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پیش ببریم آمدیم با ادارات  تربیش بتوانیم که اهداف خیریه راکه  ما برای این

ده [ از امکانات زندان استفاعنی که رفتیم وارد زندان ]شدیم ودولتی لینک شدیم. ی

داری شدیم، وارد بهزیستی، جا پیاده کردیم. وارد استانکردیم. اهداف خیریه را آن

یکی وارد شدیم تا بتوانیم اهداف خیریه را با کمک ها را یکیوارد شهرداری... . این

م. یشوم مییبازرگانی دار وارد اتاق تر ادامه بدهیم. االنسرعت بیشها خیلی با آن

یعنی من کاندیدای اتاق بازرگانی هستم برای این دوره که انتخاب بشود. فقط به این 

ر د خاطر که بتوانیم از امکانات اتاق بازرگانی که امکانات بسیار زیادی هم هست

 استفاده کنیم.  جهت اشتغال

ی اکبر اخوان مقدم، مدیرعامل خیریه

 2نذر اشتغال امام حسین )ع(
 

ی، ی طراحان اجتماعهمه سده بعدتر بود که جرمی بنتام، پرکارترینِ... درست یک 

برداری ای ریخت برای استفاده از بینوایان در مقیاسی وسیع تا ماشین بهرهبرنامه

. ساموئل بنتام، ساخته بود راه بیاندازدحتی مبتکرترش،  از چوب و فلز را که برادرِ

وتور رادرش پیوسته بود و این دو دنبال مبنتام به ب» ی سر لسلی استفان،به نوشته

شان رسیده بود که محکومان را به جای موتور بخار به بخار بودند. اکنون به ذهن

بود. طرح سراسربین جرمی بنتام که به کمک آن  1۹۳۲این در سال « کار ببندند.

شد به نحوی طراحی کرد که ارزان و کارا زیر نظارت قرار گیرند ها را میزندان

ی تر به وجود آمده بود و او اکنون تصمیم گرفت که برای کارخانهچند سال پیش

چرخید به کارش ببندد. مقدر بود که جای خودش که با نیروی محکومان می

وکار خصوصی برادران بنتام خیلی زود با محکومان را تهیدستان بگیرند. کسب

 ت. وفصل کلیت این معضل اجتماعی درآمیخطرحی عام برای حل

 3 دگرگونی بزرگ کارل پوالنی،

از  1۹۳۱ماه آبانکه  «نیکارآفر نِیریّو خ ریّخ نانِیکارآفر»همایش جریان در 

وزیر  علی ربیعی،برگزار شد ی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماع یدفتر فرهنگ سوی

                                                      

 https://www.aparat.com/v/iQwecلینک سخنرانی:  ۵

 . ۵1۱ص.  ،پیشین پوالنی، ۹
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مستقل  یچند رابطه یجمع ریبا خ نیکارآفر»گفت:  تعاون، کار و رفاه اجتماعی وقت

اند را جسته ییرها ادیکه از اعت یهستند که فقط افراد نانیکارآفر یسرکی .دارد

هستند  یرخب ند،نکیرا استخدام م نیهستند که فقط معلول یبرخ د،نکنیاستخدام م

هم در  هانینوع کارآفر نی. ما از اندنکیاستخدام م اکه زنان سرپرست خانوار ر

 نیا ریبه همراه عمل خ ینیفرهنگ کارآفر یاشاعه یبرا بایدکه  میدار اریکشور بس

 پرسروصداترینسال بعد، یکی از  یکی به فاصله ۲«.میموضوع را در کشور باب کن

 ندهی چند نمایواسطهطرحی را به ، مستقر در اصفهان،کشور "ّهای کارآفرینِخیریه"

 دارای هایکارگاهکوشید کارگران شاغل در میبرد که شورای اسالمی مجلس  به

. سازد حداقل دستمزد مستثنیقانون کمتر از ده نفر کارکن در روستاها را از شمول 

گری در البی ی چندین سالی طرح به مجلس، در ادامهاقدام این مؤسسه در ارائه

تاً با عمد ،ه استفعالیت فرهنگی مستمر صورت گرفت طورو همیندولتی  نهادهای

 .مزیتکماجتماعی های برای گروه حداقل دستمزد قانونیک هدف آشکار: لغو 

در صورت  ،«یدستمزد توافق»طرح  خواهم کرداستدالل  ،حاضر یمقالهدر 

ر د منجر خواهد شد. رانیکارگران در ا یزنفت قابل توجه توان چانهاُبه  ب،یتصو

های رویکرد دولت به خیریه بافتاردر  پیشبرد این طرح را کنممیگام بعد، تالش 

ه ک ها در ایران،ی نوظهوری از خیریهگونه گونهچنشان خواهم داد  زا بنشانم.اشتغال

ی دولت با حمایت و همراهی فعاالنه اند،های شغلی فعالی خلق فرصتمینهدر ز

 .اندمواجه شده

 

  

                                                      

 یبرا نانی/ کارآفراس  ت دهینرس   انیابه پ ریانجام کارِ خِ لنا،یا یبه خبرگزار نگاه کنید ۲

 .۹۳/۳۰/1۹۳۱، ۲۱1۵۲۹، کد خبر: کنند کمک یکاریب کردنکنشهیر

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/561243-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%87-%DA%A9%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/561243-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%87-%DA%A9%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
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 اندازمزد توافقی در چشم
قانون  ۲1ی ای به مادهتبصرهبا الحاق  اند تاجمعی از نمایندگان مجلس در تالش

های دارای کارفرمایان کارگاهدوش الزام قانونی پرداخت حداقل دستمزد از  ،کار

ن در صورت تصویب ای .برداشته شود در مناطق روستایی کارکننفر کمتر از ده 

مطابق  ییکارگران در مناطق روستا یمتعلقه یایمزا ریو سا مهیدستمزد، حق بطرح، 

 شد. خواهد  نییکارگر و کارفرما تع انیبا توافق م

حداقل از  ترپایین ای ا،باالتر از، برابر ب تواندیمنطقاً م یاگرچه دستمزد توافق

مزد از الزام دست نییتع یمبنا رییتغ یاما جدوجهدها برا ،شود نییتع یدستمزد قانون

فشار  باشد که با هدف اعمال داریمعن تواندیم یتنها در صورت یبه توافق عرف یقانون

 استیس حاًیطرح تصر نیشود. طرفداران ا دنبالکار  یهارویبر مزد ن نییپاروبه

ا با بنا بر ادع کنند،یکوچک را دنبال م یهاشاغل در کارگاه انییکاهش مزد روستا

 اشتغال. جادیو به تبع آن ا دیتول یهانهیهدف کاهش هز

که  شودیمطرح م یادستمزد منطقه ترمبحث کلیذیل  یموضوع دستمزد توافق

 حیصربه ت است. ییو روستا یمناطق شهر یمتفاوت برا یناظر بر حداقل دستمزدها

حداقل  زانیکار همه ساله موظف است، م یعال یشورا» ،رانیقانون کار ا ۲1 یماده

 یارهایمختلف با توجه به مع عیصنا اینقاط مختلف کشور و  یمزد کارگران را برا

که از طرف  یحداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورم( 1 -:دینما نییتع لیذ

 .شودیاعالم م رانیا یاسالم یجمهور یبانک مرکز

 یهایژگیکارگران و و یو روح یحداقل مزد بدون آن که مشخصات جسم (۵

واده، خان کی یزندگباشد تا  یابه اندازه دیکار محول شده را مورد توجه قرار دهد با

 عبارتِ.« دینما نیمأرا ت شودیاعالم م یکه تعداد متوسط آن توسط مراجع رسم

حرکت  یبا هدف فشار برا دفعاتبه« مختلف عیصنا اینقاط مختلف کشور و  یبرا»

 یچندگانه، مرجع استناد طرفداران برقرار ینظام حداقل دستمزدها یبه سو

حداقل دستمزد چندگانه  یهاستمیساگرچه قرار گرفته است.  یادستمزد منطقه
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مناطق و مشاغل گوناگون، کاراتر و  یژهیو طیلحاظ شرا یواسطهممکن است به 

 ماری، اجرایی و آینهاد تیکشور واجد ظرف یدستگاه ادار نکهیتر باشند، اما اعادالنه

جهت،  نیبه ا ۲است. دیمورد ترد قاًیباشد عم ییسازوکارها نیچن برقراری یالزم برا

 تیحما مستظهر بهکه طرح شده عمدتاً  یدر مقاطع یامنطقه دستمزدموضوع 

در نوبت اخیر، حامیان . یکارگر ندگانیبوده و آماج نقد نما ییکارفرما یهاگروه

اند: ر بردهتشان را یک گام پیشدستمزد متفاوت برای مناطق شهری و روستایی طرح

ین ا حداقل دستمزد در روستاها.کامل لغو یین حداقل دستمزدهای متفاوت به عاز ت

 یکانون هماهنگطرح با مخالفت جدی نمایندگان کارگری مواجه شده است. 

 یواحدها ختلفکار م یاسالم یکار استان تهران به همراه شوراها یاسالم یشوراها

ا امض یکردن دستمزد، طومار یتوافق یها برااعتراض به تالشدر  استان تهران،

  ۱.خوانندیم «نینو یداربرده»آنچه  هیاند علکرده

 از طریق شورای عالی شان راطرح دندیبدواً کوشسازی دستمزد توافقی انیحام

 ،گفتهی پیشماده .قانون کار 1۳1ی ، مشخصاً با تمسک به مادهکار پیش ببرند

از « اًمصلحت موقتبر حسب »را « کوچک کمتر از ده نفر یهاکارگاه» یسازیمستثن

مصلحت و موارد  صیتشخ»و  شماردیمجاز م این قانون« از مقررات یبعض»شمول 

 بیوه تصکار ب یعال یشورا شنهادیبا پ» کند کهای محول مینامهرا به آیین« استثنا

ها ناکام ماندن این پروژه در شورای عالی کار، تالش با .«دیخواهد رس رانیوز أتیه

 . ه استمجلس شورای اسالمی پی گرفته شد از طریقسازی برای توافقی

                                                      

های حداقل دس  تمزد س  اده و پیچیده، نگاه برای یک مقایس  ه میان مزایا و معایب نظام ۲

 .Minimum Wage Policy Guide; A Summary, ILO :کنید به

 غاتیلتب هیکار استان تهران عل یاس الم  یطومار ش وراها  لنا،یا یبه خبرگزار نگاه کنید  ۱

 .11/1۳/1۹۳۹، ۹۳۳۳1۳کد خبر:  ،مقابله با قانون کار یموسسه برا کی

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/709919-%D8%B7%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/709919-%D8%B7%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1
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ی در پی تشدید نااطمینانی در عرصهنرخ ارز  دیشد جهشهای اخیر در ماه

را  یکارگر ندگانینما آورد به همراهرا  مهارموجی از تورم بیکه الملل سیاست بین

تا ته البکه  یتالش - مجدد حداقل دستمزد وارد مذاکره شوند شیافزا یواداشت برا

 ،فعاالن کارگری یگفتهبهکه  یطی. حال در شراسرانجام مانده استبی به امروز

فقط چیزی  ،تومان 1۲۳هزار و  11۲و  ونیلیم کیقانونی، معادل حداقل دستمزد 

 تر برایپایینبحث دستمزد  ۹دهدمیهای خانوار را پوشش درصد هزینه ۹۹ حدود

 الشت یانهیمقننه، در م یبار در قوه نیمجدداً باال گرفته است، ا ییروستامناطق 

 ه.یریخ یامؤسسه یگریدستمزد، با الب میترم یبرا یکارگر ندگانینما

 

 کارکردها
چهار میلیون نفر، برابر با بیست درصد جمعیت  1۹۳۳بنا بر یک برآورد، در سال 

علی ربیعی، وزیر سابق  ۰اند.در بخش غیررسمی فعالیت داشته کشور، شاغل

 یمل شیهما نیچهارمبا حضور در  1۹۳۲کار و رفاه اجتماعی، خردادماه تعاون،

میلیون نفر  هفتتعداد شاغالن در بخش غیررسمی را « و اشتغال یآموزمهارت»

ل های اقتصادی است که به دالیی فعالیتاقتصاد غیررسمی، شامل کلیه ۳اعالم کرد.

دالیل مقرراتی، همچون اجتناب از  پردازی،پولی، نظیر گریز از مالیات یا بیمه

بوروکراسی دولتی، و دالیل نهادی نظیر ضعف حاکمیت قانون و کیفیت نهادهای 

                                                      

ک  ه  یپس ان  داز ک  ارگران آب رف  ت/ حقوق ب  ه خبرگزاری تس   نیم، نگ  اه کنی  د  ۹

 . ۲/۰/1۹۳۹، هاست نهیدرصد هز۹۹یجوابگو

ی عالی پژوهش تأمین تعامل بخش غیررس  می و س  ازمان تأمین اجتماعی، مؤس  س  ه   ۰

 . 1۹/۹/1۹۳۲اجتماعی، تاریخ انتشار گزارش:

 . 1۹/۹/1۹۳۲، میدار یررسمیشاغل غ ونیلیم ۹: یعیرببه خبرگزاری تسنیم،  نگاه کنید ۳

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/08/04/1861699/%D8%B3%D9%82%D9%81-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%A8-%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A8%DA%AF%D9%88%DB%8C33%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/08/04/1861699/%D8%B3%D9%82%D9%81-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%A8-%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A8%DA%AF%D9%88%DB%8C33%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1394/03/17/761952/%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-7-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85
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شاغالن این بخش عمدتاً از پوشش  1۳مانند.نهان میسیاسی از چشم مقامات رسمی پ

به بیان دیگر، در بخش غیررسمی، حقوق و . اندمحرومبیمه و حمایت قانون کار 

دستمزد  تر از حداقلعمدتاً پایین هم، آنشودطور توافقی تعیین میبه انمزایای کارگر

شاغل در ایران، چنین وضعیتی کار سوم نیروی ، یک۳۲بر طبق آمار سال . قانونی

 ی حداقل دستمزد از زیر پایکشیدن چارپایه یبرا تقالها، در چنین چارچوبیدارند. 

 یدسترس ،و فقدان امنیت شغلی گسترده یکاریکه ب یطیدر شرا ،مزیتّهای کمگروه

در  کرده است نیتضم انیکارفرما یبرا یادیرا تا حد ز و مطیع کار ارزان یرویبه ن

وافق تر، در شرایطی که تبه بیان روشن ؟تواند باشدمی یهایچه کارکرد تحقق خدمت

ای ه رویهب ،قانونیدستمزد تر از حداقل پایینعمدتاً ی هم دستمزد، آنبر سر دستمزد

که جریمه یا مجازاتی کیفری در انتظار عامالن بی آنتبدیل شده،  بازار کاررایج در 

های گروه برایبیشتری  امتیازاتچه  این رویه،قانونی شدن آن باشد، در صورت 

 برای یگرهای دینشینیعقبچه روی دیگر سکه، و  بودمتصور توان می کارفرمایی

 نیروهای کار؟ 

قرارداد کار از جمله  :ضاییقمراجع شبهدر  دادرسیاجتناب از  .1

عقود رضایی است و مقنن در انعقاد آن، رعایت تشریفات خاصی را شرط نکرده 

پذیرد. به این معنا که انعقاد به و به صرف توافق کارگر و کارفرما صورت می

 -نظیر تنظیم سند یا به کار بردن لفظ مخصوص  –هیچ گونه تشریفات خاص 

                                                      

1۳  Leandro Medina and Friedrich Schneider, Shadow Economies 

Around the World: What Did We Learn Over the Last ۵۳ Years?, IMF 

Working Papers, January ۵۳1۰.  
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قرارداد کار  جمهوری اسالمی ایران، قانون کار هفتمی ماده بنا بر 11نیاز ندارد.

به موجب آن کارگر در قبال »که  استقرارداد کتبی یا شفاهی هرگونه اعم از 

ما کارفر یموقت براریمدت غ ایمدت موقت  یرا برا یکار ،یالسعحق افتیدر

ای از شاغالن غیررسمی که فاقد االً گستردهبخشِ احتم رو،ازاین. «دهدیانجام م

 1۵د.نآیمشمول قانون کار به شمار می قرارداد کتبی با کارفرما هستند نیز

حراز اصرفاً منوط به  مندی از حقوق و مزایای مصرح در قانون کاربهرهبنابراین 

به خواه  قرارداد کتبی،ی خواه از طریق ارائه با کارفرماست، ی کاریرابطه

بازرسی از محل ی فیش واریز حقوق و درخواست ارائهدیگر، نظیر  هایشیوه

ود شحداقل دستمزد مربوط می تر ازحقوق کمتا جایی که به پرداخت  1۹کار.

، تخلفدر صورت که  کندصراحت حکم میبهقانون کار،  ۲1 ماده یتبصره

 یالتفاوت دستمزد فرد و حداقل دستمزد قانونمابه یهیکارفرما ملزم به تأد

  .خواهد بود

 یبه شماره دادنامه ،یعدالت ادار وانید یعموم أتیه ی، به موجب رأهمچنین

از حقوق مندرج در قانون  یناش یقانون یایو مزا یدعاو»، ۹/1۳/1۹۰۵مورخ  ۹۳۵

تر از کم ییایدستمزد و مزا چنانچه کارفرما .شوندیمشمول مرور زمان نم« کار

                                                      

 ینامهدوفص   ل، «ییکارگری و کارفرما یاحراز رابطه ارهایی  مع»رفیعی، احم د،   11

 . ۹۳-۰۲ص. ، ص1۹۳۵، قضایی یرویه

ظیر اند، نهایی که آش  کارا از ش  مول قانون کار برکنار دانس  ته ش  دهبه اس  تثنای گروه 1۵

  ی اقتصادی، زندانیان، و کارگران خارجی فاقد مجوز.کارگران شاغل در مناطق آزاد و ویژه

تواند به تشخیص یکننده میرجع رسیدگم»آیین دادرس ی کار،   ۰۳ یمادهبه موجب  1۹

 .«صادر نماید یمحلاز طرفین دعوا، قرار تحقیق  کخود یا به درخواست هر ی
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به کارگر پرداخت کند، کارگر  رمصرح در قانون کا یقانون یایحداقل دستمزد و مزا

 زیکارگر و کارفرما ن نیب یکار یقطع رابطه یعنیپس از انحالل قرارداد کار  یحت

شخصاً و م یشغل یچنانچه ناامن یحت رو،نیرا مطالبه کند. ازا اشحقوق معوقه تواندیم

 تیدست به شکا یرکا یشود که فرد در طول دوره نیاز اخراج مانع از ا ینگران

را طلب  شیایو مزا یمعوقات مزد یهیکل تواندیقرارداد م یدر زمان خاتمه بزند

  .کند

ی به استناد ماده آید.حداقل مزد جزو قواعد آمره به شمار می از سوی دیگر،

 طرفین یککه  ای استقواعد آمره، شامل هر قانون یا قاعدهآیین دادرسی کار،  11

عایت حداقل مزد رآن تراضی کنند، مانند برخالف  توانندنمی تعهدقرارداد یا 

رعایت حداکثر ساعات قانونی کار )موضوع  قانون کار( و ۲1ی )موضوع ماده

 1۹۱۳مصوب  رانیقانون کار ا هشتمِ یکار(. مادهقانون  ۲1 یماده یکمِ یتبصره

آن در  یبعد راتییتغ ایمذکور در قرارداد کار  وطشر» داردیصراحتاً اعالم م

قانون  نیمقرر در ا ازاتیکمتر از امت ییایکارگر مزا ینافذ خواهد بود که برا یصورت

 ییایاز حداقل دستمزد و مزا ترنییبه آن معناست که حقوق پا نی. ا«دیمنظور ننما

ه خواهد بود ولو ک رفاقد اعتبا یچه در قانون مصرح است به لحاظ قانونتر از آنکم

پس از  یکارگر در هر زمان، حت ن،یبا موافقت شخص کارگر توأم بوده باشد. بنابرا

. شود خود یخواستار حقوق قانون تواندیقرارداد، م طیتوافق خود با شرا حیاعالم صر

دهد. سازی مزد را تشکیل میدور زدن این اصل حقوقی یکی از کارکردهای توافقی

که هرگز از آن استفاده نکند  یدر صورت یدعوا حت یاقامه یبراحق محفوظ کارگر 

را در  انکارگر یزنتوان چانهکند و بند بر کارفرما عمل میبه شکل محدودیتی نیم

ت در صوراگرچه کارفرما ممکن است . بخشدیدر برابر کارفرما ارتقا م محل کار

مثل هب، مقابلهقرارداد جدید با ویاقدام کارگر به دادخواهی، با سر باز زدن از انعقاد 
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ی موارد برای کارفرما و در همه اشت که این گزینه ضرورتاًکند اما باید در نظر د

ر ی کار دهاسازی نیروهای جایگزینهزینه نیست، عمدتاً به علت هزینهکامالً بی

  1۲ای از آموزش و مهارت نیاز دارند.مشاغلی که به درجه

نی شده بیکار ایران برای پیگیری این حقوق قانونی پیشمراجعی که در قانون 

 أتیه. دعاوی کار های حل اختالفهای تشخیص و هیأتند از هیأتاعبارت

مرجع بدوی رسیدگی به دعاوی کارگری و کارفرمایی مشمول قانون کار  ص،یتشخ

 یدولت، یک نفر نماینده یاند بر یک نفر نمایندهکه مشتمل ندیآیبه شمار م

کارگران مشمول قانون کار و مستقرند در ادارات  یکارفرمایان، و یک نفر نماینده

حل اختالف در واقع مرجع تجدیدنظر رسیدگی به دعاوی  یهاأتیه .یکار محل

فر دولت، سه ن یکارگری و کارفرمایی مشمول قانون کارند، شامل سه نفر نماینده

ظرف  انندتویکارفرما م ایکارگران. کارگر  یسه نفر نماینده و کارفرمایان ینماینده

حل اختالف  یهاأتیاعتراض خود را به ه ص،یتشخ یهاأتیه یروز از ابالغ رأ 1۲

 ،یدادرس نییو آ التیقانون تشک 1۳ یماده دومِطبق بند  همچنین، کنند.تقدیم 

قابل  یعدالت ادار وانیکار در د یصادره از مراجع حل اختالف دعاو یقطع یآرا

                                                      

خصوصاً در استفتائاتی بازتاب یافته که ، س ازی دس تمزد  توافقیی حامیان دغهاین دغ 1۲

ی نذر اشتغال امام حسین از برخی مراجع تقلید به عمل آورده است. به عنوان مثال، خیریه

کارگر و  نیاگر در قرارداد ب» اند:پرس  یده اهلل ناص  ر مکارم ش  یرازی ای به آیتدر نامه

مص   وب اداره کار  نیاز قوان کمتر کارگر انهیماه ک ارفرما، کارفرما اذعان کند که حقوق 

کند  تیشکا یبه مراجع قانون بکار پس از اشتغال یول دیآن را قبول نما زیهست و کارگر ن

نگاه کنید «. ست؟یحکم چ د،ینما افتیدر هیالتفاوت حقوق خود را برخالف توافق اولو مابه

 . 1۹۳۲، شمیم معرفت، چاپ پنجم، نقش من در بیکاریبه اخوان مقدم، اکبر، 
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 نیحل اختالف، طرف یهاأتیه یصدور رأتر، پس از به بیان روشن. اندیخواهفرجام

  برخوردارند. یعدالت ادار وانیبه د اعتراض نسبت به رأی صادرهاز حق 

 

های تشخیص دعاوی کار برحسب نوع ها در هیأتتعداد موارد خواسته -۱جدول 

 (۱۸۳۱-۱۸۱۱ها )خواسته

 

 سال حق بیمه حقوق معوقه تفاوت مزد

۲۸۸۸۴ ۳۲۲۴۹ ۱۹۱۱۲ ۱۸۱۱ 

۴۴۸۱۱ ۱۶۹۱۱۸ ۹۱۴۲۳ ۱۸۱۳ 

۱۱۱۱۴ ۱۶۸۱۱۶ ۱۲۸۹۱ ۱۸۳۶ 

۴۴۶۱۱ ۱۴۴۱۱۲ ۱۴۴۱۱ ۱۸۳۱ 

۲۱۱۱۳ ۱۶۱۲۱۴ ۹۳۱۱۱ ۱۸۳۴ 

۲۳۹۸۳ ۱۱۲۶۸۱ ۳۸۱۱۶ ۱۸۳۸ 

۲۴۱۱۱ ۱۸۶۲۶۱ ۱۱۸۴۸۹ ۱۸۳۲ 

۴۱۳۴۳ ۱۴۱۱۹۴ ۱۶۴۱۱۴ ۱۸۳۴ 

۴۱۳۹۴ ۱۶۱۱۳۶ ۱۳۲۲۱ ۱۸۳۱ 

 میانگین ۱۱۴۴۴ ۱۱۱۱۱۴ ۲۴۸۴۱

 ۱۴های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیمنبع: آمارنامه

 
 

                                                      

در  یرقم افتادگ کیبا  ۳۱1۹مربوط به حقوق معوقه در س   ال  یهاخواس   تهتعداد  1۲

 ام.رقم جاافتاده از صفر استفاده کرده یدرج شده است. به جا 1۹۳۱سال  یآمارنامه
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اوت ی تفگرفته در خصوص سه خواستهفراوانی شکایات صورت، باالدر جدول 

الی  1۹۰۰ هایحدفاصل سالدر کشور در کل دستمزد، حقوق معوقه و حق بیمه 

اختالف مزد دریافتی کارگر »تفاوت مزد عبارت است از  .شده است ثبت 1۹۳۱

 .«مشمول قانون کار با حداقل مزد تعیین شده توسط شورای عالی کار در همان سال

 السعی کارگر مشمول قانون کارحق»حقوق معوقه نیز به این قرار تعریف شده است: 

ی در بازه ،های مندرج در این جدولدادهبر اساس «. که به تعویق افتاده است

ی مورد شکایت درباره ۹۵۱هزار و  ۲۲به طور متوسط  نهی مورد بررسی ساالسالهنه

هزار و  ۰۰ی حقوق معوقه و مورد شکایت درباره ۱1۵هزار و  111تفاوت دستمزد، 

های تشخیص دعاوی کار شده ی حق بیمه تقدیم هیأتمورد شکایت درباره ۲۵۵

 ۱1با  1۹۳۳فاوت دستمزد مربوط است به سال ی تترین شکایات دربارهاست. بیش

یعنی  1۹۰۰تعداد شکایات در خصوص تفاوت دستمزد از سال  مورد. ۰۱۲ و هزار

های کارگری را به تفکیک دعاوی در های مربوط به دادخواستاولین سالی که داده

در  هکاست، پیش از آن داشتهوبیش افزایشی سیری کم 1۹۳۲اختیار داریم، تا سال 

 ابد؛یتقلیل  دومتر از یککماره به بکبه ی 1۹۳۱و  1۹۳۲های سال آخر یعنی سالدو 

که انتظار داریم  هاساله شرایط اقتصادی رکودی در این که با توجه ب چیزی

ی تر سازد، دادهشان از حالت معمول ناتوانکارفرمایان را در اجرای تعهدات

ظم تنی نه چندان مری را شاید بتوان به شیوهاین ناسازگا. رسدسازگاری به نظر نمی

اند ها اخذ شدهکه اطالعات فوق از آنر اهای وزارت کتدوین آمارنامه و غیرمتمرکزِ

اند. ها رو به افزایش داشتهوبیش در طی این سالی دیگر کمنسبت داد. دو خواسته

ی زمانی مورد کارگری در بازهی شکایات گرچه تصویری کلی از دامنهها این داده

 گیری نهایی در خصوصگفته نتیجهدهد اما ناسازگاری پیشبه دست میبررسی 

سازد. برای قضاوت ی کارگران به مراجع حل اختالف کار را دشوار میروند مراجعه

تری از دقت بیشدیگری استفاده کرد که ماهیتاً  شاخصتوان از در این خصوص می

جا که از آن .حل اختالف یهاأتیو ه صیتشخ یهاأتیتعداد ه :برخوردار است
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شعب جدید تشخیص و حل اختالف در پاسخ به رشد تقاضای رسیدگی از سوی 

از  که فقط درصد ناچیزیو با توجه به اینشوند کارگران و کارفرمایان تأسیس می

ن به توامیرا این شعب تعداد افزایش شوند شکایات از سوی کارفرمایان طرح می

های تعداد هیأت. در نظر گرفتاز سوی کارگران رشد تقاضای دادرسی  معنای

درج شده است.  ی زمانی مورد بررسی در جدول زیرتشخیص و حل اختالف در بازه

 صیتشخ یهاأتیتعداد هآید ر برمییشده در جدول زطور که از اطالعات ثبتهمان

تعداد  .است افتهی شیافزا 1۹۳۱در سال  ۱۲۳ به 1۹۰۰در سال  ۲۰۵ در کشور از

هیأت  ۵۹۳دهد؛ از درصدی را نشان می ۲۲.۹های حل اختالف نیز رشدی هیأت

، میزان مراجعات . بر مبنای این شاخص1۹۳۱هیأت در سال  ۹۹۵به  1۹۰۰در سال 

افته یی گذشته افزایش قابل توجهی دههیک طیکارگران به مراجع حل اختالف کار 

 است.
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 های تشخیص و حل اختالف دعاوی کار تعداد هیأت -۴جدول 

(۱۸۱۱-۱۸۳۱) 

های تعداد هیأت

 تشخیص

های حل تعداد هیأت

 اختالف

 سال

۲۱۴ ۴۸۶ ۱۸۱۱ 

۲۱۴ ۴۸۳ ۱۸۱۳ 

۲۴۱ ۴۴۱ ۱۸۳۶ 

۲۴۱ ۴۴۱ ۱۸۳۱ 

۴۱۶ ۴۴۸ ۱۸۳۴ 

۴۱۳ ۴۱۶ ۱۸۳۸ 

۴۱۳ ۴۱۶ ۱۸۳۲ 

۴۱۴ ۴۳۴ ۱۸۳۴ 

۱۲۶ ۸۸۴ ۱۸۳۱ 

 های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیآمارنامهمنبع: 

 
به مراجع حل های کارگران نارضایتیهای فوق، ساالنه کسری از به گواه داده

ساالنه به طور  1۹۳۱تا سال  1۹۳1از سال  برای نمونه، یابد.اختالف کار راه می

های تشخیص ی کارگری در هیأتخواسته 1۲1هزار و  ۹۳۹کم متوسط دست

اگر در نظر داشته باشیم بسیاری از این دعاوی ناظر بر  1۱اند.دعاوی کار طرح شده

اهمیت مسئله برای کارفرمایان  ی مطالبات کارگران هستندانباشت چندساله

حال، درگیرشدن در فرایند دادرسی حتی چنانچه رأی نهایی شود. درعینمی ترروشن

ظام اجتناب از ن هزینه نیست.الً بیبه نفع کارگر صادر نشود، برای کارفرما کام
                                                      

 های وزارت، کار و رفاه اجتماعی.منبع: محاسبات نگارنده براساس آمارنامه 1۱
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در  ،هک دهدسازی دستمزد را شکل میلی توافقیدادرسی کار یکی از کارکردهای اص

 .زنی نیروهای کار بر جای خواهد گذاشتطرف مقابل، تأثیر مخربی بر توان چانه

 قانون کار، 1۲۰ی مادهبر طبق : سهم کارفرما یکاهش حق بیمه. ۵

، یاجتماع نیمأند بر اساس قانون تامکلف کار مشمول قانون یهاکارگاه انیکارفرما»

امتناع از پرداخت حق  .«ندینمودن کارگران واحد خود اقدام نما مهینسبت به ب

حقوق  یهیکل ییهدأت»عالوه بر  همین قانون، 1۰۹ی به موجب ماده ی کارگران،بیمه

، «جرم و مراتب یو امکانات خاط طیشرا»، بسته به «متعلق به کارگر )سهم کارفرما(

. را نیز در پی داشته باشد« مهیمعادل دو تا ده برابر حق ب ینقد یمهیرج»تواند می

ری اآورد سازوکرأساً به عمل میسازمان تأمین اجتماعی  هایی کهعالوه بر بازرسی

حل ت بازرسی از مدرخواسبه طور ناشناس توانند میتعبیه شده که در آن کارگران 

که کارفرما از ارسال صورت حقوق و  در صورتیهمچنین،  1۹.را بدهندکارشان 

ه تعیین و از کارفرما مطالب رأساًتواند حق بیمه را دستمزد خودداری کند سازمان می

جا که حداقل دستمزد قانون تأمین اجتماعی(. از آن ۲۳ی کند )مادهو وصول 

د مبنای نتواننمی تر از آننی است دستمزدهای کمترین سطح دستمزد قانوپایین

. بنابراین، چنانچه کارفرما ناگزیر به پرداخت حق دنی حق بیمه قرار گیرمحاسبه

پرداختی  یحق بیمه بیمه باشد )یا به شکایت کارگران یا بنا به خواست کارفرماها(

)که سه درصد آن سهم دولت، شود یدستمزد تعیین محداقل درصد  ۹۳ معادل بااو 

رسمیت یافتن  . در صورتدرصد سهم کارفرماست( ۵۳کارگر و درصد سهم  هفت

ای که کارفرما موظف به پرداخت آن زیر حداقل دستمزد، حق بیمه مزدهای توافقی

  است کاهش خواهد یافت.

                                                      

 یگاهاز کار یحق بازرس   یاجتماع نیمأس  ازمان تنگاه کنید به خبرگزاری خبرآنالین،  1۹

 .۲۱۵۹۵ ، کد خبر:۵۲/۹/1۹۳۱، کند را داردینم مهیکه ب

https://www.khabaronline.ir/news/718051/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AD%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D8%A7
https://www.khabaronline.ir/news/718051/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AD%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D8%A7
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عادلی تحداقل دستمزد ماهیتاً باید باالتر از دستمزد : سازی نیروی کارارزان. ۹

ه بی کار هادار باشد، با این هدف که مزد نیروبازار تعریف شود تا مؤثر و معنی

گیرد از این تر مورد توجه قرار میای که کمنکتهسقوط نکند. سطح معینی از  ترپایین

 ؛شودقرار است که قانون حداقل دستمزد صرفاً باالتر از دستمزد تعادلی تعیین نمی

بلکه خود یکی از عواملی است که بر دستمزد تعادلی بازار یا همان دستمزد توافقی 

عرفی  معیارنوعی  مثابهبهحداقل دستمزد در بازار کار که . نخست اینگذارداثر می

مزدی  هم سطوح باالترحداقل دستمزد  به بیان دیگر، .کندآفرینی مینقش نیزمزد 

مشاغل در دستمزد  .تر مزدی راسطوح پایینم هدهد و را تحت تأثیر قرار می

 .دشودرصدی از حداقل دستمزد تعیین می غیررسمی نیز به طور ضمنی به عنوان

که، دوم اینرسد. تری به تعادل میدر غیاب این معیار، بازار کار در دستمزد پایین

 حتی در صورتی که هرگزی حمایت قانون و دادرسی قضایی از پشتوانه برخورداری

کارفرما  در مقابلزنی کارگر توان چانه ی تقویتبه واسطهمورد استفاده قرار نگیرند 

دستمزد تعادلی را در قیاس با حالت فقدان قانون حداقل دستمزد به سطح باالتری 

لف بر سطوح مخت فشاری رو به پایینز این منظر، لغو حداقل دستمزد، کشاند. امی

که بر مزد کارگرانی  حتی -دستمزد در مناطق روستایی اعمال خواهد کرد 

 شده است. پیشاپیش بر اساس توافق با کارفرما تعیین میدستمزدشان 

عی نوبا ایجاد کاهش دستمزد کارگران در روستاها ممکن است ، در حالت کلی

 شهرها را نیز متأثر سازد. سطح دستمزد در، نیروی کار سازیگرایش به جایگزین

  سازوکار به عوامل فراوانی وابسته است. وقوع این اگرچه

 انیرماکارف یبرادست کم سه کارکرد را سازی دستمزد توافقی به طور خالصه،

 ؛دتفاوت دستمزی قضایی در زمینهشبهدادرسی  اجتناب از ،: یکممحقق می سازد

 ی این مواردمجموعه سازی نیروی کار.ارزانسوم،  ی پرداختی؛بیمه دوم، کاهش حق

برخالف ی کار منجر خواهد شد. هانیرو زنیبه کاهش توان چانه به طور مستقیم

حداقل  ریز یبه مزد توافق یبخشتیرسم ،کنندچه حامیان این طرح ادعا میآن
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لکه به سهم ب ست،ین موجودشیازپ یتیوضع یشناستیرسمصرفاً به ،یدستمزد قانون

 تیوضع ترشیکارگران و وخامت ب یزنتوان چانه شیازپشیخود به تنزل ب

 دامن خواهد زد. شانیشتیمع

 

 اشتغال 18سازیِییاوجیاِن
در  1۹۳۲نهاد که مردادماه مردم یهاو سازمان هاهیریخ ییگردهما نیدر نخست

وقت دفتر  سیرئ ان،یبرگزار شد محمد نهاوند یجمهوراستیمحل نهاد ر

 کیشود که  جادیمثلث ا کی دیبا انیکمک به مددجو یبرا» :گفت جمهورسیرئ

 یهتیمانند کم ییآن نهادها گریضلع د ،نهادمردم یهاو سازمان نیریِّضلع آن خ

 1۳«شد.با دیام ینیو ضلع سوم آن دولت در قالب صندوق کارآفر ،یستیامداد و بهز

 چنینی اخیر، شاهد تکوین دهه، در کنم نشان دهم ایراندر این قسمت تالش می

 بوده است.  یمثلث

 اند که بهشده ریتکث رانیدر ا ریاخ یهادر سال هاهیریاز خ یدینوپد یگونه

که  هاهیریخ ترِیاند. برخالف اشکال سنتمعروف نیکارآفر ایزا اشتغال یهاهیریخ

 نیا ،دهندیقرار م ازمندانین اریاجناس را در اخت یبرخ ایطور معمول پول نقد به

 1۲۳۳. امروز کنندیم جادیاشتغال ا شاندفه یجامعه یبرا اندیمدع هاهیریخ

 . هاستاز آن یکی «نینذر اشتغال امام حس» ۵۳اند.فعال رانیدر ا ینیچننیا یهیریخ

                                                      

1۰ NGOization 

، زاغالاشت یهاهیریخ ییگردهما نیسوم یبرگزاربه خبرگزاری ص داوسیما،   کنیدنگاه  1۳

 . ۵۱/۲/1۹۳۲، 1۵۲۲۲۲۳کد خبر: 

 1۲۳۳به  یونیلیم 1۳۳طرح پرداخت وام اش  تغال به خبرگزاری تس  نیم،  نگاه کنید ۵۳

 . ۱/۱/1۹۳۲، هیریخی مؤسسه

http://www.iribnews.ir/fa/news/1255450/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AE%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1394/06/06/838790/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-100-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-1500-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D8%AE%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%87
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1394/06/06/838790/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-100-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-1500-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D8%AE%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%87
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ی و از حمایت گستردهی دولت مواجه با اقبال گسترده اهخیریهدسته از  این

 سیاستدولت فعاالنه رسد میبه نظر از این هم بیش، اند. شدهدولتی برخوردار 

 .است را دنبال کردهایجاد اشتغال  های موجود به سویخیریه هدایتتشویق و 

 ،رضا همتی، مدیر توانمندسازی صندوق کارآفرینی امیدگونه که در کالم علیآن

به  پرداخت اعانه یاز حالت فعل» را هیریسسات خؤمدولت کوشیده  ،بازتاب یافته

این روند از  ۵1سوق دهد.« ییزااشتغال و ینیکارآفر»سمت  به« هدف یجامعه

ل ها قابنامهو تصویب ها، دستورالعملقولنقلهای خبری، ای از گزارشخالل مجموعه

 ردیابی است.

حامی نهادهای  با یهمکار یرابطه یمؤسسات در نوع نیا به لحاظ نهادی 

 یدولت یتیحما یو نهادهااز یک سو صندوق کارآفرینی امید  نظیررد خُکارآفرینی 

. دارندار قر از سوی دیگر ینیامداد امام خم یتهیو کم یستیبهز رینظ یدولتو شبه

های کارآفرین به شمار ترین متولیان حمایت از خیریهگفته اصلینهادهای پیش

 روند. می

ای به ی عمومی غیردولتی است با سرمایهصندوق کارآفرینی امید یک مؤسسه

مبلغ هجده هزار و نهصد و سی میلیارد و پانصد و پنج میلیون و چهارصد و شصت 

 یوکارهاکسب یمال نأمیت یکه در زمینه ۵۵و هفتاد و نه ریال هزار و دویست

از ادغام  1۹۰۲این مؤسسه که بدواً در سال کند. فعالیت می خرد و کوچک ،یخانگ

ی اشتغال روستایی و صندوق ازدواج جوانان در ی توسعهالحسنهصندوق قرض

یجاد شده های شغلی ذیل عنوان صندوق مهر امام رضا اصندوق حمایت از فرصت

                                                      

 التیتس   ه نیکارآفر ییهریس   س   ات خؤبه م س   ایت مدیراینفو،به وب نگاه کنید ۵1

 .11۹۹۱کد مطلب: ، ۲/۱/1۹۳۲، شودیپرداخت م متیقارزان

 کارآفرینی امید. ی صندوقساسنامها ۵۵

http://www.modirinfo.com/content/4/11376/%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://www.modirinfo.com/content/4/11376/%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
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 این مؤسسه ۵۹رآفرینی امید تغییر نام داد.به صندوق کا 1۹۳۹بود در اسفندماه 

را یکی از « اشتغال یفعال در حوزهی سسات خیریهؤافزایی مو همهمکاری »

زاده، مدیرعامل این اصغر نوراله ۵۲های اصلی خود اعالم کرده است.استراتژی

استفاده از » 1۹۳۲ماه در آبان عشایردر سومین همایش ملی روز روستا و  صندوق

  ۵۲های این نهاد برشمرد.را از جمله برنامه« اشتغال نیریخ تیظرف

 یریهخ حمایت مالی صندوق کارآفرینی امید از مؤسسات»دستورالعمل مطابق با 

چهارم  درکه « زا(های اشتغالنهاد فعال در امر اشتغال )خیریههای مردمو سازمان

صندوق کارآفرینی امید متعهد شد خدمات زیر را  ،تصویب رسیدبه  1۹۳۲مرداد 

 ارائه کند:  زای اشتغالی خیریههابه مؤسسه

های نهاد در کنار فعالیتی خیریه و مردممؤسسه چنانچه -1

وکار موجود و یا برای ایجاد دفاتر ی کسبالمنفعه یا با ایجاد یا توسعهعام

واند از تدی فعلی اقدام نماید میی توزیع محصوالت تولیفروش یا شبکه

تسهیالت صندوق تا سقف یک میلیارد ریال متناسب با نوع فعالیت 

های های مربوطه به طرحوکار مربوط و در چارچوب دستورالعملکسب

 . ها استفاده نمایدی تصویب طرحکارفرمایی پس از تصویب در کمیته

                                                      

  .تاریخچهسایت صندوق کارآفرینی امید، به وب نگاه کنید ۵۹

وکارهای کسبمین مالی خرد برای أتسایت صندوق کارآفرینی امید، به وب نگاه کنید ۵۲

، مناسب شرایط بازار یاندازکم و زمان کوتاه در راه یدلیل دو ش اخص هزینه ه، بککوچ

  .۹1/۱/1۹۳۲، ایران است یکنون یکار جامعه

رونق زندگی و اش  تغال در کاهش س  ایت ص  ندوق کارآفرینی امید، به وب نگاه کنید ۵۲

 . ۵/۰/1۹۳۲، باشدیروستاها از مهمترین عوامل مهاجرت روستائیان به شهرها م

https://www.karafariniomid.ir/32
https://www.karafariniomid.ir/32
https://www.karafariniomid.ir/shownews?public_sid=2794
https://www.karafariniomid.ir/shownews?public_sid=2794
https://www.karafariniomid.ir/shownews?public_sid=2794
https://www.karafariniomid.ir/shownews?public_sid=5736
https://www.karafariniomid.ir/shownews?public_sid=5736
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زی افراد آموی توانمندسازی و مهارتمؤسساتی که در حوزه -۵

توانند برای حمایت مالی افراد نمایند میتحت پوشش خود فعالیت می

صندوق تحت عنوان پشتیبان و با انعقاد تحت پوشش خود از تسهیالت 

 مند گردند. ها بهرهی تصویب طرحنامه و تصویب کمیتهتفاهم

ر های تولید داندازی زنجیرهمؤسساتی که قادر به شناسایی و راه -۹

ی فعالیت برای افراد تحت پوشش باشند و یا موفق به حوزهشهرستان 

های مفقوده از یک زنجیره یا خوشه باشند به شرطی که خود شناسایی حلقه

پشتیبان یا مجری طرح باشند و منافع حاصل از آن به خیریه برسد، 

ای مربوطه هتوانند از حمایت مالی صندوق در چارچوب دستورالعملمی

صویب ی ترمایی یا پشتیبان پس از تصویب در کمیتههای کارفبه طرح

 ها برخوردار گردند. طرح

صندوق بر اساس منابعی که توسط مؤسسات خیریه و اعضای  -۲

های زمانی هر سه ماه گردد، در دورهآن در سرفصل ایجادشده تجمیع می

شده از منابع درصد منابع تجمیع ۵۳گیری نموده و معادل بار معدلیک

دهد تا با نظر معاونت خود را در اختیار مؤسسه قرار می ینهالحسقرض

تجهیز و تخصص منابع مالی و معرفی خیریه در قالب تسهیالت در اختیار 

 افراد قرار بگیرد. 

)حسب  ی زمانی معینلغ مشخصی را در دورهچنانچه مؤسسه مب -۲

تودیع نماید، امکان اعطای تسهیالت به توافق با صندوق( نزد صندوق 

شدگان از سوی مؤسسه با کارمزد صفر درصد با تأیید معاونت معرفی

 تجهیز و تخصیص منابع مالی وجود خواهد داشت. 
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زا از محل منابع دولتی، صندوق های اشتغالعالوه بر اعطای تسهیالت به خیریه

 مردم یهانذورات، کمک یآوره جمعب»طرح نذر اشتغال  در قالبکارآفرینی امید 

نیز « یاجتماع یکسب وکارها یو توسعه ینیمنابع به کارآفر نیا تیو هدا نیریو خ

  ۵۱پردازد.می

اجرایی ی نامهینیآشورای عالی اشتغال به استناد  1۹۳۹سوم آذر در تاریخ

 دهی وی پنجم توسعه و قانون سامانقانون برنامه ۰۳ی بندهای الف، ب و ج ماده

های دهی و حمایت از بنگاهاجرایی سامانی نامهینیآ»حمایت از مشاغل خانگی 

 را به تصویب رساند. به موجب این« وکارهای خانگی، خرد و کوچکپشتیبان کسب

ردار ها برخوای از حمایتهای پشتیبان و وابسته از مجموعه، مجریان بنگاهنامهینیآ

ی ه، بنگاه پشتیبان شامل کلینامهینیآر این شده دشوند. بنا بر تعاریف ارائهمی

های خیریه و علمی، ها، انجمنها، سمنهای خصوصی و تعاونی، اصناف، اتحادیهبنگاه

ربط و های مادر تخصصی دارای مجوز فعالیت از دستگاه اجرایی ذیشرکت

ای وکارهکارآفرینان برتر است که مسئولیت حمایت و هدایت تعدادی از کسب

ی تأمین و تولید و توزیع در ای و زنجیرهصورت شبکه، خرد و کوچک را بهخانگی

 بندی،هایی مانند آموزش، فرایند تولید، مشاوره، طراحی و نوآوری، بستهزمینه

رای ها ببازاریابی و فروش را بر عهده داشته و صالحیت آن برندسازی، بازارسازی،

وابسته  اجرایی مربوطه رسیده است. بنگاهپشتیبانی به تأیید دستگاه  انجام فعالیت

شود که براساس قرارداد وکارهای خانگی، خرد و کوچک اطالق میبه کسب»نیز 

گفته از این های پیشحمایت«. گرددمند میپشتیبانی از خدمات بنگاه پشتیبان بهره

 قرارند: 

                                                      

سنیم خبرنگار خبرگزاری ت یمصاحبه سایت صندوق کارآفرینی امید،نگاه کنید به وب ۵۱

 . ۹/1۳/1۹۳۱، ندوق کارآفرینی امیدبا مدیرعامل ص

https://www.karafariniomid.ir/shownews?public_sid=9468
https://www.karafariniomid.ir/shownews?public_sid=9468
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اولویت و تسهیل در استفاده از امکانات )فضای آموزشی، مربی(  .1

های ای کشور و نهادهای آموزشی دستگاهآموزش فنی و حرفه سازمان

 ؛مرتبط

های آموزشی سازمان آموزش فنی و های دورهتخفیف هزینه .۵

  ؛های اجرایی مرتبطای کشور و نهادهای آموزشی دستگاهحرفه

 ؛اولویت دریافت تسهیالت از صندوق و بانک .۹

 )در صورتسود و کارمزد تسهیالت بانکی  یمندی از یارانهبهره .۲

  ؛تأمین منابع(

گذاری های صندوق ضمانت سرمایهاولویت استفاده از تضمین .۲

 ؛گذاری صنایع کوچکسرمایهت نضماتعاون و صندوق 

ها جهت اولویت و تخفیف در استفاده از بازار محلی شهرداری .۱

 ؛محصوالت یعرضه

 ؛های تعاونیهای ویژهحمایت .۹

تخصصی داخلی و های ی حضور در نمایشگاهتخفیف هزینه .۰

 ؛خارجی

 ؛های ارتباط جمعی دولتیتخفیف حق پخش تبلیغات رسانه .۳

 .اولویت پرداخت جوایز صادراتی .1۳
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 یالع یشورا یهااستیس»اشتغال با نام  یعال یشورا مصوباتاز  گرید یکی

نهادها و  اریدر اخت ییزااستفاده از اعتبارات اشتغال یاشتغال در خصوص نحوه

 یبخش میبه قانون تنظ یقانون الحاق مواد ۲۲ یموضوع ماده یتیحما یهاسازمان

از محل اعتبارات موضوع  اختاشتغال قابل پرد التیتسه« دولت یاز مقررات مال

ز ا کیافراد تحت پوشش هر  یبرا یهر فرصت شغل جادیمصوبه در قبال ا نیا

 در نظر گرفته است. الیر ونیلیم ستیرا تا سقف دو یتیحما یها و نهادهاسازمان

ا ی امداد بعضاً بهای نهادهای حمایتی نظیر بهزیستی و کمیتهدریافت حمایت

 به تعبیری است.بوده تعهد برای استخدام مددجویان جویای کار این نهادها همراه 

اهم شان در فروظیفه سپاریبه بروننوعی ی عمومی بهدیگر، برخی نهادهای خیریه

برای نمونه، بنا به اظهارات  اند.جویای کار اقدام کرده مددجویانآوردن اشتغال برای 

استان  یستیکل بهز یاداره یمردم یهامعاون مشارکت ی،دیاصغر شاهز یلع

استان اصفهان و  یستیکل بهز یاداره یهمکار ینامهتفاهم در خصوصاصفهان 

راد اف یمعرف یبرا یستیمقرر شد سازمان بهز» ،نینذر اشتغال امام حس یهیریخ

 زینذر اشتغال ن یهیریخ ...اقدام کند ییو خودکفا یبازتوان ظوربه من طیواجد شرا

 یهارا در کارگاه یستیکل بهز یشده از طرف ادارهیموظف شد افراد معرف

 زنان ژهیواشتغال آنان به یبرا ایکند و  یریکارگهب هیریخ نیا یهرمجموعیز

  ۵۹.«اقدام کند یخصوص یهاسرپرست خانوار در بخش

های جمعی مردمی در ایران با انواع موانع گیری هویتدر شرایطی که شکل

ی ی پشتیباندر سایه "نهادهای مردمسازمان"ای از زدودهی سیاستروبرو بوده گونه

از  هاهیریدسته از خ نیا تیفعالکه آناند، بیرشد کردهی نهادهای دولتی فعاالنه

قرار  یوسختسفت یهاو قانون کار تحت نظارت یامهیبا مقررات ب ییهمسو ثیح
                                                      

 هیریان و خاست یستیتفاهم نامه بهزسایت صداوسیمای مرکز اصفهان، نگاه کنید به وب ۵۹

 .1۹/۹/1۹۳۲، اصفهان نینذر اشتغال امام حس

http://isfahan.irib.ir/-/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AE%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%86%D8%B0%D8%B1-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
http://isfahan.irib.ir/-/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AE%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%86%D8%B0%D8%B1-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86


 افشارفروزان  24 

 رییدر جهت تغفعالیت عالوه بر « نذر اشتغال»ی عنوان مثال، مؤسسهبه. رندیبگ

کارگران زن سرپرست خانوار را که در آن  کرده سیتأس زین ییهاکارگاه قانون کار،

رده استخدام ک مهیبپوشش  و بدون یحداقل دستمزد قانون سومکیحدود  یزیبا چ

 یونیزیتلو یبرنامه کیکه در  مؤسسه نیا رعاملیاز شخص مد میبشنو ۵۰.است

  :کندیم حیتشر نیچناش را مؤسسه یاقتصاد یهاتیفعال

 یهاخانواده یبرا شتریاز زندان ب رونینذر اشتغال در ب یهیریخ تیفعال»

 یکه تو میما االن خانم دار نفر ۵۳۳شان است. حدود خصوص همسرانهب انیزندان

 ترشیمختلف، ب عیما مشغول به کار هستند و در صنا هایکارگاهتا از  پنج شش

صنعت  پنج ششدر  فرن ۵۲۳هستند. در داخل زندان حدود  مشغول ،یدست عیصنا

 یطهواساز زندان متأسفانه به رونیب یاند، ولها مشغولو هم خانم انیمختلف، هم آقا

 تی... چون شکاشانیها هم به خاطر خوبهاست. خانمخانم یفقط برا یمنع قانون

 تیشکا انیهم مثل ما آقا نهای. اگر امیکن جادیاشتغال ا شانیبرا میتوانیم کنندینم

رسد به نظر می ۵۳.«شدیم لیاش تعطهمه هیریخ یهاکارگاه یهیکه بق کردندیم

پذیرترین آسیب سروکار داشتن بادولتی از یک سو، و و حساسیت فقدان نظارت که 

کشی ها را واجد ظرفیت باالیی برای بهرهاز سوی دیگر این خیریه های کارگرانالیه

 ی کار ساخته است. هاد از نیروی مشدّاستفادهو سوء

 

 اندازهاچشم
ق واقع در مناط یوکارهاکسب کنندیدستمزد استدالل م یسازیتوافق انیحام

را  تیفیهستند که تاب رقابت با واردات ارزان و باک یکوچک عیعمدتاً صنا ییروستا

                                                      

حذف حداقل مزد » طرح یپش   ر پرد  برای نمونه، نگاه کنید به خبرگزاری مهر، ۵۰

 . ۹۹۳1۹۱۴کد خبر ، کد خبر: 1/1۱/13۳۱، «برای کارگران روستایی

 .https://www.aparat.com/v/gjwqk: لینک برنامه ۵۳

https://www.mehrnews.com/news/4491475/%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%82%D9%84-%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://www.mehrnews.com/news/4491475/%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%82%D9%84-%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C
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 یواهکار به یروین ینهیجز کاهش هز ستین یزیها چآن یشنهادیندارند. راهکار پ

ی تولید هادشواری آن. یریپذرقابت بیتقو روازاینکاال و یشدهتمام یکاستن از بها

ما . اای واقعی و جدی استوکارهای کوچک در ایران البته مسئلهکسب خصوصاًو 

رف ص ینه تالش های تولید،ها برای سرکوب دستمزد با ادعای رفع دشواریتالش

با  وشدکیاست که م یکردیبرآمده از رو نیبلکه همچن ،سود یهیحاش شیاافز یبرا

اقتصاد  یهایکژکارکرد دارراثیبا دولت، کارگران را به م ییارویاجتناب از رو

 ه،یزاو نیاند. از انقش را داشته نیترآن کم یریگبدل سازد که در شکل ایرکودزده

ه در آن ک گذاردیم شیرا به نما ییایگو یدستمزد نمونه یسازیتوافق یها براتالش

 خورده است.  وندیپ یاقتصاد سمیبرالیبا ل یاسیس یکارمحافظه

مول قانون از کارگران از ش یبخش یسازیمستثن یها براتالش ستیبار ن نینخست

 شیافزا ییقانون کار با هدف ادعا یتیبرداشتن مواد حما انیاز م تریطور کلکار و به

 ییهااستیاز س تیو اصوالً حما شبردی. در گذشته، پشودیم هیو اشتغال توج دیتول

ت دول یکرده و در موارد لیدولت تحم هرا ب یاندهیفزا یدست فشار اجتماع نیاز ا

 پرواتریب مراتببه لفّاضیبا این بار ها همان استدالل واداشته است. ینینشرا به عقب

 «یاسیرسیغ یردولتیغ» یمؤسسه کیکه خود را  شودیم دهیشن یاهیریاز زبان خ

  ۹۳.کندیم یمعرف

 مدعیدر چند نوبت  ،ی نذر اشتغالاکبر اخوان مقدم، مدیرعامل خیریهاگرچه 

حاتم  ۹1ی تحت مدیریت خود شده،ر با مجموعهوزارت کا هایی ازبخشهمسویی 
                                                      

 نینذر اشتغال امام حس یهیریخ یمعرفی نذر اشتغال، س ایت خیریه نگاه کنید به وب ۹۳

 .)ع(

ی کارگران در ش   ورای عالی کار، در نمایندهبرای نمون ه، در مناظره با علی خدایی،   ۹۵ 

دایی به خ مناظره در کانال تلگرامی علیفایل صوتی «. اقتص اد  افتیره» ییویراد یبرنامه

قابل دسترسی است. همچنین، از میان مسئوالن وزارت کار،  alikhodaei_ir@ آدرس

http://nazreeshteghal.com/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%A7/
http://nazreeshteghal.com/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%A7/
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رح طدر واکنشی تازه  یمعاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع ،یشاکرم

 شیکه گرا رسدیبه نظر م ۹۵.تدانس« با قانون کار ریمغا» طرحی را یدستمزد توافق

ور و به ط یکارگر یرسم یهابه تشکل یکینزد یوزارت کار برا ژهیودولت و به

 سال نمانده انیپا یبه مذاکرات مزد یزیکه چ یطیکار در شرا یعال یاخص شورا

انداز برگزاری انتخابات مجلس شورای اسالمی در سال آتی از از یک سو، و چشم

ترازو  یکفهکارگری،  رسمی در قالب اهرمی در دست نمایندگاناحتماالً  سوی دیگر،

 . ، اما نه ضرورتاً در درازمدتتر خواهد کردبه نفع کارگران سنگیندر مقطع فعلی را 

 لیهع امانشبینبرد ی نذر اشتغال امام حسین در در چند سال گذشته، مؤسسه

بادرت مو تبلیغاتی  یفرهنگهای از فعالیت ایبسیار گستردهبه طیف  ،قانون کار

 ایی و مسابقه گرفته تا سفارشمچاپ کتاب و جزوه و برگزاری گرده کرده، از

عمدتاً  جملگی ۹۹،و تبلیغی یآموزش یوهایدیساخت ومستند و و های طنز شنیمیان

ی فرهنگی تکاپوهای این خیریه البته به عرصه. پرده، زمخت و ناشیانهبیهای لفاظیبا 

و  ،بهنزدیکی محدود نمانده است. مدیریت این مؤسسه صراحتاً تالش برای 

را به عنوان استراتژی این مؤسسه در مبارزه نهادهای دولتی مختلف  ،گیری باارتباط

 اناخودر یک سخنرانی، اعالم کرده است. خواند می« نواقص قانونی»چه خود آنبا 

ت، دول یهاندهیمجلس، با نما یهاندهیبا نما»گوید: می ،مقدم، مدیرعامل این مجموعه

                                                      

تصریحاً از این طرح حمایت کرده است. مشاور معاونت امور تعاون  ای،زهرا ممتاز قمش ه 

ستاها د رودر دستمزدها / دستمز رییتغ یبرا دیجد شنهادیپنگاه کنید به خبرگزاری تسنیم، 

 . 1۰/۰/1۹۳۹، شود نییمتفاوت از شهرها تع

 ،س   تبا قانون کار ا ریدس   تمزد مغا یتوافق نییتع به خبرگزاری تس   نیم، نگاه کنید ۹۵

۹/۳/1۹۳۹ . 

س    ای  ت این مؤس   س    ه ب  ه آدرس  در آرش   یو وب محتواه  اغ  ال  ب ای ن  ۹۹ 

www.nazreeshteghal.com  .قابل دسترس است 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/08/18/1871500/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/08/18/1871500/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/10/07/1909249/%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D9%85%D8%BA%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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مثال،  ی. برامیانجام داد یخوب یهایشیاند. هممیدار یکیبا وزارت کار ارتباطات نزد

از  گریصحبت کردم. دو نفر د ندهینما 1۲مجلس بودم و حداقل با  روزیمن د

در  میداشت یاجلسه شبی. دمیجا بودند صحبت کردهم آن هیریکارمندان خ

 یازرگانصبح اتاق ب روزی. دمیاشتغال دانشجوها صحبت کرد یبرا ،یصنعت تیریمد

[ رایبدست ] نیاز ا ییهاتی. فعالمیها صحبت کردآن یندهیبا نما میتهران بود

فعات دباالی این خیریه بهمسئوالن رده ۹۲.«میدهیانجام م میهم دار نیاصالح قوان

یزیونی ی تلودر برنامه .اندهشد لیتجل کارآفرین در مقامو دعوت شده  صداوسیمابه 

و گروه  دیام ینیصندوق کارآفر یروابط عموممحصول همکاری  «حرف حساب»

ت ااخوان مقدم در پاسخ به مجری برنامه که از اشار ۹۲،مایس کی یشبکه یاقتصاد

عنی شما االن ی»که  بود نتیجه گرفته« موانع قانونی بر سر راه اشتغال»به  ویپیشین 

خاطر لی به و ،تانتری هم کار درست بکنید در خیریهتوانستید برای تعداد بیشمی

چون داریم ما » دارد:اظهار میچنین « بسته است این مشکالت االن دست و پاتان

که حاضر باشند ی افرادند راشمکم ۹۱.«است بسته مانکنیم دستغیرقانونی کار می

آثار از  یترمک یشان اقرار کنند. افرادِ حتبه تخلفات یمل ونیزیتلو نیدر مقابل دورب

  .مانندبرکنار می یفاعترا منفی پیامدهای چنین

گذاری و تأثیر ی نفوذحتی اگر شاهدی متقن بر دامنهها این نشانه، به هر تقدیر

ه بعید به ک دندهخبر می استوار و ریگیپ یااز اراده، یقیناً نروند ربه شما چنین نهادی

                                                      

 aL۲https://www.aparat.com/v/sD لینک سخنرانی: ۹۲

ق انعکاس فعالیت های صندو س ایت رسمی صندوق کارآفرینی امید، به وب نگاه کنید ۹۲

 ،گروه اقتص  ادی ش  بکه یک س  یماکارآفرینی امید در برنامه های زنده حرف حس  اب از 

۵۳/1۳/1۹۳۹ . 

 e۲https://www.aparat.com/v/AXkلینک برنامه:  ۹۱

https://www.karafariniomid.ir/shownews?public_sid=11806
https://www.karafariniomid.ir/shownews?public_sid=11806
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با  ،با همین منطقو  ،صحنه را ترک کند ،ر شکست در مجلسرسد با یک بانظر می

نوبت ماالً احتیک بار پیروزی. پس از اخراج روستاییان از زیر چتر حمایتی قانون کار، 

توانان ، نظیر زنان سرپرست خانوار، معلوالن و کممزیتکماجتماعی های به سایر گروه

روهای نیخواهد رسید. این که  پیشینهسوءافراد دارای کرده و جسمی، معتادان ترک

د هایی خواهند بوهای قدرتمند چگونه قادر به دفع چنین هجمهدر غیاب تشکل کار

 ترین ودفاعبی ،نوک پیکان حملههم در شرایطی که روشن نیست، آن

 نشانه رفته است. را کارگرانهای الیهپذیرترین آسیب

 

 سخن آخر
ل اند قانون حداقی خیریه، در تالشسردمداری یک مؤسسهائتالفی از نیروها، به

دستمزد را در مناطق روستایی با سازوکار دیگری جایگزین سازند که در آن، توافقِ 

ها پس دهد. این تالشمی طرفینِ کارگری و کارفرمایی، مبنای تعیین مزد را شکل

گری و تبلیغات، اکنون به مجلس شورای پرده و البیاز چندین سال مذاکراتِ پشت

  هم در غیاب توجه و حساسیتی درخور از سوی افکار عمومی.اسالمی راه یافته، آن

شانم اش بندر نوشتار حاضر، کوشیدم این طرح را از یک سو در دورنمای تاریخی

زنی کارگران را مورد بررسی قرار دهم. چانه تبعاتش برای توان و از سوی دیگر،

زنی چانه استدالل کردم طرح دستمزد توافقی، در صورت تصویب، به اُفت شدید توان

 پسسشان راه خواهد برد. ازپیش شرایط زیستی و معیشتیکارگران و تنزل بیش

ی خلق در زمینهها که ی نوپدیدی از خیریهکوشیدم نشان دهم چگونه گونه

هم اند، آنی دولت رشد کردهی حمایت فعاالنهاند در سایههای اشتغال فعالفرصت

شماری های جمعی مستقل با موانع بیگیری انواع هویتدر شرایطی که شکل

 روبروست.

 

 


