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کارگرانساده اینگزارش رابخوانند

چند خط قانون

دستمزدیک«حداقلبگیر»چهاجزاییدارد؟

حقوقمسافردرتاکسی

طبق م ــاده  179آییننامه راهنمایی و
رانندگی مصوب سال « ،1384رانندگان
تــاکــسـیهــا و وســایــل نقلیه مــســافــربــری
موظف اند موارد زیر را رعایت نمایند :الف-
سوار کردن مسافر با داشتن مسافر قبلی در
تاکسیهای تلفنی ،بیسیم و یـا موسسـات
یـا شرکتهای تاکسیرانی دربست ،ممنوع
است؛ ب -رانندگان تاکسیها موظف اند
پس از ســوار شــدن مسافر و هنگام شروع
به حرکـت ،تاکسـیمتر را به کــار اندازند.
در صــورت نداشتن یا خرابی تاکسیمتر،
حق کارکردن ندارند ،مگر در نقـاطی کـه
شــهــرداری نصب تاکسیمتر را ضــروری
اعــام نکرده باشد؛ پ -رانندگان وسایل
نقلیه عمومی دیگر که دربست کرایه داده
میشوند ،نباید بدون رضایت کرایه کننده،
شخص دیگری را سوار کنند؛ ت -خودداری
از بردن مسافر برای وسایل نقلیـه عمـومی
و همچنین نرسـاندن مسـافر بـه مقصـد
ممنوع است ،مگر اینکه بر اساس ضوابط
مربوط خارج از خدمت (سرویس) باشند؛
ث -رانندگان وسایل نقلیه عمومی و کمک
رانندگان آن ها نباید با مسافران با خشونت و
بی احترامی رفتار نمایند».
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اموالزنبهخاطربدهی
شوهرشمصادرهنمیشود

اگر فردی بدهکار باشد ،نمیتوان اموال همسر
وی را بابت بدهی بدهکار مصادره کرد .به گزارش
خبرگزاری میزان ،بر اســاس مــاده یک قانون
نحوه اجرای محکومیتهای مالی«هر کس به
موجب حکم دادگــاه ،به دادن هر نوع مالی به
دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری
کند ،هرگاه محکوم به عین معین باشد ،آن مال
محکوم له تسلیم میشود و در صورتی
اخذ و به
ٌ
که رد عین ممکن نباشد یا محکوم به عین معین
نباشد ،اموال محکوم علیه با رعایت مستثنیات
دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر
مقررات مربوط ،توقیف و از محل آن ،حسب مورد،
محکوم به یا مثل یا قیمت آن استیفا میشود ».از
ٌ
سوی دیگر ،مطابق ماده دو همین قانون« ،مرجع
اجرا کننده رأی ،اعم از قسمت اجرای دادگاه
صادرکننده اجراییه یا مجری نیابت ،مکلف
است به تقاضای محکوم له از ُطـ ُـر ق پیش بینی
شده در این قانون و نیز به هر نحو دیگر که قانون ًا
ممکن باشد ،نسبت به شناسایی اموال محکوم
علیه و توقیف آن به میزان محکوم به اقدام کند».
بنابراین ،توقیف و برداشت از اموال دیگران ،برای
پرداخت بدهی شخصی غیر از خودشان ،امکان
پذیر نیست .البته ،همواره پرداخت دین فرد
بدهکار ،از طرف شخص ثالث و به خواست خود
او ،اشکال قانونی ندارد.
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جواد نوائیان رودسری-نیروی کار ،یکی از
ارکان تولید محسوب میشود؛ رکنی که بدون
آن چرخ اقتصاد نمیچرخد .کارگران به عنوان
نیروی کــار ،مسئولیت مهم فعال نگه داشتن
چرخه تولید را برعهده دارند و در قبال ،مزدی
دریافت میکنند تا زندگی نه چندان مرفه خود
را ،شرافتمندانه اداره کنند؛ در واقع عاملی که
باعث ورود نیروی کار به چرخه تولید میشود،
دریافت دستمزد برای گــذران زندگی است.
با این حال ،بسیاری از کارگران ما ،اطالعات
چندانیدربارهچگونگیمحاسبهدستمزدخود
ندارند و از مزایایی که باید کارفرما ،در قبال به
خدمتگرفتنشان،بهآنهابپردازد،بیخبرند.
درکارگاههایکوچک،تعدادکمکارگرانباعث
شده است که کارفرما ،اصو ًال به دنبال مکانیزه
کــردن روش پرداخت دستمزد و صــدور فیش
حقوقی نباشد .در بعضی کارگاههای بزرگ
هم ،کارفرمایان ترجیح میدهند موضوع فیش
حقوقی را که تابلوی حقوق و مزایای کارگر
محسوب میشود ،مسکوت بگذارند تا مبادا
بعدها ،برایشان دردسر درست شود .اما صرف
نظرازشرایطیکهبهدلیلاوضاعاقتصادیباید
تحمل کنید ،دانستن حق و حقوقتان ،ضرری
ندارد و آگاهی از قانون ،میتواند به شما اعتماد
به نفس بیشتری برای کارکردن و ادامه فعالیت
بدهد .در ادامه به بررسی مواردی میپردازیم
که باید در حقوق یک کارگر ساده ،لحاظ شود؛
اجزایدستمزدیککارگرحداقلبگیر.
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حقوقپایه

حقوق پایه مبلغ مقطوعی است که هر سال ،در
اسفندماه ،توسط شورای عالی کار تعیین و از
سوی وزارت کار ،تعاون و رفاه اجتماعی ،ابالغ
میشود .کارفرمایان ،حق ندارند بابت کار
کارگرانشان،مبلغیکمترازحقوقپایهرابهآنها
بپردازندوسازمانتأمیناجتماعی،لیستهای
بیمهای را که با کمتر از حقوق پایه بسته شده
باشد ،نمیپذیرد .حقوق پایه ،معمو ًال به صورت
روزانهتعیینمیشود؛چراکهدرمشاغلروزمزد،
گاه معیار پرداخت دستمزدها ،به اندازه یک ما ِه

اجزای فیش حقوقی یک کارگر ساده با دو فرزند ،در ماه  30روزه و بدون کسر حق بیمه
1516881

حقوق پایه

حق عائله مندی

303376

مسکن

100000

190000

ُبن خواربار

جمع کل(تومان)
شمسیکاملنیست؛همچنین،کارگراندرهر
ماه،حداکثربهاندازهروزهایآنماه،استحقاق
دریافت دستمزد دارند؛ یعنی در ماههای 30
روزه 30 ،روز حقوق و در ماههای  31روزه31 ،
روز حقوق؛ بدیهی است که در اسفندهای 29
روزه نیز ،دستمزد 29 ،روزه محاسبه خواهد
شد .طبق بخشنامه مورخ  28اسفند ،1397
حداقل دستمزد روزانه در سال 505 ،1398
هزارو 627ریال،معادل 50هزارو 562تومان
است .بنابراین ،کارگرانی که طبق قرارداد ،با
محاسبه روزهــای تعطیل در دستمزد ،حقوق
میگیرند،بایدحداقلیکمیلیونو 567هزار
و 443تومان مزد ،برای ماههای 31روزه و یک
میلیون و  516هزار و  881تومان مزد ،برای
ماههای  30روزه و یک میلیون و  466هزار و
 318تومان مزد ،برای اسفندماه  29روزه ،از
کارفرما مزد دریافت کنند .یــادآوری میکنیم
کهاینمقداردستمزد،فقطحقوقپایهراشامل
میشودودیگرمزایارادربرنمیگیرد.

2110257
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مزایایثابت

بخشی از دستمزدی که باید به کارگر پرداخت
شود ،شامل مزایای ثابت است .مزایای ثابت،
اجزایی از دستمزد را تشکیل میدهد که صرف
نظر از سطح دستمزد کارگر و سابقه کار او،
به وی پرداخت میشود .این مزایا عبارت اند
خانوار(بن
از -1 :کمک هزینه اقالم مصرفی
ُ
خواربار) :در سال  1398معادل  190هزار
تومان برای یک ماه کار(اعم از  30،31یا 29
روزه)؛  -2کمک هزینه مسکن کارگری(حق
مسکن) :طبق بخشنامه مورخ  8اردیبهشت
 1398هیئت دولت ،معادل  100هزار تومان
در هر ماه .بنابراین ،یک کارگر ساده ،بابت کار
یکماههدرکارگاه،درسال 290،1398هزار
تومان مزایای ثابت دریافت میکند .حال اگر
مدت کار وی در کارگاه کمتر از یک ماه باشد،
رقم مذکور بر  30تقسیم و در تعداد روزهای
فعالیت کارگر ضرب میشود .مث ً
ال کارگری که

فقط 10روز کار کرده است ،استحقاق دریافت
 96هزارو 666تومانمزایایثابترا،اعمازحق
ُبن و مسکن دارد؛  -3حق کار نوبتی(شیفت):
این بخش از حقوق ،مختص افرادی است که به
کار نوبتی(شیفتی) ،اشتغال دارند؛ کارهایی
که عموما در حالت صبح و شب یا عصر و شب،
صبحوعصروهمچنین،صبحوعصروشبانجام
میشود .در حالت صبح و شب یا عصر و شب،
کارگر 22/5درصد حقوق پایه را به عنوان حق
شیفت دریافت می کند(برای یک ماه 30روزه:
 341هــزار و  298تومان) ،در حالت صبح و
عصر ،حق شیفت  10درصــد می شود(برای
یک ماه 30روزه 151:هزار و 688تومان) و در
حالتصبحوعصروشب،حقشیفت 15درصد
خواهد شد(برای یک ماه 30روزه 227:هزار و
 532تومان).
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عائلهمندی

طبقماده 86قانونتأمیناجتماعی،کارگرانی
که حداقل  720روز سابقه پرداخت حق بیمه
دارند ،میتوانند منحصر ًا تا دو فرزند و برای هر
فرزند سه برابر مزد روزانه را از کارفرما ،به عنوان
حق عائلهمندی(حق اوالد) دریافت کنند .در
سال،98اینمبلغبرایکارگرداراییکفرزند،
 151هزار و  688تومان و برای کارگر دارای
دو فرزند 303 ،هزار و  376تومان است .در
صورتیکهحدنصابسابقهپرداختحقبیمهرا
دارید،کارفرمابایدطینامهایبهسازمانتأمین
اجتماعی،سوابقشمارااستعالمکند.ایننامه
رامعمو ًالبهخودکارگرمیدهندتابهنمایندگی
بیمهببرد.
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مزایایغیرثابت

مــزایــای غیرثابت ،بخشهایی از حقوق و
دستمزد است که پرداخت آن ها جنبه دایمی
ندارد؛ مواردی مانند اضافهکار ،کارانه و دیگر
مزایای تشویقی که کارفرما برای کارگران
در نظر گرفته است و به استثنای اضافه کار،
عموم ًا جنبه اجبار در پرداخت ندارد ،در این
بخش قرار میگیرد.
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مشاوره حقوقی

خواننــدگان محتــرم! در صفحــه
 12روزنامــه خراســان ،پاســخگوی
پرســش های حقوقی شــما هستیم.

شــما می توانید پرسش های خود را

در تمام زمینه های حقوقی ،از طریق

پیامک به شماره  2000999ارسال

کنید .لطفــ ًا در ابتــدای متن پیامک
حتما کلمه «حقوقی» را قید فرمایید.

پرسش :در صورتی که پدر ،مالی را در زمان
حیات به یکی از فرزندانش ببخشد ،آیا دیگر
فرزندان ،پس از فوت پدر میتوانند از مال
بخشیده شده ادعای سهم کنند؟
پاسخ :در صورتی که شرایط اساسی صحت
معامالترعایتشدهوهبه،بهدرستیانجامشده
باشد،مالبخشیدهشدهجزوماترکمتوفی(پدر)
نیست .بنابراین ،وارثان متوفی نمیتوانند در آن
ادعایسهمکنند.معمو ًالبخششاموالبااستفاده
از قالب «هبه» انجام میشود .ماده  795قانون
مدنیدرتعریفهبه(بخشش)بیانمیکند«:هبه
عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجان ًا
به کس دیگری تملیک [یعنی واگــذار] میکند.
تملیک کننده ِ
واهب ،طرف دیگر را ُمتَّ ِهب ،مالی
را که مورد هبه است عین موهوبه می گویند ».به
انصراف از هبه نیز ،در اصطالح «رجــوع از هبه»
گفته میشود .هبه اصو ًال قابل رجوع است .یعنی
کسی که مالی را به دیگری بخشیده است ،اصو ًال
میتواندبهارادهخودازبخششانجامشده،صرف
نظر کند و مال مورد هبه را بازپسگیرد .در موارد
خاصی ،قانون گذار هبه را غیر قابل رجوع دانسته
است-1 :مــال بخشیده شده از بین رفته باشد.
-2مال مورد هبه ،دیگر در ملکیت دریافتکننده
نباشد و به دیگری واگذار شده باشد-3 .واهب یا
متهب فوت کرده باشد -3 .پدر و مادر به فرزندان
یا فرزندان به پدر و مادر مالی را بخشیده باشند.
به عبارت دیگر اگر شخصی مالی را به دیگری
ببخشد ،تا زمانی که در قید حیات باشد با در نظر
داشتن شرایط مذکور ،می تواند از بخشش خود
صرفنظر کند .در صورت باقی ماندن بر هبه،
پسازفوتهریکازطرفین،هبهدیگرقابلرجوع
نخواهدبودومالبخشیدهشدهدرملکیتدریافت
کننده باقی خواهد ماند .طرفین هبه و ورثه آن ها
نیز،بهعنوانقائممقامطرفینبایدبهاینمالکیت
احترام بگذارند .در هر صورت اصل بر صحت
معامالت است و کسی که ادعا میکند معاملهای
فاقد یکی از شرایط اساسی و در نتیجه باطل و
بیاعتبار است ،باید ادعای خود را با ارائه دالیل
محکمهپسند نزد دادگاه اثبات کند.

