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 كارشناسي درباره: اظهارنظر

 «حمايت از شاغلین فقیر و بیکارانطرح »

 . كلیات1

 

 

 

 

 

 چکیده

 و (29ونهم )بيست ،(28) وهشتمبيست اصولتأكيد  رغمعلي كه دهدمي نشان شواهد

 همچنين و اشتغال امكان ايجاد در دولت وظيفه بر قانون اساسي، (43وسوم )چهل

 هايتالش وجود با و اساسي نيازهايتأمين  و بيمه اجتماعي،تأمين  از همگان برخورداري

 فرصت از جامعه از بخشي همچنان گذشته، دهه چهار طي گرفته صورت اجرايي و قانوني

 پوشش و مكفي دستمزد اساسي، نيازهايتأمين  از بودن شاغل رغمعلي يا اندبهرهبي شغلي

 نشان كار بازار هايسياست شناسيآسيب و بررسي همچنينمحروم هستند.  اجتماعيتأمين 

 بعد فرايند و است بوده صرف اشتغالزايي بر هاسياست اين غالب تمركز كنون تا كه دهدمي

ارائه  لذا .است نشده توجهي... و آموزش و حمايت بيكاران، و نشاغال سرنوشت اشتغالزايي، از

 نشاغال معيشتي سطح به سياستگذاران و ريزانبرنامه در حساسيت ايجاد هدف با هاييطرح

 حمايتي براي بهبود وضعيت معيشتي آنان، حائز اهميت خواهد بود.  راهكارارائه  و

، تهيه سند كار م جامع آمار و اطالعات بازار كاربر نظا البته با آنكه در طرح حاضر،

هاي شايسته، متولي بودن وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و هماهنگي ساير دستگاه

ن و بيكاران، راهكار مشخصي از شاغالشده است اما در خصوص حمايت تأكيد  ياجراي

و  متعدد هايو ابهام هاداراي ايراد از منظر حقوقي اين طرح . همچنينه نشده استئارا
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به كار عبارت  در بسياري از موارد، واژگان و قانون اساسي است وهايي با اصول مغايرت

مواد و برطرف  متن اعمال اصالحاتي در مشروط به لذا بردار است.رفته داراي ابهام و تفسير

اضافه همچنين . مورد تأييد است بورزمقانوني برشمرده شده، كليات طرح  هايدن ايرادكر

هاي بازار كار جهت كم شدن اشتغال ناقص، در چارچوب سياست هاييدن پيشنهادكر

اي منطقههاي شدگان، تعيين دستمزد مبتني بر تفاوتافزايش اشتغال رسمي و نرخ بيمه

 ن فقير را بهبود بخشد.تواند تا حدودي وضعيت معيشتي شاغالو شغلي و ... مي

 

 مقدمه

اران به ريزان و سياستگذدن برنامهكرهدف اين طرح حساس  ،اساس مقدمه توجيهيبر

در  .است ه راهكار حمايتي براي بهبود وضعيت معيشتي آنانن و ارائسطح معيشتي شاغال

قانون  (43وسوم )چهل و (29ونهم )بيست ،(28) وهشتمبيست اصولتأكيد  رغمعلي واقع

تأمين  بر وظيفه دولت در ايجاد امكان اشتغال و همچنين برخورداري همگان از اساسي،

هاي قانوني و اجرايي صورت با وجود تالش نيازهاي اساسي وتأمين  اجتماعي، بيمه و

اند يا بهرهاز جامعه از فرصت شغلي بيگرفته طي چهار دهه گذشته، همچنان بخشي 

اجتماعي تأمين  نيازهاي اساسي، دستمزد مكفي و پوششتأمين  رغم شاغل بودن ازعلي

محروم هستند. بر اين اساس در اين طرح هشت ماده قانوني در خصوص راهكارهاي 

ن فقير و بيكاران آمده است. اين طرح حاصل چندين جلسه تقنيني حمايت از شاغال

است كه در  در كارگروه ويژه اشتغال مجلس شوراي اسالمي 1396كارشناسي از تيرماه 

 در مجلس شوراي اسالمي اعالم وصول شده است. 6/9/1397مورخ 
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 ن. بررسي وضعیت رفاهي شاغال1

نرخ دهد كه در حال حاضر مي ، نشان1397مروري بر وضعيت بازار كار ايران در سال 

 40)پايين بودن نرخ مشاركت (، 1397درصد در تابستان  2/27) جوانانباالي بيكاري 

اي توازن منطقه عدم، ميانگين سني جمعيت شاغل افزايش(، 1397در تابستان  صددر

ترين مشكالت بازار روند فزاينده اشتغال ناقص از مهم و عدم تطابق شغلي افزايش، بيكاري

دهد كه در حال حاضر مي اطالعات بازار كار نشان. از سوي ديگر آمار و است كار كشور

 . است رو به گسترش رسميفقير، دستمزد پايين و اشتغال غيرن هايي نظير شاغالپديده

 است بيكاري سرپرست خانوار ،ترين علل فقر خانوارچند يكي از مهمبه طور كلي هر

تواند خانوار را از خطر فقر نمي دهد داشتن شغل لزوماًبا اين حال نتايج مطالعات نشان مي

 كند:بندي ميافراد فقير را در دو گروه كلي طبقه 1برهاند. جدول 

 درصد فقرا(، 40هستند كه سرپرست آنها خارج از بازار كار است ) ييگروه اول خانوارهاـ 

 درصد(. 60گروه دوم خانوارهايي كه سرپرست آنها شاغل و يا جوياي كار هستند )ـ 

 را خود خانوادهتأمين  يا بيشتر درآمد كسب توانايي و فعال اقتصادي نظر از دوم گروه

 .خانوارهاست اين بودن فقير عوامل ترينمهم از كم درآمد و ناقص اشتغال اشتغال، عدم اما دارد

درصد از سرپرستان خانوارهاي فقير شاغل، در  61هد كه ها نشان ميهمچنين بررسي

عنوان كاركن مستقل در درصد به 25/14بگير بخش خصوصي، بخش مشاغل مزد و حقوق

كشاورزي مشغول به عنوان كاركن مستقل در بخش غيربهدرصد  73/18بخش كشاورزي و 

ش عمومي سهم بسيار ناچيزي در دهد كه كاركنان بخبندي نشان ميكار هستند. اين طبقه

هاي حمايتي دولت دارند و اين واقعيت در تضاد كامل با غالب سياست ميان خانوارهاي فقير

 دهد.هاي خود قرار ميصف اول دريافت يارانه و حمايت است كه همواره كاركنان دولت را در
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 )درصد( 1393. تفکیك خانوارهاي فقیر برحسب وضعیت اشتغال در سال 1جدول 

 شغل  بخش محل فعالیت موقعیت شغلي عنوان

 شاغل:
53/0 

بگير بخش مزد و حقوق

 عمومي
56/3 

بگير بخش مزد وحقوق

  76/60خصوصي: 

  :2/49ساختمان  

  كشاورزي، جنگلداري و

 5/16ماهيگيري: 

  :4/12توليد صنعتي  

  ،كارگران ساده معادن، ساختمان

 2/46ونقل و توليد صنعتي: حمل

  كارگران ساده كشاورزي، جنگلداري

 1/14و ماهيگيري: 

 آالت رانندگان و متصديان ماشين

  18/6متحرك: 

  72/6: نامستخدم نظافتچي و  

  15/2كارفرما در بخش كشاورزي: 

كاركن مستقل در بخش 

  25/14كشاورزي: 
كشاورزي، جنگلداري و 

  99/0ماهيگيري: 
 1/99 كاركنان ماهر كشاورزي بازارمدار:

 55/0 :كشاورزيكارفرما در بخش غير

كاركن مستقل در بخش 

 73/18 :كشاورزيغير

 فروشي، عمده فروشي، خرده

تعمير وسايل نقليه موتوري: 

5/40 

 5/34نقل انبارداري: وحمل  

  :6/7ساختمان 

 آالت رانندگان و متصديان ماشين

  5/35متحرك: 

  :26/0كاركنان فروش  

 4/12: نامستخدم نظافتچي و 

 هاي عمراني يا كاركنان اجراي طرح

 1/5 سازي:ساختمان

  درصد  40فقير خارج از بازار كار

دار )بازنشسته، درحال تحصيل، خانه

 و ساير(

  درصد از خانوارهاي با سرپرست زن فقير در اين گروه هستند. 95 بهقريب 

  سال است. 68ميانگين سن سرپرست خانوار اين گروه 

  از سرپرستان خانوار در اين گروه نامشخص و يا درصد  92تحصيالت

 ابتدايي است.

  درصد 7بيكار جوياي كار 

  سال سن دارند. 48درصد از سرپرستان خانوار كمتر از  80قريب به 

  درصد از سرپرستان خانوار در اين گروه نامشخص و يا  62تحصيالت

 هستند.درصد از آنها داراي تحصيالت عالي  5/6ابتدايي است و بيش از 

 .ريزي(، مؤسسه عالي آموزش و برنامه1396) سوري، طرح پژوهشي نقشه فقر كشورو داوود عينيان مجيد  مأخذ:
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 فقير هايخانواده از توجهي قابل بخش دهدمي نشان جدول اين در شده منتشر نتايج

 مثل داليلي وجود اين با هستند( درصد 7) كار جوياي يا( درصد 53) شاغل سرپرست داراي

 ترينمهم از... و باال تكفل بار بازنشستگي، بيمه پوشش عدم پايين، دستمزد ناقص، اشتغال

 : شودمي پرداخته علل اين از برخي به ادامه در. خانوارهاست اين بودن فقير عوامل

 

 اشتغال ناقص. 1-1

كار شامل تمام شاغالني است كه در هفته مرجع، حاضر در سر  افراد داراي اشتغال ناقص

يا غايب موقت از محل كار بوده، به داليل اقتصادي نظير ركود كاري، پيـدا نكردن كار با 

ساعت كار كرده، خواهان  44تر، قرار داشتن در فصل غيركاري و ... كمتر از ساعت كار بيش

هاي سري زماني اند. بررسي دادهو آمـاده براي انجام كار اضـافي در هفته مرجع بوده

شود مشاهده مي 1396تا  1384هاي اي نرخ اشتغال ناقص در كشور در سالموجود بر

 10به  1397درصد بوده است و در تابستان  4/10 الي 6ها نرخ مذكور بين طي اين سال

درصد رسيده است. نكته قابل توجه اين است كه اختالف نرخ اشتغال ناقص بين زنان 

طور متوسط مردان روستايي به مراتب به شهري و روستايي بسيار كم است درحالي كه

بيشتر از مردان شهري دچار اشتغال ناقص هستند. همچنين نرخ اشتغال ناقص براي 

 هاي سني است.هاي سني جوان باالتر از ساير گروهگروه
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 )درصد( 1384-1396سهم اشتغال ناقص طي دوره  .2جدول 

 روستايي شهري زن مرد كشور كل سال

 

 

 پايین دستمزد. 2-1

حمايت، دريافت دستمزدهاي پايين  نيازمند شاغالنعلل وجود  ترينمهم از ديگر يكي

 شودمي اجرا ايران آمار مركز توسط كه كار نيروي آمارگيري طرح در متأسفانه. است

 اطالع تواننمي بنابراين و است شده حذف شاغل افراد دستمزد به مربوط هايسؤال

 بررسي حال اين با. داشت كشور در شاغل كار نيروي درآمدي وضعيت به نسبت درستي

كه در سال دهد ( نشان مي3و بيشتر )جدول  كاركن نفر 10 صنعتي هايكارگاه آمار

هزار تومان در ماه دستمزد دريافت  500كمتر از بنگاه صنعتي  198، كارگران در 1393

هاي با دستمزد پايين رو به ، تعداد بنگاه1392و  1391كنند. هرچند نسبت به سال مي
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دهد . با اين حال وضعيت نشان مياستهاي با دستمزد باال رو به افزايش كاهش و بنگاه

و با دستمزد پايين مشغول هاي صنعتي زير خط فقر كه بخشي از كارگران شاغل در كارگاه

 باشند و به لحاظ ميزان درآمد، تفاوت قابل توجهي با بيكاران ندارند. به كار مي

 

 نفر كاركن و بیشتر برحسب متوسط جبران  10هاي صـنعتيكارگاه .3جدول 

 بگیران و فعالیتخدمات ماهانه مزد و حقوق

 جمع سال
 1500كمتر از 

 هزار ريال

1500-2500 

 هزار ريال

2500-3500 

 هزار ريال

3500-5000 

 هزار ريال

5000-7000 

 هزار ريال

هزار  7000

 تربیشريال و 

1390 14962 105 158 441 4752 6325 3181 

1391 14،787 90 90 168 1450 6751 6238 

1392 14697 33 52 67 370 3281 10893 

1393 9772 14 29 49 106 726 8848 

 .نفر كاركن و بيشتر 10هاي صـنعتيكارگاهآمار ايران، نتايج طرح  مركز مأخذ:

 

  ايبیمه پوشش عدم. 3-1

. هستندخارج از بازار كار  سرپرستاندرصد از فقرا  40نشان داد حدود  1جدول  نتايج

سال  68دهد ميانگين سن سرپرست خانوار اين گروه اين گروه نشان مي تردقيق بررسي

 كارافتادگيازتواند ناشي از بازنشستگي و يا عمده دليل فقر اين خانوارها مي بنابراين است

تواند بسيار با اهميت باشد. با اين حال باشد. بنابراين نقش بيمه در حمايت از اين افراد مي

 باشند. بخش زيادي از نيروي كار فعلي كشور تحت پوشش بيمه نمي

 شده بيمه شاغالن، درصد 1395تا  1384ي هادهد كه طي سالنشان مي 4 جدول

 درصد 37 دوره، اين طي متوسط طوربه و است يافته افزايش درصد 41 به درصد 31 از

 .اندبوده بيمه شاغالناز 
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اين  1386و در سال  اندبوده بيمه شده اضافه شاغالن از درصد 99، 1385 سال در

و  339ترتيب به 1392و  1391ي هادرصد كاهش داشته است. در سال 1395رقم به 

بخشي از  هاسال اين در ديگر عبارت به اندبوده بيمه شده اضافه شاغالندرصد از  116

نسبت  1394. همچنين در سال اندشده اضافه رسمي شاغالنبه ليست  غيررسمي شاغالن

 يناست كه از ا غل كشور اضافه شدهشا يتهزار نفر به جمع 668حدود  1393به سال 

كه به واسطه  ي)شاغالن يررسميهزار نفر به شاغالن غ 354درصد معادل  53تعداد حدود 

هزار نفر به شاغالن  312 معادل درصد 47 و( يستندن اييمهنوع ب يچه يشغل خود دارا

 در شده، اضافه شاغالنهزار نفر  615نيز از  1395سال  در 1اضافه شده است. يرسم

هزار  790 نيز 1396 سال در و باشندمي بيمه داراي( نفر هزار 179) آن درصد 29 حدود

هزار نفر داراي  70درصد آن يعني  8شده است كه در اين ميان،  اضافه شاغالننفر به 

 بيمه هستند. 

 

 

  

                                                 
 نفر کارکن و بيشتر. 10هاي صـنعتيكارگاهآمار ايران، نتايج طرح  . مركز1
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 21395تا  1384ي هاها طي سالو بیمه شدهن شاغالتعداد  1. برآورد4 جدول
 شاغالن هاشده بیمه سال

13 

13

13

13

13

13

13 

1396

 .طرح آمارگيري از نيروي كار، پرسشنامه خانوار و محاسبات محقق مأخذ:
 

كه عمده دليل آن ناآگاهي افراد،  استعوامل مختلفي فاقد بيمه بودن افراد تأثيرگذار 

تأمين  پرداخت حق بيمه و تلقي متفاوتدستمزدهاي پايين و عدم وسع مالي افراد جهت 

 . است اجتماعي و افراد از بيمه شده

                                                 
 هاي خام پرسشنامه خانوار انجام شده است.اساس دادهاين قسمت بر محاسبات .1
البته قابل ذكر است كه محاسبات مربوط به وضعيت اشتغال و بيمه بودن بر اساس طرح آمارگيري نيروي . 2

اعالم شده توسط سازمان تأمين تواند متفاوت از آمار گيري ميكار محاسبه شده كه به دليل ماهيت نمونه
شدگان حاصل از محاسبات فوق و تعداد اجتماعي باشد. برخي از داليل ناهمخواني ميان آمار تعداد بيمه

 شدگان اعالم شده توسط سازمان تأمين اجتماعي به شرح زير است:بيمه
اساس كه در آن برالف( محاسبات فوق برمبناي پرسشنامه طرح آمارگيري نيروي كار انجام شده است 

د. اين درحالي است كه شوگيري و شاغل بودن افراد، تعداد افراد شاغل داراي بيمه محاسبه مينمونه
 . ممكن است افرادي شاغل نباشند اما داراي بيمه خويش فرمايي باشند

به صرف ب( در آمار فوق تعداد كل افراد بيمه تأمين اجتماعي، لشكري، كشوري و ساير نهادهاي اجرايي 
 د. شوشاغل بودن لحاظ شده درحالي كه در آمار تأمين اجتماعي تنها افراد بيمه شده توسط اين سازمان اعالم مي
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 ن كلیات طرحنظر پیرامواظهار .2

هاي مهم كشور اين است كه دغدغهها و دهد يكي از چالشمي عوامل فوق نشانمجموعه 

نيازهاي اساسي و حداقل معيشت دچار تأمين  درن شاغال درحال حاضر جمع كثيري از

هستند. به عبارت ديگر هرچند اين افراد براساس محاسبات بازار كار، شاغل مشكل 

آيند اما در امرار معاش تفاوتي با يك فرد بيكار ندارند و نيازمند توجه و حساب ميبه

  حمايت هستند.

)از  هادهد تمركز غالب اين سياستمي هاي بازار كار نشانها و سياستبررسي طرح

هاي زودبازده(، بر طرح ضربتي اشتغال و طرح بنگاه اشتغالي،خودجمله طرح وام 

و بيكاران، ن شاغالاشتغالزايي صرف بوده است و به فرايند بعد از اشتغالزايي، سرنوشت 

ست كه براي اولين بار در مجلس ا و... توجهي نشده است. اين در حاليحمايت و آموزش 

اشتغال آنها توجه شده است كه اين  و سرنوشت پس ازن شاغالشوراي اسالمي به وضعيت 

اين حال بررسي مواد اين طرح سنخيت چنداني  . بادشومي موضوع اقدامي مثبت ارزيابي

فقير تأكيد ن شاغالو با آنكه در مقدمه توجيهي طرح، بر حمايت از  با اهداف خود ندارد

 شده اما در محتواي طرح راهكار مشخصي در اين خصوص ارائه نشده است.

سازي و تهيه نظام جامع آمار و هاي ديگر طرح حاضر، تأكيد بر شفافاز مزيت يكي

( بر اين مسئله 7( و )6(، )2كه در مواد ) استاطالعات بازار كار و تهيه سند كار شايسته 

تأكيد داشته است. همچنين تأكيد بر نقش متولي بودن وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 

 رود.شمار ميبهربط از نكات قوت اين طرح هاي اجراي ذيو هماهنگي ساير دستگاه

اما در بسياري از موارد، واژگان و عبارت به كار رفته در طرح داراي ابهام بوده و كلي 

و ها ابهامحقوقي،  هايايراده شده داراي طرح ارائبر اين و تفسير بردار است و عالوه
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، (126) وششمبيستقانون اساسي )اصل صدو هايي با اصول متعددمغايرت

 .است ((75)، هفتادوپنجم (60) ، شصتم(57)وهفتم جاه، پن(158) هشتمپنجاهوصد

 همهشامل شاغالن ، (2)ماده  «2»در تبصره  «شاغالن»به عنوان مثال اطالق واژه 

لذا مغاير با  نيز استهاي زير نظر مقام معظم رهبري و ساير قوا ها اعم از دستگاهدستگاه

خواهد قانون اساسي  (158) وهشتمصدوپنجاه و (60شصتم ) ،(57) وهفتمپنجاه اصول

همچنين مباحث مربوط به معيشت شاغالن دولتي، از جمله امور استخدامي است كه  .بود

 (126) وششمصدوبيست خب ايشان است لذا مغاير با اصلتجمهور يا فرد منرئيس برعهده

مين مالي حمايت أدر خصوص ت (4)بيني شده در ماده و بار مالي پيش ون اساسي استقان

 است.قانون اساسي  (75) هفتادوپنجم از بيكاران متقاضي كار مغاير با اصل

ها و نقاط قوت طرح مذكور، گفته شده و با عنايت به مزيت هايانتقادلذا با توجه به 

قانوني برشمرده شده، مركز  هايايراد كردن در صورت اعمال اصالحاتي در مواد و برطرف

دن كر. البته اضافه كندمي هاي مجلس شوراي اسالمي با كليات طرح موافقتپژوهش

هاي بازار كار جهت كم شدن اشتغال ناقص، افزايش در چارچوب سياست هاپيشنهاد

اي و شغلي هاي منطقهبر تفاوتشدگان، تعيين دستمزد مبتنياشتغال رسمي و نرخ بيمه

فقير را بهبود بخشد. با اين حال اجراي ن شاغالتواند تا حدودي وضعيت معيشتي و ... مي

و تفكيك بين شاغل، د شو شاملهرگونه سياست حمايتي بايستي كليه افراد فقير جامعه را 

 .دشونمي شاغل و ... چندان مطلوب ارزيابيغير
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 گیرينتیجهبندي و جمع

هاي موجود در بازار كار ترين چالشدهد كه مهمبررسي وضعيت بازار كار ايران نشان مي

در زنان و خصوص بهدر شرايط فعلي، نرخ مشاركت پايين و افزايش جمعيت غيرفعال 

افزايش ميانگين سني جمعيت كرده، جوانان، نرخ بيكاري باالي نيروي كار جوان و تحصيل

هاي اشتغال در برخي هاي بازنشستگي، وضعيت بحراني شاخصشاغل و مشكالت صندوق

 . استكرده تحصيلها و عدم تعادل بين عرضه و تقاضاي نيروي كار استان

 1384ي هاطي سالدهد كه بازار كار نشان مين شاغالبا اين وجود بررسي وضعيت 

درصد از  47طور متوسط به زايش تدريجي سهم شاغالن بيمه شده،رغم اف، علي1395تا 

درصد از سرپرستان خانوارهاي  61و  اندبوده فاقد بيمهن شاغالدرصد از  53بيمه و ن شاغال

هاي صنعتي زير خط فقر و با بخشي از كارگران شاغل در كارگاهفقير شاغل هستند و 

لحاظ ميزان درآمد، تفاوت قابل توجهي با باشند و به كار ميدستمزد پايين مشغول به

 بيكاران ندارند.

توان صرفاً به دهد كه در تشريح وضعيت بازار كار نمياين شواهد نشان مي

زيرا با فرض ايجاد اشتغال و شاغل شدن افراد و د كرهاي رسمي بازار كار بسنده شاخص

 ؛هاي بازار كار مرتفع شدهتوان ادعا كرد كه چالشالذكر نميهاي فوقبهبود روند شاخص

حداقل معيشت را تأمين  زيرا اين اطمينان وجود ندارد كه با ايجاد شغل، يك فرد امكان

ريزان و سياستگذاران به سطح دن برنامهكرداراست يا خير؟ در اين شرايط حساس 

تواند بسيار مي راهكار حمايتي براي بهبود وضعيت معيشتي آنانارائه  ون شاغالمعيشتي 

هاي بازار كار شناسي سياستبررسي و آسيب به اينكه . همچنين با توجهراهگشا باشد

اشتغالي، طرح خود)از جمله طرح وام  هاكنون تمركز غالب اين سياستدهد كه تامي نشان
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زودبازده(، بر اشتغالزايي صرف بوده است و فرايند بعد از  هايهضربتي اشتغال و طرح بنگا

ارائه  لذا و... توجهي نشده است. و بيكاران، حمايت و آموزشن شاغالت اشتغالزايي، سرنوش

 هايي با اين محتوا، حائز اهميت خواهد بود. طرح

بر نظام جامع آمار و اطالعات بازار كار و تهيه تأكيد  هاي طرح حاضر،يكي از مزيت

داشته است. تأكيد مسئله  بر اين (7)و  (6)، (2)كه در مواد  است سند كار شايسته

بر نقش متولي بودن وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و هماهنگي ساير تأكيد  همچنين

 رود.مي شماربهربط از نكات قوت اين طرح هاي اجراي ذيدستگاه

 اصول با هاييمغايرت و هاابهام حقوقي، ايرادهايشده داراي  هارائ طرح ييسو از اما

 وهفتمجاهپن ،(158) هشتموصدوپنجاه ،(126) ششموبيستصدو)اصل قانون اساسي  متعدد

بسياري از موارد، واژگان و عبارت به كار  در و است ((75) پنجم(، هفتادو60) شصتم ،(57)

تأكيد  فقير شاغالنبر حمايت از  ،مقدمه توجيهي طرح در كهآن با همچنين .دارد ابهامرفته 

 . است نشدهارائه  طرح راهكار مشخصي در اين خصوص يمحتوا در اما دهش

 ،هاي بيان شده در اين گزارش و اهداف مورد نظرعنايت به ضرورتبا طور كلي ه بلذا 

كليات  شده، قانوني برشمرده هايدن ايرادكررف در صورت اعمال اصالحاتي در مواد و برط

اضافه  همچنين .خواهد بود هاي مجلس شوراي اسالميمركز پژوهش طرح مورد تأييد

هاي بازار كار جهت كم شدن اشتغال ناقص، در چارچوب سياست هايدن پيشنهادكر

اي هاي منطقهبر تفاوتشدگان، تعيين دستمزد مبتنيافزايش اشتغال رسمي و نرخ بيمه

بهبود بخشد. با اين فقير را ن شاغالتواند تا حدودي وضعيت معيشتي و شغلي و ... مي

و تفكيك د شوشامل گونه سياست حمايتي بايستي كليه افراد فقير جامعه را اجراي هرحال 

 . شودنمي شاغل و ... چندان مطلوب ارزيابيبين شاغل، غير
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