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کارکنان ممشول قانون کار چقدر عیدی یم گیرند؟

بررسی جزئیات عیدی کارگران برای سال 98

تمـام کارکنـان مشـمول قانـون کار که براسـاس تعریف این قانون «کارگر» شـناخته می
شـوند ،مشـمول عیـدی و پـاداش آخر سـال خواهند شـد .عیـدی این گـروه از کارکنان
وابسـته بـه میزان حقـوق پایه شـان خواهد بود.
مبنـای پرداخـت عیـدی کارکنان مشـمول قانـون کار ،در صورتی که یک سـال کامل در
محـل کار فعلـی خـود سـابقه پرداخـت حـق بیمه داشـته باشـند ،معادل دو مـاه حقوق
پایـه آن هـا محاسـبه مـی شـود .البتـه قانـون کار برای عیدی پایان سـال سـقف تعیین
کـرده اسـت .بـه ایـن ترتیـب کـه این میـزان نباید از سـه برابـر حقوق پایه مصوب سـال
1397کـه یـک میلیـون و  111هـزار و  269تومـان اسـت ،بیشـتر شـود .از آن جایی که

حداقـل دسـتمزدکارگران بـرای سـال  1397همیـن مبلـغ تعیین شـده اسـت بنابراین
حداقـل عیـدی کارگرانـی کـه حقـوق حداقلـی مصـوب می گیرنـد ،برابربـا دو میلیون و
 222هـزار و  538تومـان خواهـد بود.
سـایر کارکنـان تحـت پوشـش قانـون کار که حقوق پایـه آن ها بیشـتر از حداقل تعیین
شـده اسـت ،دو برابـر حقـوق پایـه خود را عیدی می گیرند به شـرطی کـه میزان عیدی
آن هـا از سـه برابـر حداقـل دسـتمزد کارگـران بیشـتر نشـود .بنابرایـن حداکثـر عیدی
کارگـران مبلغـی برابـر بـا  3میلیـون و  333هـزار و  807تومان خواهد بـود( .خبرگزاری
مهر )

همهچیزدرابرهبستهمعیشیت

یشوند؟
چه کسانی شامل دریافت بسته دولت م 

پـس از مـدت هـا کـش و قـوس و وعـده و وعیـد در سـال  ،97باالخـره در شـامگاه دوشـنبه  24دی ماه ،دکتر نوبخت رئیس سـازمان برنامـه و بودجه،
معین حسین پور
اعتبـار ۱۴۵۰میلیـارد تومانـی بسـته حمایتـی کارگـران مشـمول تأمیـن اجتماعی را به حسـاب سـازمان تأمین اجتماعـی واریز کرد .اما ماجرای بسـته
کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه تهران
حمایتـی یـا معیشـتی دولـت بـه کارگران چیسـت؟ چه کسـانی میتواننـد این بسـته را دریافت کنند و چه گروههایی مشـمول این بسـته نمیشـوند؟
ملبـغ ریالـی ایـن بسـته چقـدر اسـت؟ در گـزارش ایـن هفته دخـل و خرج قصـد داریم به سـواالت زیر پاسـخ دهیم .همراه ما باشـید.
همه چیز از شـوک ارزی ابتدای امسـال شـروع شـد که تورم روزافزون
ناشـی از آن بـه مـرور اثـر محسوسـی بـر قیمت اجنـاس و به خصوص
کاالهـای ضـروری و خوراکـی مردم گذاشـت .از رب گوجه فرنگی بگیر
تـا گوشـت گوسـفندی کـه افزایـش قیمـت دو سـه برابـری را تجربه
کردنـد و معیشـت خانـوار ایرانـی را روز بـه روز تنـگ و تنگتر کردند.
دولـت بـرای جبـران ایـن شـرایط بـه فکـر افتـاد و خبـر از ارائـه یـک
بسـته حمایتـی به اقشـار کم درآمـد و دهکهای پایین درآمـدی داد.
البته در ادامه دامنه شـمول این بسـته گسـترده تر شـد و کارمندان و
حقـوق بگیـران بخـش عمومـی را هم درگیـر کرد .اما اصـل ماجرا چه
بود؟ دسـتورالعمل بسـته پرداخت کمک جبرانی و حمایت غذایی از
گـروه کمدرآمـد جامعـه در تاریـخ  28آبـان بـه تصویب هیـأت وزیران
رسـید .مطابـق ایـن مصوبـه ،سـازمان برنامـه و بودجـه مجاز اسـت به
همـهی کارکنـان رسـمی ،پیمانـی ،قـراردادی و شـرکتی کـه از محل
بودجـه عمومـی حقـوق زیـر  3میلیـون تومـان دریافـت میکننـد،
همچنین بازنشسـتگان صندوقهای بازنشسـتگی کشـوری ،سـازمان
تأمین اجتماعی نیروهای مسـلح ،صندوق بازنشسـتگی فوالد و سـایر
صندوقهای بازنشسـتگی مشـابه که مسـتمری آنها کمتر از  3میلیون
تومـان اسـت ،کمـک جبرانی به میـزان  2میلیون ریـال پرداخت کند.

چه گروههایی ات کنون این بسته را
دریافتکرد هاند؟

بررسـی هـا نشـان میدهـد توزیـع بسـته حمایتـی دولت به حسـاب
یارانـه افـراد آغـاز شـده و تـا کنـون افراد تحت پوشـش کمیتـه امداد،
بهزیسـتی ،کارمنـدان دولـت و برخـی از افـرادی کـه یارانـه دریافـت
میکننـد ،کارت یارانه آنهـا شـارژ شـده اسـت .البتـه دولـت جزئیات

اجرای طرح و زمان بندی توزیع سـبد حمایتی کاال و بسـته حمایتی
معیشـت کارگران را به طور دقیق مشـخص نکرده اسـت .بطور مثال
مشـخص نیسـت حقـوق زیـر سـه میلیون تومـان بـا چـه مکانیزمی
سـنجیده میشـود و یـا افـرادی کـه یارانـه آنهـا قطع شـده و حقوق
کمـی دریافـت مـی کننـد چـه بایـد بکننـد .در حالـی کـه دولت می
توانسـت بـا راه انـدازی یـک سـایت یا سـامانه مـردم را از سـردرگمی
خـارج کنـد .امـا دولـت برطـرف شـدن ابهامـات را بـه اطالعیـهای در
آینـده موکـول کرده اسـت.
بـه هـر حـال ،گروههایی که تا ایـن تاریخ در شـمار دریافت کنندگان
بسـته حمایتـی قـرار گرفتهانـد ،افـراد تحـت پوشـش کمیته امـداد و
بهزیسـتی ،بازنشسـتگان و بیمه شـدگان تامین اجتماعی و کارمندان
دولـت هسـتند .البتـه توزیـع بسـته حمایتـی بیـن کارمنـدان هم به
صـورت همزمـان و یکپارچـه انجام نشـده و اداراتی که اطالعاتشـان را
زودتـر ارائـه کردهانـد ،زودتـر سـبد حمایتـی کاال را دریافـت کردهاند.

اولویت دریافت بستهها به چه ترتیب است؟

همانطـور کـه میدانیـم میـان تصویـب یـک مصوبـه و اجـرای آن
تفاوتهـای زیـادی وجـود دارد .در ایـن راسـتا ،معـاون رفاهـی وزیـر
تعـاون جزئیـات کامـل نحـوه توزیـع بسـته حمایتـی دولـت میـان
گروههـای  5گانـه مـردم را تشـریح کـرد .بـر ایـن اسـاس ،مشـموالن
بسـته حمایتـی دولـت بـه پنـج گـروه تقسـیم شـدند:
• گـروه اول افـرادی کـه تحت پوشـش نهادهای حمایتی قـرار دارند؛
یعنی افراد تحت پوشـش کمیته امداد و بهزیسـتی
• گـروه دوم بازنشسـتگان اعـم از بازنشستگان کشـوری و لشـکری و
سـایر صنـدوق های بازنشسـتگی

بسته حماییت به غیر از کارمندان دولت شامل چه گروههایی یمشود؟

بسته
حمایتی

• گروه سوم بسته حمایتی کارمندان دولت
• گروه چهارم افرادی که در دسـته های باال نیسـتند و تحت پوشـش
سـازمان تامین اجتماعی هسـتند (سـبد کاال تامین اجتماعی) یعنی
کارگـران ،راننـدگان و بازنشسـتگان تامین اجتماعی ،امـا حقوق زیر 3
میلیـون تومـان دریافـت مـی کنند و حسـاب یارانه دارند و این بسـته
هـا به حسـاب یارانـه آنها واریز خواهد شـد.
• گروه پنجم نیز افرادی هسـتند که تحت پوشـش هیچ کدام از این
نهادها نیسـتند مانند اقشـار روسـتایی و فاقد بیمه های اجتماعی که
برخی بر اسـاس پایگاه رفاه ایرانیان شناسـایی شـده اند.
الزم بـه ذکـر اسـت کـه تاکنـون کار توزیـع  4مرحلـه اول انجام شـده
و یـا در مرحلـه انجـام اسـت .چهارشـنبه  26دی ماه وزیر تعـاون کار و
رفـاه اجتماعـی اعلام کـرد که مبلغ بسـته حمایتـی بـرای  100هزار
بیمـه شـده روسـتایی نیز تـا پس فـردا واریز میشـود.

تجربیات اولین مرحله طرح بسته حماییت دولت

اولیـن مرحلـه اجـرای «طـرح حمایـت غذایـی از اقشـار کـ م درآمـد
جامعـه» ،توسـط وزارت تعـاون ،کار و رفـاه اجتماعی از تاریخ دوشـنبه
 21آبـان مـاه  1397عملیاتـی شـد .اقشـار هدف این مرحلـه از طرح،
مددجویـان و مشـمولین کمیته امـداد امـام خمینـی (ره) و سـازمان
بهزیسـتی کشـور بودند .درایـن طـرح بـه ازای هر خانوار و بر حسـب
بعـد خانـوار از  100تـا  300هزار تومان ،کارت یارانه سرپرسـت خانوار
شـارژ شـد .و خانوارهـای تحـت پوشـش بـا مراجعـه به فروشـگاههای
طـرف قـرارداد طـرح ،اقـدام به خریـد اقالم متنـوع مواد غذایـی مورد
نیاز خـود نمودند.
کاالهـای هـدف این طرح نیز شـامل مـواد غذایی نظیر گوشـت ،مرغ،
برنـج ،حبوبات ،روغن و سـایر مواد خوراکی موردنیاز خانوارهاسـت.
فروشـگاه هـای طرف قـرارداد طرح نیز عبارت بودند از :فروشـگاه رفاه،
فروشـگاه اتکا ،فروشـگاه افق کوروش ،فروشـگاه هفت ،فروشگاه امکان،
فروشـگاه اسـکاد ،فروشگاه فرهنگیان ،فروشـگاه جانبو ،تعاونی مصرف
محلی ،تعاونی روسـتایی کشور.
مرحلـه اول اجـرای ایـن طـرح از طریق فروشـگاههای زنجیـره ای در
سراسـر کشـور انجام شـد تا ضمن دسترسـی مناسـب شـهروندان به
ایـن شـبکه فروشـگاهی ،کیفیـت کاالی ارائه شـده به مشـمولین نیز
تضمین شـده باشد.
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تومانی به حسـاب یارانه کارمنـدان دولـت انجام شـده و مرحله سـوم
یعنـی واریـز به حسـاب افـراد با حقوق زیر سـه میلیـون و غیرکارمند
در دسـت انجـام اسـت.
در مـورد بیمـه شـدگان تامیـن اجتماعی نیز آنطور که سـازمان برنامه
و بودجـه در روز دوشـنبه  24دی مـاه اعلام کـرده اسـت ،پراکندگـی
کارگاههـای مختلـف کـه بیمهپـردازان در آنهـا اشـتغال دارنـد سـبب
تطویـل بررسـیهای مـورد نیاز شـده اسـت؛ لـذا با تعیین آمـار نهایی
ایـن افـراد ،بسـته حمایتی معیشـتی به این دسـته از افـراد حداکثر تا
 ۷۲سـاعت آینـده واریز خواهد شـد.

چگونه بفهمیم به کارت یارانه ممشوالن بسته
حماییت پول واریز شده است؟

اگـر مشـموالن سـبد حمایتـی دولـت ،سـامانه پیامکـی یارانـه خـود
را فعـال کـرده باشـند ،طبیعتـا بـا واریـز مبلغ بسـته حمایتـی مطلع
خواهنـد شـد .بـا ایـن وجـود بـه دلیـل حجم باالی مشـموالن سـبد
حمایتی دولت ،برای برخی از متقاضیان پیامک ارسـال نشـده اسـت.
بـر ایـن اسـاس ،افـرادی که پیامـک دریافـت نکردهاند باید بـه یکی از
فروشـگاههایی که مشـخص شـده مراجعه کنند و متصدیان فروشـگاه
امـکان بررسـی واریـز یـا عـدم واریـز مبلـغ بسـته حمایتـی بـه کارت
یارانـه را دارند.

تکلیف کساین که کارمند نیستند چه یمشود؟

از زمانـی کـه بسـته حمایتـی دولـت مطرح شـده اسـت ،دو دسـته از
افـراد یعنـی کسـانی کـه تحت پوشـش نهادهـای حمایتی هسـتند و
کارمندان دولت ،تکلیفشـان مشـخص شـد اما سـایر اقشـار بالتکلیف
ماندنـد .همیـن وضعیت باعث سـردرگمی اقشـار دیگر شـد و با توجه
بـه اینکـه شـماره  smsسـبد کاالی جدیـد هـم بـا اختالالتـی همراه
شـد ،هنوز وضعیت این دسـته از افراد مشـخص نشـده اسـت .نتیجه
پیگیریهـای مـا حاکـی از آن اسـت کـه دولت به دنبـال تعبیه راهکار
جدیـد بـرای پوشـش همه افـراد با درآمـد زیر  3میلیون تومان اسـت
و تـا انتشـار اطالعیـه جدیـد در ایـن خصـوص بایـد صبر کـرد .با این
وجـود دولـت بـه حسـاب یارانـه برخـی از مشـموالن بسـته حمایتی
مبالغـی را واریـز کرده اسـت.

نقش مهم یارانه در دریافت بسته حماییت دولت

طبـق اظهـارات یکـی از مدیـران وزارت کار ،آن دسـته از افـرادی کـه
یارانـه دریافـت نمیکننـد مشـمول بسـته حمایتی نمی شـوند .طبق
مصوبـه ایـن طـرح ،شـرط توزیع بسـته حمایتـی یارانه نقدی اسـت.
یعنـی اگـر کسـی یارانـه دریافـت نکنـد ،حتـی اگـر حقـوق کمتـر از
3میلیـون تومـان دریافت کند مشـمول بسـته حمایتی نمیشـود .اما
آن دسـته از افـرادی کـه یارانـه دریافـت میکننـد ،امـا بعـد از ازدواج
یارانـه خـود را از خانـواده جـدا نکردهانـد ،در صورتی کـه حقوق کمتر
از 3میلیون تومان داشـته باشـند مشـمول بسـته حمایتی میشـود.
همچنین بازنشسـتگانی کـه حقوق کمتر از  3میلیـون تومان دریافت
میکننـد امـا یارانـه آنهـا حذف شـده اسـت مشـمول بسـته حمایتی
نمیشـوند .امـا سـازمان تأمیـن اجتماعـی در تعـداد محـدودی بـرای
حمایـت از بازنشسـتگانی که یارانـه دریافت نمیکنند اما حقوق کمتر
از 3میلیـون تومـان دریافـت مـی کنند ،مبلـغ  200هـزار تومان طرح
بسـته حمایتـی را واریز کرده اسـت.

بسته حماییت دولت نقدی است یا کاالیی؟

نایـب رئیـس کمیسـیون اقتصادی مجلـس در مصاحبـهای اعالم کرد
کـه مرحله اول توزیع بسـته حمایتی دولت به صـورت نقدی پرداخت
خواهـد شـد و در مراحـل بعـدی بـه صـورت کاالیـی خواهـد بـود .او
همچنیـن در خصـوص تعـداد بسـته هـا هم گفتـه که این مسـاله به
میـزان مـورد نیـاز ادامـه خواهد داشـت تا شـرایط بهبـود یابد.

نتیجه گیری

آنچه که مشـخص اسـت هدف دولت از توزیع بسـته حمایتی ،کمک
غذایـی بـه اقشـار کـم درآمد جامعـه اسـت .گروههای تحت پوشـش
کمیته امداد و بهزیسـتی اولین گروهی بودند که این بسـته را دریافت
کردنـد .بعـد از آن نوبـت بـه بازنشسـتگان صنـدوق ها ،بازنشسـتگان
تامیـن اجتماعـی و نیـز کارمندان حقـوق بگیر دولتی با حقـوق زیر 3
میلیـون تومان رسـید که سـبد خـود را دریافت کنند .منظور از سـبد
همان شـارژ حسـاب یارانهای سرپرسـتان خانوار است .اما مرحله بعدی
ایـن طـرح کـه مربـوط به سـایر اقشـار میشـود با تأخیر و مشـکالتی
روبروسـت کـه انتظـار میرود دولت و نهادهـا و وزارت خانههای متبوع
هـر چـه سـریع تر در صدد رفع این مشـکالت برآینـد و حداقل اطالع
رسـانی مناسـبی در این خصـوص انجام دهند.

توزیع بسته حماییت 200هزار توماین کمیته امداد

خانوارهای تحت پوشش
کمیته امداد و بهزیستی

رئیـس کمیتـه امداد امـام خمینی (ره) میانگین ارزش سـبد حمایتی
بـرای خانوادههـای تحت پوشـش این کمیتـه را  200هزار تومان اعالم
کـرد .پرویـز فتـاح رئیس کمیته امداد در یک نشسـت خبری با اشـاره
بـه جزئیـات توزیـع بسـته مواد غذایی بـه نیازمندان ،اظهار داشـت :دو
میلیـون و  ۷۰هـزار خانـواده تحـت پوشـش مسـتمری بگیر و پشـت
نوبتـی در کمیتـه امـداد مشـمول دریافـت بسـته حمایتی می شـوند
کـه بخشـی از این افراد بسـتههای حمایتـی خود را دریافـت کردهاند.

خانوارهای تحت پوشش
بنیاد شهید و امور ایثارگران

خانوارهای با درآمد ماهانه کمتر از
 3میلیون تومان شامل گروههای زیر

جزئیات بسته حماییت کارمندان دولت

دریافت
کنندگان
بیمه بیکاری

کارگران
کارگاه های
متفرقه

رانندگان بین
شهری و دورن
شهری

کارگران
ساختمانی

قالی بافان و
شاغالن صنایع
دستی

زنبورداران

کارگران باربر شاغلین کسب
و کارهای
خانگی

عشایر و
روستاییان

مشاغل آزاد
و خویش
فرمایان

در قـدم دوم ایـن طـرح ،از اواسـط آذرمـاه بسـته حمایتـی دولـت بـه
همـراه حقـوق کارمنـدان در بخشهـای مختلـف بـه صـورت نقـدی
پرداخت شـد.
وزیـر تعـاون ،کار و رفـاه اجتماعـی چنـدی پیـش در ایـن زمینـه
عنـوان کرد :بنابرگزارشهـا ،واریز بسـته حمایتـی  200هـزار

بسته حمایتی هر خانوار
چقدر است؟

معادل ریالی

حق بیمه

مرحله اول

یک نفره

1.500.000

دو نفره

2.000.000

سه نفره

2.500.000

چهار نفره

3.000.000

پنج نفره و بیشتر

3.500.000

