .است حَرَج مستلزم آن تَرک. است فساد آن مستلزم تَرک. شودمی نظام در اختالل موجب آن تَرک( الف

 (است. بوده آقای میرحسین موسوی دولت هایجوسازی

 (.است المللیبینداخلی و  تحقیقات از استفادهالزام به  نمُبیّ تأکید این) .پذیرد انجام تشخیص موضوع با( ب

 (به اصالح است. ی الزامدهندهاین تأکید هم نشان) .شودمی لغو خود به خود موضوع رفع از پس و آن بودنموقت به تصریح با( ج

 ،خاص شرایط در مردار گوشت حیوان خوردن مانند فقهی مسائل مطابق ایشان است زیرا ستودنی بسیار زمینه این در (ره)امام حضرت پاسخ

 و حَرَج ایشان برای به شده اعالم موضوع که اینجاست در اصلی ینکته .ندارد اشکالی آن به اقدام ،مسئله فرض با که فرمودند اظهار

 .است بوده جوسازی و واقعی غیر آن، مشکالت

 ما که است چگونه .نمایندمی تفکر اقرار این پوچی به آن سردمداران و شده گذاشته کنار دنیا در هاستسال کمونیستی افکار که مدانیمی

 ! هستیم خودمان کار قانون در آن یشدهمنسوخ های ریشه پایبند هنوز

 خواهد( سختی و) زندگی تنگ حقیقت در شود، گردانروی من یاد از کس هر» : فرمایندمی خداوند طه، سوره 194 یآیه در :نکته

 با که بود اسالم مقدس شرع خالف کـه شد مصوب کاری قانون قبل، سال سی«. کنیممی محشور نابینا را او قیامت، روز و داشت

 با و اسالم مقدس شرع قوانین بر تکیه با است، رسیده آن وقت. است بوده بینیپیش قابل آن نامطلوب اثرات فوق، یآیه به استناد

 باشیم. داشته زیباتر و راحت دنیایی تا شوند اصالح کار قوانین  تجربیات، از استفاده بر مبنی (ره)خمینی امام کیدأت رعایت

قانون کار  903ی بر خالف شرع بودند، در انتهای ماده مورد از قوانین کار 73ی اصرار شورای نگهبان، این موضوع که در نهایت، به واسطه

 به شرح زیر درج گردید:

موادی از آن مورد قانون فوق که در تاریخ دوم مهر ماه یک هزار و سیصد و شصت و هشت به تصویب مجلس شورای اسالمی رسیده و "

 -(3)مصحلت نظام بررسی و با اصالح و تتمیم مواد  ، در جلسات متعدد مجمع تشخیص اختالف مجلس و شورای نگهبان قرار گرفته است

(7)- (8)- (19)- (15)- (90)- (94)- (93)- (97)- (99)- (31)- (39)- (33)- (41)- (43)- (51)- (59)- (53)- (53)- (58)- (59)- (30)- 

(39)- (34)- (35)- (33)- (37)- (39)- (70)- (73)- (81)- (105)- (108)- (110)- (111)- (119)- (113)- (114)- (118)- (119)- (130)- 

 -(171( ، کل فصل مجازات ها )مواد )133) -(130) -(159) -(158) -(155) -(154) -(151) -(143) -(138) -(137) -(133) -(135) -(131)

(179)- (173)- (174)- (175)- (173)- (177)- (178 )– (179)- (180)- (181)- (189)- (183)- (184)- (185)  

 مشتمل بر دویست و سه ماده و یکصد و بیست و یک تبصره در تاریخ بیست و نهم آبان ماه  (903) و

 ".یک هزار و سیصد و شصت و نه به تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید

همه به اتفاق نظر  ،مشابه آن از حضرت امام خمینی هم استفتاء شده استو ، ایمداشته تقلید از مراجع عظامما که  یهای متعدد در استفتا

، آن مبلغ مبلغ بیشتری را مطالبه نمودکار مراجعه کرد و  یکارگر به اداره اًگویند که اگر کارگر با کارفرما قراردادی را منعقد نمود و بعد می

رار صا ،سفانه قانون کار کشور در اقدام به این امر خالف شرعأمت .باشد برای کارگر جایز نمی ،شود می تحمیلکه توسط قانون به کارفرما 

 .ورزد می

 باشد، و اصل بر توافق است. در یک کالم، اسالم موافق تعیین حداقل دستمزد نمی

 اهکار معرفی گردد.تواند به عنوان یک رتعیین حداقل دستمزد غیراسالمی است، ولی اگر به طور صحیح اجرا شود، می
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 قوای  یقانون گذاری، که بر عهده های کلی نظامِبالغیه مقام معظم رهبری در سیاستا 15و  14، 13 ،9، 3، 9، 1 با استناد به بند -2

مورد آن  17مورد از  7ایشان به مواردی مهم اشاره نمودند که بایست در قوانین غیر اسالمی تجدید نظر شود. گانه گذارده شده میسه

  :*باشد، که عبارتند ازمربوط به اصالح قانون کار می

 باشد.(می ی نامهداخل پرانتز از نویسنده)*موارد 

  .قانونی لوایح و ها طرح تصویب و تنظیم در گذاری قانون منشاء ترین اصلی عنوان به شرع موازین به توجه( 1

 (9خالف موازین شرعی است: صفحه  قانون کار، بنا بر اظهار شورای نگهبان، 41ی )ماده

 ایجاد و ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون و شرعی موازین با مغایرت حیث از کشور موجود مقررات و قوانین پاالیش و ارزیابی( 9

  .اساسی قانون چهارم اصل تضمین برای الزم کار و ساز

: کلیه قوانین و مقررات 4قوانین غیرشرعی اجازه تصویب ندارند. اصل باشد زیرا طبق قانون اساسی  )قانون کار خالف قانون اساسی می

ها باید براساس موازین اسالمی باشد. این اصل بر اطالق یا  مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این

 ر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.(عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این ام

 .اساسی قانون با مقررات مغایرت عدم برای مناسب سازوکار تعیین( 3

   :بر تأکید با قانونی های طرح و لوایح انطباق برای سازوکار تعیین و نویسی قانون و گذاری قانون اصول رعایت( 9

  .واقعی نیازهای به بودن معطوف -

  .قانون اجرای تأثیر ارزیابی و کارشناسی نظرات بر ابتناء -

 (3و  5، 4های مجلس و سازمان جهانی کار لحاظ گردد: صفحات )نظرات مرکز پژوهش

  آن جامعیت و شمول و قانون بودن عمومی ناروا، تبعیض از اجتناب و قوانین در محوریعدالت -

 (7باشد: صفحه می )قانون کار فعلی ضد عدالت برای اشتغال روستاییان و شهرهای کوچک

  .مصلحت اعتبار دوره تعیین حیث از است شده تصویب نظام مصلحت تشخیص مجمع در که مصوباتی در بازنگری( 13

 گذرد()سی سال از تاریخ تصویب قانون کار می

 این موجود قوانین در بازنگری عالی؛ شوراهای قبیل از نهادهایی تشکیل به مربوط قوانین در گانه سه قوای ذاتی صالحیت رعایت( 14

  .عادی قوانین با آنها مصوبات مغایرت عدم تضمین برای الزم قانونی کارآمد کار و ساز بینی پیش نهادها؛

، کنترل شود. سازمان جهانی «درک و حفظ حقوق عامه»افرادی که در شورای عالی کار هستند مبنی بر « صالحیت»)الزم است که 

گیرد،  این مشارکت باید بر مبنای برابری صورت»آورده است:  «ی راهنمای تعیین حداقل دستمزدخالصه»ی مقاله 3ی کار در صفحه

  («از منافع عمومی، مورد قبول باشد و صالحیت نمایندگان برای دفاع

 انداز، چشم سند اساسی، قانون اجرانشده اصول کشور، اجرایی امور از گشایی گره: محوریت با گذاری قانون های اولویت تعیین( 15

  .رهبری مطالبات و توسعه ساله پنج برنامه نظام، کلی های سیاست

 باشد(های مقام معظم رهبری، که موضوع اشتغال میترین دغدغه)پیگیری یکی از مهم

گرفته و اسالمی ها صورت شود و ضروری است که تجدید نظر در آنی فوق میقوانین مربوط به تعیین حداقل دستمزد مشمول ابالغیه

 شوند.

 



4 

 

که یکی از بارزترین موارد آن، قانون دستمزد مساوی در  استقانون کار  گردیده،که موجب بزرگترین چالش کشور  یقانون مؤثرترین -3

ای و حتی است که دستمزد منطقه اعالم نمودهدر یک گزارش کارشناسی های مجلس مرکز پژوهشاین موضوع را شهر و روستاها است. 

به شرح در گزارش مذکور « دستمزد ساختار اصالح طریق از اشتغالزایی»قسمت مربوط به . گردد سنی در تعیین حداقل دستمزد استفاده

 باشد:ذیل می

 اجازه کارگران و کارفرمایان به و نداشته تعیین حداقل دستمزد خصوص در ایمداخله هیچ دولت یافته،توسعه کشورهای بیشتر در

 برسند. به توافق دوجانبه به صورت و کنند مذاکره یکدیگر با شودمی داده

 همین و داردمی اعالم کشور و صنایع مناطق تمام برای دستمزد و حقوق حداقل نوع یک تنها سالیانه کار عالی شورای حاضر حال در

است.  غیررسمی اشتغال گسترش و اشتغال ایجاد در مهم موانعاز  و کرده تشدید را کارفرمایی و کارگر روابط در ناپذیریانعطاف امر

 در مسئله این لحاظ و نیست یکسان بزرگ و خرد هایبنگاه روستایی، و شهری اقتصادی کارفرمایان توان که است آن برای تأکید این

 بود. خواهد اشتغال ی گسترشزمینه و کرده بیشتر را کارفرما و کارگر روابط انعطاف حداقل دستمزد، تعیین

 کرد: خالصه زیر بندهای در توانمی را سراسری دستمزد حداقل فعلی نظام مسائل در مجموع،

 زندگی(، )هزینه دستمزد حداقل سطح انتخاب نادرست معیار -

 ،سنی گروههای و مناطق تمامی برای حداقل دستمزد بودن یكسان -

 غیررسمی، اشتغال برای انگیزه ایجاد و مناطق از بسیاری در دستمزد حداقل نشدن اعمال -

 دستمزد حداقل سیاست به دلیل اثرگذاری محروم مناطق در به خصوص شاغالن از حمایت در گذارسیاست هدف نشدن محقق -

 برخوردار(. مناطق در منابع منابع )تمرکز تخصیص بر محصول بازار در سراسری گذاریقیمت و سراسری

     گرفتن نظر در با کار، بهتر است بازار در اختالل ایجاد احتمال و پیچیدگی دلیلبه  که است این سیاستی یتوصیه بنابراین

 .شود انتخاب سنی و ایبه صورت منطقه دستمزد حداقل مختلف، مناطق هایفعالیت رشتهدر  ساختار هایتفاوت

 است: زیر به شرح خصوص این در نیز اصالحی رویکرد

 )برداشتن الزام آن( دستمزد حداقل موضوع روی از حمایتی بار برداشتن -

 یابد، دستمزد کاهش حداقل طریق از حمایت برای اجتماعی فشار که ایبه گونه اجتماعی تأمین نظام اصالح -

 .//سن و جغرافیا براساس دستمزد حداقل تعیین -

 (13595های مجلس، شماره مسلسل وبسایت مرکز پژوهش)

 

پیشنهاد ، برای استقرار صنایع کوچک در روستاهاقانون کار  41ی ماده ،آمده استبدین شکل موضوع دستمزد متفاوت در قانون کار  -4

 قانون کار از این قرار است: 41ی داده است که حداقل دستمزد در مناطق و صنایع کوچک متفاوت باشد. متن ماده

با توجه  نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلفشورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای  (41ماده "

 :به معیارهای ذیل تعیین نماید

 .حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران اعالم می شود (1

ازه ای مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اند حداقل مزد بدون آن که (9

 .، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعالم می شود را تامین نمایدباشد تا زندگی یک خانواده

هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده  کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به -تبصره

 ".باشندجدید پرداخت ننمایند و در صورت تخلف ضامن تادیه مابه التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می

کار  در تعیین دستمزد، در سی سال گذشته، همواره یک دستمزد سراسری یکسان در شورای عالی تفاوتبر اصل  41ی رغم تأکید مادهعلی

 بوده است. کار متن صریح قانونبه تصویب رسیده، که ناقض 
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. طبق استاندارد سازمان جهانی کار، باید شودمی مربوط به معیارهای تعیین حداقل دستمزد کهدارد دیگری جدی  ایراد 41ی البته، ماده

 ب( عوامل اقتصادی   ،هاهای آنکارگران و خانوادهالف( نیازهای  دو معیار اصلی در تعیین حداقل دستمزد لحاظ گردد که عبارتند از

 (9، صفحه «خالصه راهنمای تعیین حداقل دستمزد»ی )مقاله  
Whether they are set at an adequate level that takes into account the needs of workers and their families as well as 

economic factors                                                  
، مشاغل از ناکارآمد شدهقانون کار در تعیین حداقل دستمزد،  41ماده ی حذف عامل دوم از معیارهای اصلی در حال حاضر، به واسطه

 ناپذیری بر اقتصاد کشور داشته است.تأثیرات منفی جبرانو  روستاها خارج شده

 

ها عضو که اکثر آن 9700( به عنوان بزرگترین حامی کارگران و یک ارگان وابسته به سازمان ملل با ILOسازمان جهانی کار ) -5

دارد که حداقل دستمزد باید برای شهر و روستا، مشاغل و مناطق و حتی نوجوانان باشند اظهار مینمایندگان کارگری از سراسر دنیا می

 :آمده است« ی راهنمای تعیین حداقل دستمزدخالصه»ن با عنوان ی این سازمامقاله 18ی متفاوت باشد. در صفحه

ها در سطح تباید این نسبها یا مناطقی که بیشترین احتمال را دارند که تحت تأثیر حداقل دستمزد قرار بگیرند  به منظور شناسایی گروه» 

  «.محاسبه شوند منطقه، جنسیت و کشوری به تفکیک بخش
Country-level ratios should also be calculated at a disaggregated level by sector, sex, and region in order to identify the 
groups or regions most likely to be affected by the minimum wage. 

موجب خارج شدن اشتغال از روستا  باطن، در ولی را در بر دارد، روستاییان ظاهر، منفعت به روستا در دستمزد افزایش که دارد تأکید این سازمان

 . شده است

 دستمزد حداقل هاینرخ توان، کم افراد یا و مهاجر کارگران نوجوان، کارگران مانند کارگری، های گروه از بعضی برای کشورها برخی ●

    (7)صفحه  .کنندمی تعیین را تریپایین
Some countries set lower minimum wage rates for some groups of workers, such as young workers, migrant workers, or 
persons with disabilities. 

 (3صفحه ) «.کند نمی تجویز را ملی دستمزد حداقل یک 131 ی شماره ی نامه مقاوله» ●
Note that Convention No. 131 does not prescribe a single national minimum wage. 

 شاخص، این از استفاده با دارد کهو اظهار می نمودهرا تعریف  متغیر، حداقل دستمزد شدهمعیارهای تعیینبا استفاده از  این سازمان ●

 برای حتی و صنعتی ای،منطقه ملی، سطح در توان می را گرفت خواهند قرار دستمزد حداقل قانون تأثیر تحت که کارگرانی سهم و نسبت

 (13 صفحه) .کرد محاسبه غیره و قومیت جنسیت، اساس بر کارگران از معینی های گروه
The proportion of workers affected can be calculated at the national, regional or industry level. It can also be calculated 
for certain groups of workers (based on sex, ethnicity, and so on). 

ها وجود دارد. حذف این وکاراند که شکافی بین نیازهای منطقی کارگران و ضرورت اطمینان از پایداری کسب یاری از کشورها دریافتهبس» ●

مدت باید یک هدف میان یعنی ،تواند تأثیر نامطلوب اقتصادی یا اشتغالی، به وجود آوردشکاف، فقط با یک بار اصالح مبالغ حداقل مزد، می

بردن این شکاف، اصالح پیوسته و تدریجی تا بلندمدت برای خط مشی حداقل مزد وجود داشته باشد. به عبارت دیگر باید برای از بین

 (18)صفحه  .«کار برده شود حداقل مزد به
Many countries have discovered that a gap exists between the legitimate needs of workers and their families and the 
need to ensure that enterprises remain sustainable.  It will not be possible to eliminate this gap in a single minimum wage 
adjustment, at least not without adverse economic or employment effects. This suggests that there should be a medium- 
to long-term target for this policy – in other words, closing this gap in successive, gradual adjustments. 

ی منافع عمومی در توانند به عنوان نمایندههای فنی هستند و وابستگی به گروه خاصی ندارند میکارشناسان مستقلی که دارای تخصص» ●

 (18)صفحه «. ر مراکز آمار کشورها، نقشی کلیدی در تعیین حداقل دستمزد ایفا کنندکنا
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Independent experts with technical expertise, who represent the general interest of the country, and national statistical 
offices play a key role. 

آورده اسـت: حـداقل دسـتمزدهای اثـربخش و دارای     « ی راهنمـای تعیـین حـداقل دسـتمزد    خالصـه »ی مقاله 93ی در صفحه سازمانوبسایت  ●

ریـزی و طـرح ضـعیف     توانند در تحقق بهبود وضعیت اشتغال کمک کنند. در مقابل، حداقل دستمزدهایی که برنامه ریزی و طراحی خوب، می برنامه

 .آوردن به اقتصاد غیررسمی را ایجاد کنندخطر رویهای سودمند را از پایه خراب، و زند، اقدامتوانند رفاه کارگران را به خطر بیندا دارند می
Well-designed and effective minimum wages can contribute to these objectives. Poorly designed minimum wages, by 
contrast, can put workers’ well-being at risk, undermine effective implementation, and risk encouraging informality. 

اگر حداقل دستمزدها بیش از حد باال باشند، حمایت ضعیفی از کـارگران شـده،   »است: الذکر آمده ی فوقمقاله 14ی در صفحه همچنین، ●

 .«و اثرات ناخواسته بر اشتغال خواهند داشت
If set too high, minimum wages will be poorly complied with and/or have adverse employment effects. 
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اتفاق افتاده است که در این قسمت به چند مورد از تحقیقات صنایع کوچک و روستایی  در طی سی سال گذشته، تعطیلی گسترده -9

  شود.اشاره می

ده است روستایی ایجاد ش ، در گروهدرصد مشاغل3/0اظهار نمودند که در سه سال گذشته فقط  ،معاون وزیر کار ،آقای عیسی منصوری

د نمیلیون و سیصد هزار نفر غیرفعال در روستاها وجود دار 10دهد که می ی دولت نشان. گزارش ویژه(03/07/98)خبرگزاری مشرق، 

 (.1394 وزارت کار، مهر)

-سالکه طی داده و نشان  شناخته شدهمهاجرت پیامد تفاوت های جغرافیایی در عرضه و تقاضای نیروی کار دکتر زیاری و همکاران، پژوهش در 

 ،تر بوده است. مناطق روستایی از نظر کمبود شغل و مهاجرتخیمنسبت به مناطق شهری و وضعیت بازار کار در مناطق روستاییهای گذشته 

 (1399بینی نقش اشتغال در مهاجرت های منطقه ای، . )تحلیل، مدلسازی و پیشوضعیت نامناسب تری نسبت به مناطق شهری دارند

 

روستا، استقرار صنایع کوچک در آن است که به چند مورد آن  حل مشکالت اقتصادیدهد که تنها راهالمللی نشان میتحقیقات بین -10

 نماییم.اشاره می

 اند که باید مشاغل و صنایع کوچک را در روستاگسترده، کشورهای مترقی دنیا به این نتیجه رسیده برای ایجاد اشتغال و رهایی از مهاجرتِ

 از درصد 95 که کندمی بیان ایران آمار مرکز (،کشور محروم مناطق و روستایی توسعه سابق معاونبه نقل از آقای رضوی )استقرار دهند. 

)روزنامه ایران، . شودمی تولید شهرها در کشاورزی محصوالت یارزش افزوده از درصد 35 طرف، آن از و روستا در کشاورزی محصوالت

 (10، ص 3937، ش. 09/05/95

روستاها  یموضوع توسعه در ،جمهوری ششم توسعه به رییسمههای کلی برنادر ابالغ سیاست انقالب معظم رهبر تأکید مورد از جمله موارد

 افزایش باید بلکه شود، تثبیت آن در ساکن جمعیت باید تنها نه و است آفرینیو ارزش تولید کانون روستا ایشان، فرمایش به که بوده است،

رسانی دفتر مقام معظم رهبری، پایگاه اطالع)دهد  رخ روستا به شهر از معکوس مهاجرت باید عبارت دیگر، به. باشد داشته نیز

www.leader.ir/fa/content/13369.) 

 کشورها نواحی روستایی در مطالعه به کشورها بین روستایی درآمدزای هایفعالیت یمقایسه عنوان با تحقیقی در همکاران و دیویس

 و کشاورزی کار از خارج هایفعالیت از درآمد، ناشی از سهم بزرگترین کشورها، از بسیاری روستایی مناطق در که داد نشان نتایج. پرداختند

 تنها حاضر، حال در (.Davis, B. winters, P. carletto, G., 2010)است  درآمدی منـابع به بخشی تنوع در خانوار سهم بزرگترین

 مناطق شدنصنعتی ینظریه .روستایی است کوچک صنایع استقرار کشاورزی، بخش و روستاها مشكالت حل برای ممكن حل راه

 اینک هم روستایی، مناطق فقر مشکل حل برای کار یآخرین چاره عنوان به پایدار اشتغال ایجاد جهت در کاتالیزور یک عنوان به روستایی

 .شودمی محسوب روستایی محرومِ مناطق برای دهندهعاملی تسکین و بیکاری مشکل حل جهت در بالقوه بخشی

 کاهش به منجر که درآمد هستند کسب برای ایعمده منابع دارند، کار نیروی جذب در که باالیی توانایی لحاظ به روستایی کوچک صنایع

 یگسیخته رشد لجام اصلی عـامل که روستاها از کار نیروی خروج از بخش این زاییاشتغال .دنگردمی روستا سطح در درآمدی شکاف

 ,Skinner, N. M, Alun,E. J. and Kuhn,R. G)کند می جلوگیری است، اجتماعی اقتصادی یمشکالت عدیده و اشهره یحاشیه

2003.) 

زایی، توسعه صنعتی و ایجاد ارزش افزوده باال برای آنها شده است و توسعه روستا در بسیار از کشورها منجر به توسعه کارآفرینی، اشتغال

از مسیر توسعه روستایی به رشد و توسعه اقتصادی دست یابند، چراکه، با این باور که توسعه واقعی بدون توسعه روستایی  اندتوانسته

اند. در کرده ها و راهبردهای مدون و منسجمی را برای استفاده از ظرفیت روستاها در اقتصاد خود تدوین و اجراپذیر نیست، برنامهامکان
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خصوص در به  ای از رشد اقتصادی متأثر از اقتصاد روستاییروستا همواره جزء الینفک اقتصاد کشور بوده و سهم عمدهایران نیز، اقتصاد 

های صنعتی و از تمام ظرفیت روستاها در حوزه های واحد و منسجمی برای استفادهکشاورزی بوده است؛ اما تاکنون سیاست یحوزه

است و ضروری است در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی و ایجاد اقتصاد مردم محور این ظرفیت  خدماتی در کنار کشاورزی وجود نداشته

تواند عالوه بر توان گفت روستا موتور محرکه سایر صنایع و جریان اقتصادی کشور است که میبیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. می

های برتر را بر های کارآفرینی و فناوری زایی با استفاده از ظرفیتو اشتغالآفرینی در حوزه تولید  توانمندکردن بخش خصوصی، به تحول

 اقتصاد روستا و همچنین تحول اقتصاد کشور ایجاد نماید. 

 (www.iribnews.ir/007BLy ،90/04/1393، اشتغال ایجاد و تولید تقویت در روستاها ظرفیت )نشست پژوهشی بررسی

 

بندی فوق شاهد همین مدعاست، اولین اولویت بوده است و جمعدر های مختلف، تزریق پول به روستا دولت باشد که درالزم به یادآوری می

 ایم.این موضوع پرداختهبه شرح طی این نامه داند که می اشتغالیالملل، موفقیت اشتغال در روستا را در اصالح قوانین ولی تدبیر و خرد بین

 

 

 تواند اشتغال را به روستا بازگرداند و اقتصاد کشور را نجات دهد.آن دولت محترم می گیری ازراهکاری که با بهره -11

قوانین حداقل دستمزد باید به نحوی باشد تا کارفرما تشویق شود شغل خود را به روستا برده و در محل زندگی روستایی اشتغال ایجاد 

 گیرد و حتی معکوس شود.نماید. در آن صورت، می توان انتظار داشت که مهاجرت انجام ن

. اما تعیین یک حداقل دستمزد سراسری برای همه روستاهای تعیین گرددی روستاها ، انتخاب دستمزد سراسری برای همهاول کارراه

برخوردار و با افزایش، ولی در روستاهای کم  ،شود که اشتغال در مناطق روستایی برخوردارکشور موجب بروز همین مشکل کنونی می

 رود. مکانات کمتر، از بین میا

های مختلف روستاهای کشور، امری تحقق این امر هم با توجه به پتانسیل زد متفاوت در روستاهای مختلف است.، انتخاب دستمکار دومراه

 محال است. 

است، زیرا افراد ساکن در روستا با نفر در روستاها  10های کمتر از کردن دستمزد برای کارگاهگردد، توافقیکه پیشنهاد می کار سومیراه

وجود شرایط مختلف به مراتب بهتر از کسانی که دور از مکان و شرایط زندگی آنها هستند قادرند قوانین اشتغال را برای خودشان تعیین 

 نمایند.

بدین  191ی . متن مادهال اقدام نمایدبرای رفع موانع اشتغ ،قانون کار 191ی از پتانسیل ماده دتوانمی ، دولتشدهبا توجه به دالیل مطرح

 شرح است:

 تشخیص. نمود مستثنی قانون این مقررات از بعضی شمول از موقتاً مصلحت حسب بر توانمی را نفر ده از کمتر کوچک هایکارگاه

 .رسید خواهد وزیران هیات تصویب به کار عالی شورای پیشنهاد با که بود خواهد اینامه آیین موجب به استثنا موارد و مصلحت

 ی آن مهاجرت اشتغال به روستاها خواهد بود.توان دستمزد توافقی در روستا را تصویب کرد که نتیجهمی ،در این شورا

به دستور رییس جمهور محترم و در شورای اشتغال  تنهاباید تأکید کرد که اگر قانون پیشنهادی از طریق شورای عالی کار مصوب نگردد و 

غیرقانونی اعالم شد و  اداری که پس از تصویب در دیوان ،شاگردی مواجه خواهد شد-قانون استادمشابه در تصویب د، با مشکل مصوب گرد

 .گردیدقانون حذف آن 

جدول مالیات ) نمود اشاره درآمدمشاغل و افراد کم برای مالیات پرداختمعافیت در  به توانمی ،ی طرح دستمزد متفاوتپیشینه عنوان به

توان اعطای مقدار وام متفاوت برای ساخت و تعمیر ی دیگر، می. به عنوان پیشینه(15/01/1398 -و سقف معافیت مالیاتی 98حقوق سال 

برداری، کشتی و بسیاری موارد دیگر، وزنه در مسابقاتهمچنین،  .(10/09/97خانه در شهر و روستا را ذکر کرد )خبرگزاری کارگر آنالین، 
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به  نیز باید های شهر و روستا، دستمزدهای تفاوت در پتانسیلپس به واسطه گردد.می بر اساس اوزان برگزارمسابقات یم که کنمشاهده می

 صورت متفاوت تعیین گردند. 

تهران  شهر ی یک خانوار دربرابر متوسط روستایی است، و هزینه 9 حدود ی خانوار شهریمتوسط هزینه، 97الزم به ذکر است که در سال 

، چکیده نتایج طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوارهای )مرکز آمار ایران بوده استی یک خانوار در روستاهای قم یا کرمان برابر هزینه 3

 (.1397شهری و روستایی سال 

 

 نجات دهد.تواند اشتغال را به روستا بازگرداند و اقتصاد کشور را کاری که مجلس محترم شورای اسالمی میراه -12

قانون کار را اصالح نماید تا مانع اصلی اشتغال برداشته شود. در  41ی ماده ،تواندمجلس شورای اسالمی میبرای ایجاد اشتغال در روستا، 

 یتصویب آن در این دوره فرصتی برای، که متأسفانه، اندطرحی را ارائه نمودهی محترم مجلس شورای اسالمی نماینده 30این راستا، 

 باشد. در این طرح آمده است:مجلس نمی

 آن قبلی تبصره و الحاق 99/08/1339 مصوب کار قانون (41)ماده  به (9)تبصره  عنوان به زیر شرح به یک تبصره :طرح پیشنهادی

 یابد:می تغییر( 1) تبصره به

 ماده این (1)تبصره  موضوع مزد حداقل شمول از کارگر، نفر 10از کمتر با روستاها در شده ایجاد مشاغل کارفرمایان -2تبصره

تأمین  صندوق و بوده مابین فی قرارداد اساس بر مشاغل این کارگران متعلقه مزایای سایر و بیمه حقمزد،  پرداخت. شوند مستثنی

 .باشد خدمات ارائه به ملزم دریافتی، مبلغ با متناسب اجتماعی

کسب و کارهایی »دارد که باشد و اظهار مینفر می 10های زیر نمودن کارگاهموافق مستثنی( ILOالزم به ذکر است که سازمان جهانی کار )

 (13، ص «ی راهنمای تعیین حداقل دستمزدخالصه»ی مقاله). «شوند بگیر از این قوانین مستثنی می با کمتر از ده نفر حقوق
Legal provisions on minimum wages do not apply to some workers in informal employment, for example when 
enterprises employing fewer than ten wage earners are excluded from the relevant legislation. 

 

ها و مراکز حمایتی امور مربوط به زنان  امداد و بهزیستی و دانشگاه یمثل کمیتهو خصوصی های دولتی  رود که خیریه انتظار می -13

 نمایند.  ها بیشتر از دیگر افراد است، مطالبه این طرح را برای افراد تحت نظر خودشان که نرخ بیکاری در آن توانند سرپرست خانوار می

را مشاهده الملل مغایرت دارد و اثرات مخرب آن  ی با قوانین بینبا توجه به غیرشرعی بودن قانون و اثبات اینکه قانون کار در موارد اساس

 دارد دولت و شهری کارگران روستایی، کارگران برای بسیاری مزایای طرح اجرای این .رسد ، اصالح قانون کار ضروری به نظر میایمنموده

 :شودارائه میتعدادی از آن به شرح ذیل  که

 .شودباعث رونق روستا می روستایی یتجمع افزایش و مهاجرت شدن معکوس (1

  گردد.محقق می روستا در رسمی مشاغل افزایش تعداد (9

 باالرفتن موجب که آید می به وجود کارگر استخدام برای بیشتر تقاضای و یابد می افزایش خرید تقاضای محصوالت، شدنارزان با (3

 . شود در شهر و روستا می دستمزدها

 .شود می بیشتر اشتغال تقاضا برای ،ها کارگاه تعدد با زیرا یابد می افزایش کارگران شغلی امنیت (4

 یابد. می کاهش پایدار اشتغال ایجاد با فروشی تن و اعتیاد با  مبارزه طالق، فحشا، فساد، از جلوگیری های هزینه (5

 کمتر بسیار متعدد، های کارگاه ایجاد اثر در کارگران از کشی بهره و یابد می افزایش ایشان تعداد کارفرمایان، برای آسان شرایط ایجاد با (3

 کنند. مراجعه دیگری کارفرمای به ها، آن از کشی بهره صورت در توانند می شود. زیرا کارگران می

 .یابد می کاهش بازار در اجناس قیمت و رسد می حداقل به یکدیگر با رقابت واسطه به کارفرمایان سود (7

     شود.می محقق مقاومتی اقتصاد در رهبری معظم مقام نظرات و  شده ناامید کشور به زدن ضربه از انقالب دشمنان اشتغال، افزایش با (8
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 و شهر حاشیه در کار، به نیازمند نفر 1100 برای( ع)حسین امام اشتغال نذر خیریه با حمایت به عنوان نمونه، ،فوق مطالب تأیید منظور به

 اشتغال بستر فقط خیریه. است شده فراهم دستمزد، در دخالتی هیچ گونه بدون مشاغل این .ایجاد شد شغل پایدار اصفهان روستای 80

 که البته. پذیر استاز لحاظ علمی، امکان شده، ارائه طرح کهنشان بدهد  تا کرده است فراهم را شغل به نیازمندان و کوچک کارفرمایان بین

 در روستاها به خصوص شغل ها میلیون راحتی به شود، همراه جامعه نیاز با کشور قوانیندر صورتی که  و است، کم بسیار شغل تعداد این

 کنند. داشتن دراز خصوصی و دولتی های خیریه سوی به نیاز دست روستایی نیازمندان نیست الزم دیگر صورت، این در که شود می ایجاد

 .گذرانند می را ای زندگی خود لحظه  های کمک و صدقات با که است فاقد کار مردمی از بهتر بسیار کار، به مندعالقه و سرافراز مردمی

را به  آماربا امید به خدا و کمک دوستان،  قصد دارند که و اندکرده اشتغال نذرِ، تومان میلیون 5 مبلغ شغل، هر ایجاد برای خیریه همیاران

 . برسانندشغل  5000

% مشاغل روستایی که 88شود طرح، نداشتن بار مالی برای دولت و سازمان تأمین اجتماعی است و موجب می از جمله مزایای این

که ایشان  هستندمیلیون شاغل غیررسمی در کشور مشغول به کار  10 ،مرکز آمار ایران هایبر اساس دادهمی شوند و غیررسمی هستند رس

های جمهوری اسالمی که مدافع این موضوع با آرمان وایای بیمه و بازنشستگی را ندارند مزدریافت دستمزد کمتر، حق استفاده از وجود با 

 نوع از روستاها در قراردادها بیشتر. کندعمل میدرآمد افراد کم در حال حاضر، قانون کار به ضررباشد، و حقوق نیازمندان است، مغایر می

 قراردادهای از درصد 88 حدود مجموع در یعنی. است درصد 31 حدود کتبی فقیتوا و درصد 57 حدود شفاهی است که قرارداد توافقی

زایی  های مرتبط با آن در راستای اشتغال بررسی و تحلیل کسب و کار، اشتغال و شاخصاست )محمدشفیعی، مجید؛  رسمی غیر روستایی،

 (.1398؛ خرداد در مناطق محروم

پذیری را در بازار کار دارند. دستمزد، برای بهبود زندگی کسانی است که بیشترین آسیبفرض حمایت از کارگران از طریق حداقل پیش

حال اگر حداقل دستمزد منجر شود که افراد زیادی از همان مردم، کار خود را از دست بدهند، مزایای حداقل دستمزد به طور جدی زیر 

 (17، ص «ی راهنمای تعیین حداقل دستمزدخالصه»ی مقاله)وبسایت سازمان جهانی کار،  سؤال خواهد بود.
If a minimum wage leads to job loss for many of those same people, serious questions arise with respect to its relative 
benefits and costs. 

 کندمی ( سعی904)پیشنهادنامه شماره  پیشنهادنامه این»آورده است  الذکرفوقی از مقاله 13ی سازمان جهانی کار در صفحههمچنین، 

 تحول، این حین در آنکه ضمن کند، تسهیل را رسمی اقتصاد به اقتصادی واحدهای و کارگران انتقال فرایند خود، هایراهنمایی یارائه با تا

 «. دهد بهبود و حفظ را معیشت فعلی وضع
The Recommendation provides guidance to facilitate the transition of workers and economic units to the formal 
economy, while ensuring the preservation and improvement of existing livelihoods during the transition. 

 

 

 مشاغلبرای ایجاد در روستاها حال حاضر های مختلفی است که در یارانهو ی کالن از دیگر مزایای طرح پیشنهادی، حذف بودجه -14

 کنند:اند. برای مثال، در خصوص موضوع اعطای وام زودبازده، برخی پژوهشگران اظهار میاثر بودهها کمشود، که اغلب آنصرف می

 هزار 900 حدود بایست می متوسط طور به ساله همه که است بوده ای  گونه به بازار شرایط ،کشور اقتصادی -اجتماعی توسعه چهارم برنامه در

 300 از فراتر سال هر در شده ایجاد شغلی های فرصت متوسط گذشته، سال 90 طی که است حالی  در این و گردیدمی ایجاد شغلی فرصت

 هایوام تاثیر بررسی به زمان، ترینکوتاه در زایی اشتغال بر دولتمردان پیش از بیش تاکید به توجه با تحقیق این در. است نرفته مورد هزار

 بندیتقسیم و زایی اشتغال با هاوام این ارتباط تا شودمی پرداخته متوسط و کوچک هایبنگاه در و صنعت بخش در زایی اشتغال

 به که متوسط و کوچک صنعتی بنگاه 131 میان در تحلیلی –توصیفی روش با تحقیق این. گیرد قرار بررسی مورد آن هایتاثیرگذاری

 از نتایج. است گرفته صورت اند،پرداخته 1388 تا 1384 زمانی دورره در اشتغال ایجاد منظور به ریال میلیون صد از بیش تسهیالت دریافت

 که هدفی و وام دریافت میزان مصرف، نحوه اینکه نهایی نکته. دهد می خبر 379/0 ضریب با شده ایجاد اشتغال میزان و دریافتی وام رابطه

 بیشتر اثربخشی برای گرددمی پیشنهاد. آورد نمی فراهم اشتغال ایجاد میانگین در معناداری تفاوت دارد تسهیالت دریافت از کننده دریافت

 بنگاه به تسهیالت اعطای نقش بررسی)شاه طهماسبی و همکاران،  گیرد قرار توجه مورد دولت دخالت کاهش و بلندمدت رویکرد تسهیالت

 .(1391، اشتغال ایجاد در صنعتی متوسط و کوچک های
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اثر بوده زدن به صنایع بزرگ طراحی شده است که به لطف خداوند و تالش مردم و مسئولین، کمالمللی به منظور آسیبهای بینتحریم

حداقل دستمزد  غیرشرعی ترین آن، قانونمهم که های داخلی استی تحریمتعطیلی صنایع کوچک و روستایی، به واسطهاست ولی 

 ، این مشکل اساسیِ کار و اقتصاد مرتفع گردد.مسئولینباشد. امید است با همت بلند می سراسری

رد صالحیت  به نسبت دادرسی، قانون 99 اصل و عامه منافع از دفاع برای اساسی، قانون 153 یماده به توجه با شودمی تقاضا پایان، در

وضعیت نابسامان  .شودنمایند، اقدام که حقوق عامه را رعایت نمی کارفرمایی و دولتی در شورای عالی کارنمایندگان کارگری، کسانی از 

 باشد، که موالنا در مثنوی آورده است:     اقتصادی کشور از منشاء ایرادهای موجود در قانون کار می

 ستگرنه موشی دزد در انبار ماست                  گندم اعمال چل ساله کجا

 کن نمودن این عامل نابودی اقتصاد کشور فراهم آید.تا گامی مؤثر در ریشه فرماییدربط ارسال استدعا داریم که مطالب فوق را برای مسئولین ذی

طرح حمایت از »مراجعه، و اطالعات تکمیلی را با دانلود رایگان کتاب  www.nazreeshteghal.comبرای اطالعات بیشتر به وبسایت 

   مطالعه فرمایید. «اشتغال روستاییان
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