ﭼﺮﺧﺶ ﻋﯿﺪی ﮐﺎرﮐﻨﺎن در ﻣﺪار ﯾﮏ
ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ
ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی -اﻋﻼم رﻗﻢ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻋﯿﺪی
ﮐﺎرﮐﻨﺎن در ﺳﺎل ﺟﺎری اﺑﻬﺎﻣﺎﺗﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﯽﭘﺎﺳﺦ ﻣﺎﻧﺪ .اﯾﻦ در
ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ،ارﻗﺎم ﺣﺪود  ۹۳۲ﻫﺰار و  ۸۹۸ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ
در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ،ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان اﺧﯿﺮاً ﻣﺼﻮﺑﻪای داﺷﺖ ﮐﻪ در آن رﻗﻢ
ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ را ﺑﺮای ﻋﯿﺪی ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺛﺒﺖ و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ
را ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ در اﯾﻦ ﭼﺎرﭼﻮب ﮐﺮد .ﮔﺮﭼﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و
ﺑﻮدﺟﻪ در ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻋﯿﺪی را  ۹۳۲ﻫﺰار و  ۲۵۰ﺗﻮﻣﺎن در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ اﻣﺎ اﺧﯿﺮاً اﻋﻼم ﮐﺮد
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﺮﯾﺐ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  ۱۷۹۷ﻣﺒﻠﻎ ﻋﯿﺪی ﮐﺎرﮐﻨﺎن
ﺑﻪ  ۸۹۸ﻫﺰار و  ۵۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﻣﯽرﺳﺪ.
در ﺣﺎﻟﯽ اﯾﻦ ارﻗﺎم در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﮐﻪ
ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻋﯿﺪی ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺎ رﻗﻢ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪه ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮای ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده )(۵
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮری و ﻣﺎده ) (۵ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﻧﯿﺮوﻫﺎی
ﻣﺴﻠﺢ ،ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ،ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ و ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺸﻤﻮل
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﺎص ﻣﺠﺎز ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺧﻮد اﻋﻢ از رﺳﻤﯽ ،ﺛﺎﺑﺖ،
ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ ،ﺧﺮﯾﺪ ﺧﺪﻣﺖ ،ﻗﺮاردادی و ﻣﻮﻗﺖ و اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ
و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ و ﻗﻀﺎت ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﻤﺎم وﻗﺖ
اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﮐﺎر دارﻧﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﺛﺎﺑﺖ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺪت ﺧﺪﻣﺖ
ﺗﻤﺎم وﻗﺖ در ﺳﺎل  ۱۳۹۷ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎداش آﺧﺮ ﺳﺎل )ﻋﯿﺪی( ﭘﺮداﺧﺖ
ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻋﯿﺪی ﮐﺎرﮐﻨﺎن در ﺑﻬﻤﻦﻣﺎه از ﻣﺤﻞ ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺼﻮﺑﻪ
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد.
ﮔﺮﭼﻪ ﭘﯿﮕﯿﺮی از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﻣﻮرد ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻗﻢ ﻋﯿﺪی ﺑﺎ
ﭘﺎﺳﺨﯽ ﻫﻤﺮاه ﻧﺒﻮد اﻣﺎ از رﻗﻢ ﺛﺎﺑﺖ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﺼﻮﺑﻪ
ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻣﺒﻠﻎ ﻋﯿﺪی در ﻗﯿﺎس ﺑﺎ ﺑﺮآوردﻫﺎی اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی در ﻣﺎهﻫﺎی اﺧﯿﺮ و

اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮرم ﺑﻌﯿﺪ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ،ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺎداش ﭘﺎﯾﺎن
ﺳﺎل ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﻓﺰوده ﺷﻮد .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺪت اﺧﯿﺮ ﺣﺘﯽ ﺑﺤﺚ
اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻘﻮق ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺮح ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺎﻧﺪ.
اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻋﯿﺪی ﻣﺼﻮب ﮐﺮده ﺗﺒﺼﺮهﻫﺎی دﯾﮕﺮی
ﻫﻢ دارﻧﺪ؛ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ وﺟﻪ
دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﯿﺪی ﺑﺎ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ رﻗﻢ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﻮرد اﺷﺎره ﻗﺎﻧﻮن و ﺗﻤﺎم واﺣﺪﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ و
ﺗﺎﺑﻌﻪ و ﺳﺎﯾﺮ واﺣﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺟﺮای ﻣﻘﺮرات در ﻣﻮرد آﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰم ذﮐﺮ
ﻧﺎم اﺳﺖ ،ﻣﻤﻨﻮع ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﻋﯿﺪی ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﺮﯾﺪ ﺧﺪﻣﺖ ﻗﺮاردادی و ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻤﺎم وﻗﺖ آﻧﻬﺎ در ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﻮده و در ﻫﺮ ﺣﺎل ﻣﯿﺰان
ﻋﯿﺪی آﻧﻬﺎ از  ۵۰درﺻﺪ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﮐﻤﺘﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
در ﻣﻮرد ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺮوهﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﯿﺪی ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن،
ﻣﺴﺘﻤﺮیﺑﮕﯿﺮان ،ﺣﻘﻮق وﻇﯿﻔﻪ از ﮐﺎر اﻓﺘﺎدﮔﯽ ،ﺣﻘﻮق وﻇﯿﻔﻪ وراث
ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ ﻣﺘﻮﻓﯽ ﻣﺸﻤﻮل ﺻﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﮐﺸﻮری ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ و ﺳﺎﯾﺮ ﺻﻨﺪوقﻫﺎی ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ و ﻧﯿﺰ ﺷﻬﺪا و
ﺟﺎﻧﺒﺎزان از ﮐﺎر اﻓﺘﺎده ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن از ﻣﺤﻞ ﺑﻮدﺟﻪ
ﻣﺼﻮب ﺻﻨﺪوقﻫﺎی ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﯾﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ اﺳﺖ.

