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عیدیکارگرانچگونهمحاسبهمیشود؟
سمیه محمدنیا حنایی -یکی از بزرگ ترین چالش های اداره کار و
تعاون اجتماعی با کارفرمایان بر تعیین میزان دستمزدها و پاداش
آخر سال متمرکز اســت .موضوعی که تقریبا در سه ماه آخر سال
حسابی داغ می شود  .امســال با توجه به مصوبه شورای عالی کار،
حداقل دستمزد کارگران در سال 1399با افزایش  26درصدی به
یک میلیون و  911هزار تومان رســید که با احتساب ماده واحده
قانونی حداقل و حداکثر عیدی کارگران ســال  ، 99پاداش آخر
سال به صورت حداقلی برابر با  3میلیون و  820هزار و حداکثر آن
نیز به  5میلیون و  730هزار تومان می رســد .گفتنی است ،مبنای
پرداخت عیدی پایه مزدی فرد بوده و کارفرمایان باید حداقل دو ماه
پایه حقوق و حداکثر سه ماه پایه حقوق را به عنوان عیدی و پاداش

محمد
حقگو

روزنامه نگار
اقتصادی

آخر سال به کارگران خود بدهند.
طبق قانون کار ،کارگرانی که به هر دلیلی شــغل خود را از دست
دادهاند ،کارگران آزمایشی ،ســاعتی ،نیمه وقت و فصلی مشمول
دریافت عیدی هستند و کارفرما موظف به پرداخت این مولفه است.
تمام کارکنان مشمول قانون کار که طبق تعریف این قانون «کارگر»
شناخته میشــوند ،مشــمول عیدی و پاداش پایان سال هستند.
کارگرانی هم که خواسته یا ناخواسته شغل خود را از دست داده و
همچنین کارگرانی که امسال بازنشسته شدهاند که با توجه به تاکید
قانون کار ،از افراد مســتحق دریافت عیدی پایان سال هستند .اما
عیدی این دســته از کارگران براساس مدت زمانی که مشغول کار
بوده اند محاسبه می شود.
براساس ماده  11قانون کار کارگران آزمایشی نیز عیدی می گیرند.
کارگران نیمه وقت ،فصلی و ســاعتی نیز براساس ماده  39قانون
کار ،مستحق دریافت عیدی هستند .گفتنی است پاداش آخر سال

حداقل دستمزد روزانه مصوب   505.627 98ریال
میزان حداقل عیدی سال 99

میزان حداکثر عیدی سال 99

حداقل دستمزد روزانه× 60

حداقل دستمزد روزانه× 90

بررسی وضعیت دستمزد و محدودیت های تعیین آن با توجه به سبد معیشتی کارگران و هزینه های کارفرمایان

معادله بیجواب دستمزد و سبد معیشت
محاسبات نهادهای کارگری طی امسال  ،نشان می دهند که
هزینه معیشت کارگران با رقمی در حدود  8میلیون تومان
با حداقل حقوق آن ها بسیار فاصله دارد.
در این میان اگر چه چندان انتظاری نمی توان داشت که به
یک باره ،این فاصله بیش از  5میلیون تومانی جبران شود،
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این کارگران براساس ساعات کار محاسبه می شود.
درباره کارگران ساعتی که حقوق ماهانه ثابت نداشته اند و دستمزد
آنان در ماه متغیر است ،برای محاســبه عیدی و پاداش ،میانگین
حقوق سه ماه آخر خدمت آن ها مبنای محاسبه قرار میگیرد .این
موضوع درباره کارگران فصلی باید بر ماخذ  60روز و به نسبت ایام
کارکردشان در سال محاسبه شود.
نحوه محاسبه عیدی کارگران :با توجه به فرمولهای ارائه شده در
جدول زیر به راحتی میتوانید میزان عیدی و پاداش ســال  99را
محاسبه کنید.

اما به نظر می رسد اصالح ســاختارها در این بخش مانند
بودجه به شدت احساس می شود.
به طوری که ورای دعواهای همه ساله کارگران ،کارفرمایان
و دولت در شورای عالی کار بر سر تعیین دستمزد ،کم کاری
های موجود در تعدیل نظام دســتمزد و نیز جلوگیری از

فشار کسری بودجه بر محدود کردن سیاست های حمایتی
به تکلیف اجرا نشده دستگاه های تصمیم گیر در سالیان
گذشته تبدیل شده اســت .تکلیفی که نخستین نتیجه
مثبت آن ،بهبود قدرت خریــد خانوارها و تکان خوردن
چرخ تولید خواهد بود.

اتزهترینرقمسبدمعیشت

یکی دو ماه پایانی ســال ،نگاه حقــوق بگیران به
نهادهای تصمیم گیر است تا درصد افزایش حقوق
در سال آینده چقدر باشد .افزایشی که البته تقریباً
تمام آن با امواج چندگانه تورم در سال های اخیر،
خنثی شــده و به زیر صفر درصد گرایش پیدا می
کند .در هر حال ،امسال محاسبات مستقل کمیته
دستمزد کانون عالی شوراها که خبرگزاری ایلنا آن
را منتشر کرده ،نشــان میدهد هزینه ماهانه سبد
خوراکی یک خانوار با متوسط تعداد اعضای  3.3نفر
و همچنین بر اساس داده های قیمت تا پایان دی
ماه امسال به دو میلیون و  703هزارتومان می رسد.
رقمی که به تنهایی صد هزار تومان از دستمزد فعلی
کارگران با رقم دو میلیون و  611هزار تومان بیشتر
است .با این حساب در صورتی که داده های رسمی از
سهم حدود 31درصدی خوراکی ها از سبد معیشت
خانوارها را در نظر بگیریم ،مشاهده می شود که سبد
معیشت بیش از  8میلیون و  700هزار تومان است!

انکارآمدیتعیینحداقلدسمتزد

رقم یادشده ،هر چند در برابر دریافتی های کنونی
کارگران ،نجومی به حساب می آید ،اما باید گفت
اوالً متاســفانه تا حد زیادی مطابق تعریف قانون
از دســتمزد کارگران اســت .به طوری که در ماده
 41قانون کار بر این مطلب تاکید شده که شورای
عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد
کارگران را برای «نقاط مختلف کشور» یا «صنایع
مختلف» با توجه بــه معیارهای ذیل تعیین کند:
 -1حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که
از طرف بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران اعالم
می شــود -2 .حداقل مزد بدون آن که مشخصات
جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول
شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا
زندگی یک خانواده را که تعداد متوسط آن توسط
مراجع رســمی اعالم می شود تامین کند .از سوی
دیگر رقم یادشده به همراه نمودار ،ناکارآمدی نظام
کنونی تعیین دستمزد کارگران را نشان می دهد.
این نمودار که از گزارش  8-99مرکز آمار راهبردی
وزارت کار اقتباس شده ،حاکی از این است که نسبت
حداقل دستمزد ساالنه کارگران به متوسط هزینه

دهک نخست جامعه قرار می گیرند .این در شرایطی
است که اوالً معلوم نیست پرداختی به این افراد تا چه
میزان با بازدهی آن ها برای اداره کشــور متناسب
است؟ ثانیاً هم اینک این ایده مطرح است که با قله
تراشــی حقوق های باال در بخــش های مختلف
اقتصادی ،به طور موثری می توان قدرت خرید اقشار
ضعیف را بهبود داد .پروفسور درخشان ،اقتصاددان
بنام کشــور این اقدام را یک راه مهــم برای خروج
اقتصاد ایران از رکود بیان کرده است.
به رغم حضور دولت در شورای عالی کار،
هنوز سهم این بخش برای کمک به بخش
تولید در جبران ســبد معیشت کارگران
مشخصنیست.بهطورمشخصشناساییدهکهای
ضعیف و اتصال درآمدهای مالیاتی به سیاست های
حمایتی کماکان غیر قاعده مند پیش می رود.

۳

ساالنه یک خانوار شهری در  10سال گذشته از 40
درصد فراتر نرفته است.

جوابمعادلهدسمتزدهادربیرون
شورایعایلکار!

وضعیت کنونی دســتمزد کارگران در شرایطی به
وقوع پیوســته که در بهترین حالــت ،کارفرمایان
معتقدند توان افزایش بیشتر دستمزدها را با توجه به
وضعیت رکود اقتصادی ندارند .از سوی دیگر دولت
معتقد است یا در عمل نشان داده که سیاست های
جبرانی اقشــار کم درآمد بیش از پیش بر کسری
بودجــه می افزایند .بــا این حال ،بــا اندکی تامل
میتوان گفت که حل ایــن معادله به متغیرهایی
ورای چارچوب کنونی مرتبط اســت 3 .مورد زیر
بخشی از این موضوع را آشکار می کند:
در شرایطی معادله دستمزد بین کارگران،
کارفرمایان و دولت در چارچوب «بخش
مولد» اقتصاد مطرح می شود که در اقتصاد
ایران سهم «بخش غیر مولد» قابل توجه است و این
بخش ،بســیاری از ارزش های اقتصــادی را که به
صورت بالقوه می توانند در فضای مولد اقتصاد ایران
ایجاد و بین کارگران و کارفرمایان توزیع شوند بلعیده
اســت .به آماری که خبرگزاری ایلنا در تاریخ 24
شهریور امسال به نقل از عیسی منصوری معاون وزیر
کار ارائه کرده دقت کنید! وی گفته است« :در سال
 ۹۰درآمد غیر شغلی خانوارها  ۵۷درصد بوده است.
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به عبارتی درآمدها از محل کار و فعالیت نبوده است،
بلکه از خرید و فروش مستغالت ،سود حساب بانکی،
خرید و فروش سکه و ارز و  ...بوده است و این رقم در
سال  ۹۶به  ۴۹درصد و اکنون به  ۶۳درصد رسیده
است» این بدان معنی است که بخش بزرگی از کسب
ارزش اقتصادی ،جایی اتفاق می افتد که چندان در
حساب و کتاب مرتبط با تولید نمی گنجد ،تقریباً در
کنترل دولت نیست و فعاالن آن بدون پرداخت سهم
خود در ازای بهره مندی از زیســت بوم اقتصادی
(یعنی مالیات) به حیات خود ادامه می دهند.
در شــرایطی که دعوای همه ســاله در
شورای عالی کار بین شرکای سه جانبه بر
ســر افزایش درنهایت چند 10درصدی
دستمزد کارگران است ،در فرایند تصویب بودجه،
صحبت بر سر این است که حداکثر حقوق کارکنان
دولت ،چند ده برابر حداقل حقوق باشد و این موضوع
ال ناهمگون است .به این
با کلیت فضای اقتصاد ،کام ً
عبارت زارع ،سخنگوی کمیســیون تلفیق در باره
بودجه سال آینده که خبرگزاری مهر دو روز قبل آن
را نقل کرده ،دقت کنید« :در بررسی الیحه اصالحی
بودجه حداکثر حقــوق پرداختی به کارکنان برای
سال آینده مشخص شد که  ۱۵برابر حداقل حقوق
در نظر گرفته شده اســت» مصداقی دیگر در این
زمینه را مرکز پژوهش های مجلس بیان کرده که
نشان می دهد حدود 25درصد کارکنان دولت که به
احتمال خیلی زیاد در زمره مدیران دولت هستند در
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قاعدهشفایفبرایدسمتزدنداریم

در مجموع ،باید گفت که مسئله دستمزد بسیار
اساسی تر از چانه زنی های هر ساله دولت و مجلس
یا شــورای عالی کار و مربوط به بالتکلیف بودن
«قاعده دستمزدها» در اقتصاد ایران است .سید
احســان خاندوزی اقتصاددان و عضو کمیسیون
اقتصاد مجلس در تشریح ابعاد این قاعده ،آورده
است« :در ایران ما درباره تمام جزئیات دستمزد
به طور ســاالنه تصمیمگیری میکنیــم و با این
حال هنوز نمیدانیــم پرداخت عادالنه دقیقاً چه
فرمولی دارد؟ ســبد مزیت های کارکنان دولت و
مدیران دولتی (غیر از حقوق ماهانه) چیســت؟
نسبت افزایش دستمزدها با کاهش قدرت خرید
پول (تورم) چیســت؟ تفاوت ها و تبعیض های
بین کارکنان و بین دستگاهها تا کجا و با چه متر
و معیاری عادالنه است؟ چقدر از دستمزد باید به
حقوق ثابت و چقدر به پاداش عملکرد (واقعی) یا
درآمدهای اختصاصی وابسته باشد؟ نسبتی که
حقوق کارکنان دولت با دستمزد کارکنان بخش
خصوصی و کارگران و  ...برقرار میکند چیست؟
تا کجا حق داریــم به دالیل مصلحتــی (مانند
احتمال مهاجرت نیروی کار ماهر به خارج یا خروج
پزشکان از بیمارســتان های دولتی و امثالهم) از
قاعده پرداخت عادالنه تجاوز کنیم؟

