
سعيد چگينيحقوق کار

مفاد  اشتغال زا
دربارة مشموالن قانون کار گفتيم و به نکاتی دربارة قرارداد 

کار اشاره كرديم. در اين شماره نيز به شرح مفاد قرارداد کار و 
تعريف ها و نکات مهم آن ها مي پردازيم.

تعطیالت کارگر
مطابق با مادة ۶2 قانون کار، روز جمعه روز تعطيلي کارگران محسوب 
می شــود. البته به روز جمعه مزد تعلق می گيرد؛ حتی با وجود آنکه 

کارگر کار نکرده و در تعطيالت باشد.
 در اموری کــه به کار در روز جمعه نياز اســت، اگر از تعطيلی روز 
جمعه استفاده نشود، کارگر مستحق دريافت ۴0 درصد اضافه بر مزد 
اســت؛ يعنی عالوه بر حقوقی که به خاطر کار در روز جمعه دريافت 

می کند، ۴0 درصد از حقوق روزانة خود را هم دريافت خواهد كرد.

ساعت کار
مطابق با مادة ۵1 قانون کار، ساعات کار کارگران در شبانه روز نبايد از 
۸ ساعت بيشتر باشد. البته در کارهای سخت و زيان آور و زيرزمينی، 
ساعات کار نبايد از ۶ ساعت در روز و 3۶ ساعت در هفته بيشتر شود.
کارفرما و کارگر می توانند ساعات کار را در بعضی روزهای هفته کمتر 
از ميزان نوشته شــده در قانون کار و در ساير روزها بيشتر از آن قرار 
دهند؛ به شــرط آنکه مجموع ساعات کار در کل هفته از ۴۴ ساعت 

بيشتر نشود.

بیمه
مطابق بــا مادة 1۴۸ قانون کار، کارفرمايان وظيفه دارند بر اســاس 
قانون تأميــن اجتماعی، کارگران خود را بيمــه کنند. در اين مورد 
فرقی نمی کند قراردادکار دائمی باشــد يا موقت. در هرصورت، بيمه 

بايد پرداخت شود.

 مزد کارگر
بر اســاس ماده 3۵ قانون کار، مزد يا حق الزحمه يا حق السعی، وجه 
نقــد يا غير نقــدی يا هم نقدی و هم غيرنقدی اســت که در مقابل 
انجام کار به کارگر پرداخت می شــود. در صورتی که مزد به صورت 
ساعتی پرداخت شود به آن مزد ساعتی گفته می شود. در صورتی که 
پرداخت مزد بر اســاس ميزان انجام کار يا محصولی باشد که توليد 
شده است به آن، کارمزد و در صورتی که بر اساس انجام کار در زمان 
معين باشد به آن کارمزد ساعتی گفته می شود. به هيچ عنوان طرفين 
نمی توانند در خصوص تعيين ميزان مزد کمتر از حداقل قانونی توافق 
كنند و اگر چنين توافقي صورت پذيرد، معتبر نيست و جای خود را 

به حداقل قانونی مبنا خواهد داد.

نکاتی دربارة قرارداد کار
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مرخیص کارگر
مرخصی ساالنة کارگران با استفاده از مزد و محاسبة چهار روز جمعه، 
در مجموع يک ماه است. بقية روزهای تعطيل جزو روزهای مرخصی 
محسوب نمی شود. در مورد کارگرانی هم که کمتر از يک سال مشغول 
به کار هســتند، ميزان مرخصی استحقاقی به نسبت مدت زمانی که 
کار کرده انــد، از کل ســال و از ميزان يک ماه مرخصی اســتحقاقی 
محاســبه می شود. اگر ترک کار به سبب اموری غير از بيماری باشد، 
نوع مرخصی استحقاقی اســت و چنانچه به دليل بيماری باشد، نوع 

مرخصی استعالجی ناميده می شود.

حق مسکن و بن کارگری
حق مسکن و بن کارگری از مزايای قانونی کارگر و کارمند محسوب 
می شوند. کارفرما موظف است اين حقوق قانونی را پرداخت کند. اگر 
از پرداخــت آن مبالغ خودداری کرد، کارگــر می تواند به وزارت کار 

مراجعه کند و دعوی اش را در آنجا مطرح كند.

حق اوالد
پرداخت حق اوالد )عائله مندی( به کارگر، شرايط زير را دارد:

1. کارگر بايد حداقل 720 روز سابقه داشته باشد.
2. ســن فرزندان بايد کمتر از 1۸ ســال تمام شمسی باشد. آنان به 
تحصيل يا کار اشــتغال نداشته باشند يا در اثر بيماری يا نقض عضو، 

طبق گواهی کميسيون های پزشکی، قادر به کار نباشند.
3. فرزند دختر، تا زمان ازدواج، حق اوالد دريافت مي كند.

حق مأموریت
طبق مادة ۴۶ قانون کار، مأموريت وقتی اتفاق می افتد که کارگر برای 
انجام کار حداقل ۵0 کيلومتر از کارگاه دور شود يا اگر تا اين مسافت 
دور نمی شود، مجبور باشد حداقل يک شب در محل مأموريت توقف 
کند. طبق قانون کار، حق مأموريت از مزد ثابت يا مزد مبنای کارمند 
و کارگر، کمتر نيست. از طرف ديگر، کارفرما موظف است هزينة رفت 
و برگشت به محل مأموريت را پرداخت کند. کارگر در مورد پرداخت 

اين هزينه ها هيچ وظيفه ای ندارد.

مرجع حل اختالف
طبق مــادة 1۵7 قانون کار، مرجع حل اختالف، نمونه قرارداد کاری 
ادارة کار است. بنابراين، کارفرما و کارگر بايد شکايت خود را در ادارة 
کار طرح کنند. اختالفات ابتدا از طريق صلح و سازش حل می شوند و 
در صورت نبود سازش، هيئت های تشخيص و حل اختالف ادارة کار 
به موضوع رسيدگی می کنند. الزم به ذکر است، تنها مرجع رسيدگی 
به اختالفات طرفين، همين مرجع اســت و طرفين نمی توانند برای 

مراجعه به مرجع ديگری، با هم توافق کنند.

پيامدهاى نبود قرارداد بین کارگر و کارفرما
در صــورت نبود قرارداد بين کارگر و کارفرما، رابطة طرفين دائمی تلقی 
می شود و کارفرما حق اخراج کارگر را ندارد. کارگر هم می تواند هر ادعايی 
را در خصــوص حقوق و مزايای خود در ادارة کار طرح کند، زيرا به دليل 

نبود سند حقوقی مکتوب، جزئيات حقوق ماهيانة او مشخص نيست.

َواْعَمْل ِلُدْنياَک َکأنََّک َتعيُش أَبدا، َواعَمْل 
الَِِّخَرِتَک َکأّنَک َتُموُت غَدا

 براي دنيا چنان برنامه ريزي وعمل کن، مثل آنکه قرار 
است هميشه دوام داشته باشي. و نسبت به آخرت 

به نوعي حرکت و کار کن، مثل اينکه فردا خواهي ُمرد. 
)مستدرك الوسائل، ج1، ص146(.

امام حسن(ع)
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