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 تعالیباسمه         

 های دامت برکاتآیت اهلل خامنهمحضر محترم مقام معظم رهبری حضرت 

 سالمٌ علیکم

که معاندان با ، بروز اعتراضات اقتصادی اخیر ، فقر وبیکاریوجود نظر به و  3911/1/3073/پیرو نامه شماره ناحتراماً، 

با  اندیشیهماین مؤسسه با انجام تحقیقات گسترده و  رساند،ند، به عرض مینیت پلید خود بر این موج سوار گردید

های مجلس، را مطابق با استانداردهای سازمان جهانی کار، نظر مرکز پژوهشاقتصادی، طرحی  خیراندیشِ نظرانِصاحب

بدون  ،قانون کار اجرایدر رابطه با  ی اخیر حضرتعالی به سران سه قوه، و شرع مقدس اسالم،قانون کار، ابالغیه 41ی ماده

حضرتعالی به عنوان بزرگترین خیراندیش نماید. لذا، از ی آن تالش میستای مطالبهارائه نموده و در رابار مالی برای دولت، 

 گردد:کشور درخواست می

گیرندگان مربوطه و مقامات ی مطالب پیوست و ارسال آن به تصمیمبرای اصالح امور کشور، ضمن مطالعه .1

کار با حقوق نیازمندان،  کشوری، نسبت به بررسی کارشناسی ضدیّت مصوبات در حال اجرای شورای عالی

 عدالت و اقتصاد کشور، دستور فرمایید.
 نظارت است، گرفته نشانه را عامه منافع که مهم موضوع این بر فرمایید که مطالبه محترم دادستان از .2

 .باشدمی تولید رونق مانع و اقتصادی مشکالت عامل ترینمهم مصوبات، این زیرا نمایند،
گیرندگان تخصیص کشور جهت ارائه مطالب به صورت حضوری در نشست تصمیمزمانی را به ما خادمین  .3

 فرمایید.
 1100باشد که برای در پایان شایان ذکر است، این مؤسسه بزرگترین کارآفرین اجتماعی مستقل در کشور می

کارگاه ، اشتغال پایدار ایجاد نموده است. امید است این اقدامات مورد قبول درگاه الهی قرار  94نیازمند روستایی در 

های زیر در سایت نذراشتغال گیرد. همچنین متن نامه به همراه پیوست و کلیپ چکیده مطالب به آدرس

(www.nazreeshteghal.com) باشد:قابل دسترسی می 
 متن نامه: منوی گالری زیرمنوی مقاالت

 کلیپ: منوی گالری زیرمنوی فیلم
 برومند 09136599732اخوان مقدم     مسئول دفتر:  09131183332مدیرعامل: 
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تا روستاییان به اشتغال پایدار  1را مطالبه نمایید ایحداقل دستمزد منطقهشود برای رونق تولید، موضوع اجرای احتراماً، بدینوسیله تقاضا می

ر ی آن دتر از همه، هیجانات اجتماعی، مشابه آنچه برای بنزین رخ داد، که ریشهو مهم 2برسند و از بروز مفاسد اجتماعی، اعتیاد، تجاوز

درصد دستگیرشدگان اعتراضات  70آید ) فقر و بیکاری مردم است و دشمنان کشور اسالمی بر موج آن سوار گردیدند، ممانعت به عمل

قانون  41ی و ماده 4های مجلس، نظر مرکز پژوهش3اند(. این طرح بر اساس پیشنهادات سازمان جهانی کاربنزین، از بیکاران کشور بوده

 باشد.میکار 

، که در آن زمان، کارفرمایان بزرگ برای به دست آوردن 5بوده است 1358تا  1339ی طرح تفاوت دستمزدی از سال گفتنی است که سبقه

باشد، حذف ی کمتر، درخواست حذف این قانون را نمودند و متأسفانه این قانون با این تصور که به نفع روستاییان میسود بیشتر و هزینه

این طرح، کارفرمایان بزرگ دستمزد کارگر روستایی را به کارگر شهری پرداخت نمودند و سودهای کالن بردند. این گردید. با حذف 

 کمی و روستا در بیکاری موجب یکسان سراسری دستمزد از آمده به وجود ، شکافی به عمل آمدههاکه طبق بررسی است در حالی

 است. شده شهر در دستمزد

، مشاغلی که توان پرداخت دستمزد باال را ندارند، حذف نخواهند شد و به مناطق محروم انتقال ایمزد منطقهدستدر صورت اجرای طرح 

توانند معلولین، زنان سرپرست خانوار خواهند یافت و در آن مناطق، افرادی که توان کمتری دارند مشغول به کار خواهند شد. این افراد می

 6مهارت باشند.و جوانان بی

قانون کار آمده است که حداقل دستمزد باید بر اساس صنایع و یا مناطق مختلف، به صورت متفاوت  41رساند، در متن ماده حضار میبه است

ها بسیار زیاد بندی صنایع راهکاری بسیار دشوار و پیچیده است، زیرا درآمد صنایع مشخص نیست و گستردگی آنتقسیم 7تعیین گردد.

 حداقل دستمزد را بر اساس آمار درآمد مناطق مختلف، به صورت متفاوت تعیین نمود.توان باشد، اما میمی

است، بدین ترتیب که بر اساس درآمد خانوار، کشور را به ارز تعیین شدهبرای نمونه، در کشور چین چهار حداقل متفاوت برای مناطق هم

بر این اساس، چهار منطقه با درآمدهای نزدیک به همدیگر را در کشور انتخاب توانیم و ما نیز می 8اندبندی نمودهچهار منطقه پلکانی تقسیم

این مدل  که اندگردیده تقسیم ،ها استان مراکز تا روستا از ،متفاوت یمنطقه چهار بهی بعد، هر منطقه مجددًا کنیم. همچنین، در مرحله

 باشد.ما هم مطلوب می کشور برای

های دیگر استان با، ضریب اختالف درآمد استان تهران با کمترین درآمد 9بندی در مرکز آمار ایران بدین ترتیب استاطالعات زیرساختی این تقسیم

 شود چهار منطقه استانی را با اختالف همین ضریب به شرح زیر تقسیم بندی نماییم.است که پیشنهاد می 41/2

 باسمه تعالی

 )پیوست(
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و  14/7  ترین روستاهای کشورتا دورافتاده ،کشورشهری  یرین منطقهباالت میانگیندرآمد های مرکز آمار ایران، بر اساس داده

 توان آن را در حداقل دستمزد دخیل نمود.که می  10رسدمی 38/10از مرکز تهران تا روستاهای محروم اختالف به 

گردد و پیشنهاد میباشد، ی دوم لحاظ گردد که رعایت همین اختالف مطلوب میبندی چهارگانهی بعدی، تقسیمبرای مرحله

   باشد(.)آمار میانگین استان مربوط به شهرستان می ها رعایت شودبر اساس مرکز استان، شهرستان، بخش و روستا، نسبت

باشد. چنانچه ضریب ی درصدی میالزم به تأکید است که طرح ارائه شده مربوط به عدد دستمزد نیست، بلکه برای فاصله

های خود را به مناطق محروم خواهند برد و مردم ردار کمتر باشد، کارآفرینان برای سود بیشتر، کارگاهبرخودستمزد در مناطق کم

از منابع معطل در شهرهای کوچک و روستاها  ،برای به دست آوردن شغل، مهاجرت معکوس را انتخاب خواهند نمود و در نتیجه

 ی آن تعطیلی روستاها و مهاجرت بوده است.هبر خالف طرح دستمزد یکسان، که نتیج -11استفاده خواهد شد

دانیم این افزایش، سودی برای کارگران ، ولی میببریمی دلخواه، باال توان دستمزدها را به هر اندازهالزم به ذکر است که می

 12ها است.ه نسبتشده مربوط به دستمزد نیست و مربوط بدر هر صورت، طرح ارائه .ها جبران خواهد شدقیمت ندارد و با تورم  

 ها را به شرح جدول زیر تنظیم نمود:توان نسبت، میبر این اساس
A + 𝐵 + 𝐶

3
=  میانگین دستمزد شهری

 

15/4 = 
4 B درآمد باالترین روستا 

41/2 = 
1 B درآمد باالترین شهرستان 

14/7 = 
1B ترین شهرستاندرآمد باال 

4D 1 ترین روستادرآمد پایینD 4 شهرستانترین درآمد پایینD ترین روستادرآمد پایین 

 

  باشد.    برابری درآمد بر خالف عدالت می 10اختالفA1

D4
= 10/8               A

2
= C               B+D=A   

                      
D C B A رُند شده  D C B A  

 1- مرکز استان 38/10 14/7 19/5 24/3  مرکز استان 10 8 6 4

 2- شهرستان 6/8 11/6 3/4 49/2  شهرستان 8 6 4 3

 3- بخش 6/6 86/4 3/3 74/1  بخش 6 4 3 2

 4- روستا 7/4 72/3 36/2 00/1  روستا 4 3 2 1
 

 

میلیون تومان  5هزار تومان، و حداقل دستمزد برای مرکز تهران  500برای مثال، حداقل دستمزد در روستا طبق جدول فوق، 

 باشد.می

نسبت رعایت توان نسبت درصد را برای هر استان و روستاهای آن طبق آمار درآمد خانوار، با احتساب دقیق میدر عین حال، 

 شود. دسته می 431=124ها برای کل کشور بر اساس شهر، شهرستان، بخش و روستا نمود، و نسبت

نمایند، به همان درصد از حق بیمه پرداخت می بدیهی است که در این طرح، افراد به همان اندازه که به سازمان تأمین اجتماعی

 13خدمات سازمان استفاده خواهند نمود.
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درصد روستاییان غیررسمی  88به صورت رسمی کار خواهند کرد و نسبت امروز که  14با اجرای این طرح، کارگران غیررسمی

 ، اصالح خواهد شد.16درصد مشاغل کشور غیررسمی است 50و اینکه  15کنندکار می

خواهند شد و افراد بسیار زیادی مشغول به  ءشده که توان رقابت با کاالی خارجی را ندارد دوباره احیابسیاری از مشاغل تعطیل

 17کار خواهند گردید.

 مبالغ کمکی دریافتی با خانوار همراه به درآمد مربوط ایران، آمار مرکز طرف از شدهخانوار اعالم درآمد که است ذکر به الزم

-کمک بیشتر  زیرا باشد،می اعداداز این  بیشتر اختالف فعلی شود، کسر مبلغ این اگر است، که خصوصی و دولتی هایخیریه از

 گیرد.صورت می محروم روستاهای در بهزیستی و امداد یکمیته های

 کار، قانون 191 ماده پتانسیل از استفاده با و نموده مستثنی قاعده این از را هستند کشور روستاییان که D گروه دوم: پیشنهاد

 .گردد اسالمی ،قانون از قسمت این هم و اجرا عدالت هم تا گردد مصوب توافقی صورته ب دستمزد

باشد. تعیین حداقل دستمزد توسط دولت، طبق نظر شورای نگهبان برخالف شرع این طرح مطابق با قوانین شرع مقدس اسالم می

به سران سه قوه امر فرمودند که قوانین غیرشرعی، اسالمی  06/07/98رهبری در ابالغیه مورخ باشد. همچنین، مقام معظم می

 18 گردد، و در مصوبات مجمع تشخیص مصلحت بازنگری گردد.

تک عالقمندان به اقتصاد کشور و اشتغال  نیازمندان و روستاییان و تکامید است نمایندگان محترم کارگری، کارفرمایی و دولت 

ن امر مهم اقدام جدی به عمل آورند. در صورت لزوم، امکان تشریح موضوع و طرح پیشنهادی به صورت حضوری میسر در ای

 باشد. می
  (مسئول دفتر) برومند 09136599732  --اخوان مقدم    09131183332

 با تشکر

 اکبر اخوان مقدم

 )ع(خیریه نذر اشتغال امام حسینمدیرعامل 
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