
 

 

در نظر گرفته شده  لیرتعطیغ یروزها یارگر در ترک کار براک یکه برا یعبارت است از حق یمرخص

 یاسالم یشناخته شده و در قانون کار جمهور تیکارگر و کارمند به رسم یبرا ربازیحق از د نیاست و ا

 .قرار گرفته است دیمورد تأک رانیا

و  رود یو کارگران خود به شمار م کارکنان یاساس یها از دغدغه یکی انیاز کارفرما یمرخص گرفتن

دارند اما با مخالفت  یبه گرفتن مرخص یضرور ازین یانجام کار یآمده است که افراد برا شیپ یگاه

هر فرد در  یعیو طب یهیحق بد یکه برابر قانون گرفتن مرخص یدر حال شوند؛ یخود مواجه م یکارفرما

 ینحوه گرفتن انواع مرخص یبا ذکر موارد رانیا یاسالم ی. قانون کار جمهوررود یکار به شمار م امیطول ا

 .کرده است حیرا تشر

 یمرخص ،یلیتعط نیب یفوت، مرخص یازدواج، مرخص یمرخص ،یاستعالج یمرخص ،یاستحقاق یمرخص

هستند که در ادامه در مورد  یانواع مرخص ریبدون حقوق و مرخص پاس ش یحج، مرخص یمرخص مان،یزا

 .میده یارائه م یحاتیهر کدام توض

به  دیبا یمحاسبه هر کدام از انواع مرخص یشکل است که برا نیدر قانون کار بد یمحاسبه مرخص نحوه

با هم متفاوت است. در واقع فرمول  یجداگانه عمل کرد، چرا که فرمول محاسبه انواع مرخص یشکل

. در ادامه در دوجود ندار دیرا محاسبه کن یفرمول انواع مرخص کیبا  دیکارکنان که بتوان یمحاسبه مرخص

  نیحتما ا میکن یکه از شما دعوت م میارائه داده ا یجامع حاتیتوض یاز انواع مرخص کیمورد هر 
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نسبت به نحوه محاسبه  یبهتر دیبه د یمربوط به انواع مرخص حاتی. با مطالعه توضدیموارد را مطالعه کن

 .دیرس یم زیدر قانون کار ن یمرخص

به کارکنان اطالق  انیبا حقوق اعطا شده توسط کارفرما التیتعط یاستحقاق یمرخص ایساالنه  یمرخص

تعداد روز ارائه شود و کارمند مجبور به  یمتفاوت برا یها استی. بسته به کارفرما ممکن است سشود  یم

ساالنه را  یمرخص داختبه اتفاق کشورها امروز قانون حداقل پر بیقر تیبا کارفرما باشد. اکثر یهماهنگ

عدد در  نیطلب دارند. ا یعاد یها در کار یروز مرخص 2.5دارند. کارگران برابر قانون کار در هر ماه 

که چهار  ندیوگ  یم یاستحقاق یمرخص ،یمرخص نیروز است. به ا ۲۶ساعت که معادل  ۱۹۲ شود  یسال م

 .شود  یجمعه در هر ماه هم به آن اضافه م

 (62کارگران با استفاده از مزد است. )ماده  یهفتگ لیجمعه، روز تعط روز-1

 بهشت،یارد ۱۱ یلیو آن تعط لندیهم تعط گریروز د کیکشور،  یرسم التیعالوه بر تمام تعط کارگران-2

وادار به کار کنند.  ای رندیروز کارگران را به خدمت بگ نیدر ا دینبا انیروز کارگر است که کارفرما

 (63محاسبه شود. )ماده  دیکارگر با لیضمن آنکه حقوق و دستمزد و اضافه کار روز تعط

 (۶۴. )ماده شود یروز م ۳۰روز جمعه  ۴روز در سال است که با احتساب  ۲۶ یاستحقاق یمرخص-3

 (قانون کار ۶۴محسوب نخواهد شد. )ماده  یمرخص امیجزء ا لیتعط یروزها ریسا-4

 (۶۴. )ماده شود یبه نسبت مدت کار محاسبه م یمرخص کسالیکار کمتر از  یبرا-5

 (۶۶. )ماده دینما رهیساالنه خود را ذخ یروز از مرخص ۹ تواند یتنها م کارگر-6



 

 

 

کار( در  یاسالم یشورا دییسال بعد با تا یکارگران )سه ماه آخر هر سال برا یمرخص میصورت تنظ در-7

 (۶۹خود کارگران وجود دارد. )ماده  نیب یمرخص ییسال امکان جابجا یروزها

 یکارگر، نظر اداره کار و امور اجتماع یصورت عدم توافق کارگر و کارفرما در مورد زمان مرخص در-8

 (۶۹محل الزم االجراست. )ماده 

 یفوت کارگر، مطالبات بابت مرخص ایکارگاه  یلیتعط ،یکل یازکارافتادگ ،یصورت بازنشستگ در-9

 (۷۱. )ماده شود یورثه پرداخت م ایاستفاده نشده به کارگر 

 .ردیگ یبه کارگر تعلق نم ماندهیباق یها یصورت استعفا و ترک کار، مطالبات بابت مرخص در-10

ها به کار پس از  برگشت آن طیبدون حقوق کارگران و مدت آن و شرا یاستفاده از مرخص نحوه-11

 (۷۲. )ماده شود  یم نییاو و کارفرما تع یقانون ندهینما ایکارگر  یبا توافق کتب یاستفاده از مرخص

مزد بر اساس  افتیاستحقاق در ،یو مرخص یرسم التیجمعه و تعط یروزها یکارمزد برا کارگران-12

 (۳۴ماه را دارند. )ماده  نیکارکرد آخر یکارمزد در روزها نیانگیم

مزد را دارند و  افتیاستحقاق در ،یو مرخص یرسم التیجمعه و تعط یها روز یکارمزد برا کارگران-13

هم  یها است. مبلغ پرداخت ماه کار آن نیکار کرد، آخر یها ها در روز کارمزد آن نیانگیمأخذ محاسبه م

 (۴۳باشد. )ماده  یکمتر از حداقل مزد قانون دینبا

 .شود یساعت در نظر گرفته م ۴پنجشنبه،  یروزها یها یمرخص-14

 

 

 



 

 

 

 5آور اشتغال دارند  انیسخت و ز یکه به کارها یکارگران انهیسال یخصقانون کار مر 65استناد ماده  به

. ردیگ یهر شش ماه کار صورت م انیاالمکان در دو نوبت و در پا یحت ،یمرخص نیهفته است. استفاده از ا

هفته در  ۵و به  ابدی یم شیافزا یاستحقاق یمرخص زانیآور م انیقابل ذکر است در مشاغل سخت و ز

االمکان در مورد  یدارد که حت حیقانون کار تصر ۶۵حال ماده  نی. با ارسد یروز در ماه( م ۳ بایسال )تقر

 .ردیدر دو نوبت در طول سال صورت گ دیبا یمشاغل استفاده از مرخص نیا

 نیسازمان تام دییبه تا دیاست که با یاستعالج یکارگران مرخص زیچالش برانگ یها یاز مرخص یکی

 .برسد یاجتماع

نشده  ینیب شیکارگران مشمول قانون کار پ یاستعالج یگرفتن مرخص یبرا یتیمحدود چیقانون کار ه در

وجود دارد؛ منتها  یاستعالج یکرده باشد، امکان استفاده از مرخص زیکه پزشک معالج تجو زانیو به هر م

است، به  ین اجتماعیبلندمدت تابع ضوابط و مقررات قانون تام ایاعم از کوتاه مدت  ینوع مرخص نیا

 نیسازمان تام یپزشک ونیسیکم ایوسط پزشک معتمد و معالج و ت دیبا یاستعالج یکه مدت مرخص ینحو

و هم مشمول پرداخت  دیکارگران به شمار آ یشود تا هم جزو سوابق کار و بازنشستگ دییتا یاجتماع

 (یاجتماع نیقانون تام ۵۹قانون کار و  ۷۴غرامت و دستمزد شود. )ماده 

کنند و  دیتائ یپزشک یعال یاگر پزشک معتمد و شورا یچهار ماه است ول یاستعالج یمرخص سقف

 .کنند یصعب االعالج باشد کارگر را بازنشسته م یماریسال برسد و ب کیبه  یمرخص

 



 

 

 

در نظر گرفته نشده است. در واقع با توجه به نا مشخص بودن  یسقف یاستعالج یمرخص یقانون برا طبق

وجود ندارد و تا  یاستعالج یمرخص یبرا یاست سقف ازیدرمان مورد ن یکه برا یو مدت زمان یمارینوع ب

تواند  یم یرخصکنند م دییرا تا یاستعالج یمرخص یاعاجتم نیتام صالحیمراجع ذ ایکه پزشک  یزمان

در طول سال  ایروز باشد  7که در هر نوبت کمتر از  یدر صورت یاستعالج یادامه داشته باشد. مرخص

روز  15که مدت استراحت از  یاست. در صورت یآن کاف یپزشک معالج برا دییروز باشد تا 15کمتر از 

 ی. براردیسازمان قرار بگ معتمدپزشک  دییمورد تا دیروز با 60تا  15از  یمرخص یبرا دیفراتر برود با

 .برسد یاجتماع نیتام یپزشک یشورا دییبه تا یاستعالج یمرخص دیبا زیروز ن 60از  شتریب یمدت ها

 

 یکارها یبرخ یو فرد برا شود یآن کسر م زانیبوده و از م یاستحقاق یاز مرخص یبخش یساعت یمرخص

ها دو  شرکت یمختلف متفاوت است. در برخ یها ها و شرکت که در کارگاه کند یروزانه از آن استفاده م

 عساعت در روز هم مجاز است اما در هر صورت جم ۶ یساعت و حت ۵تا  گرید یساعت و برخ

. افراد معموال در شود یمحسوب م یروز مرخص کیساعت برسد،  8که به  یزمان یساعت یها یمرخص

 یلینوع تعط نیبه مراجعه صبح دارد از ا ازیکه ن یادار یکارها ای یضرور یلیخ یصورت وجود کارها

 .کنند یاستفاده م یکار

روز پنجشنبه را موظف باشند در طول هفته پر کنند و  یافراد ساعات کار یاگر در شرکت نکهیا گرید نکته

  شتریب ابدیدر طول هفته ن یاستحقاق یاستفاده از مرخص نیباشد بنابرا لیپنجشنبه تعط یبه صورت توافق

 



 

 

 

در  یاقاستحق یخصاز کل مر شتریب یساعت یمرخص زانیگردد و اگر م یموظف یاز مجموع ساعات کار

 یبرا تواند یبدون حقوق و کسر از کار را خواهد داشت و کارفرما م یواقع حکم مرخصطول ماه شود در

 .هم پرداخت نکند مهیآن ساعت ب

. در شود  یمنظور م یاستحقاق یروز کار جزو مرخص کیکمتر از  یمرخص د،یگو  یقانون کار م ۷۰ ماده

 یضرور یها انجام کار یبرا« کمتر از دو ساعت و سه ساعت یمرخص»ها عنوان  ادارات و سازمان یبرخ

 شود  یروز کامل محاسبه م کی یاز آن، مرخص شیشده که ب فیکارگران تعر

 

با  یروز مرخص3د از توانن یکارگران در صورت ازدواج دائم، فوت همسر، پدرو مادر و فرزندان م هیکل

قانون در مورد  نیمشمول ا(. ۷۳فوت استفاده کنند)ماده  یمرخص ایازدواج  یحقوق به عنوان مرخص

از مزد را  ادهبا استف یروز مرخص ۳از  یازدواج دائم، فوت همسر، پدر، مادر و فرزندان حق برخوردار

تفاوت دارند و به طور  یاقاستحق یفوت هر دو با مرخص یازدواج و مرخص یخواهند داشت. مرخص

 را یشوند. طبق قانون کار استفاده از مرخص یجداگانه محاسبه م

 ۷۳شود. ضمنا طبق ماده  یمحاسبه نم یاستحقاق یوجه به عنوان مرخص چیفوت به ه یو مرخص ازدواج

ازدواج دائم  ایها همزمان با فوت همسر، پدر، مادر و فرزندان و  یمرخص نیقانون کار، زمان استفاده از ا

منتقل و از  گرید یبه زمان افوت ر یمرخص ایازدواج  یتوان مرخص ینم نی. بنابراستندیبوده و قابل انتقال ن

 .آن استفاده کرد

 

 



 

 

 

 لیشود و شاغل تما یاعالم م یرسم لیو دوشنبه هم تعط کشنبهیجمعه  یلیمثال بعد از تعط یبرا یگاه

و دوشنبه  کشنبهی یکار، روزها نیاستفاده کند. در صورت انجام ا یکار یلیدارد که شنبه را هم از تعط

گردد که اصالحا  یفرد محسوب شده و از آن کسر م یاستحقاق یبوده اما شنبه، جزو مرخص یرسم لیتعط

 .شود یگفته م یلیالتعط نیب یدر قانون مرخص

 

 مانیزا یمدت مرخص ۲۰/۰۳/۹۲و خانواده مصوب  تیجمع میتنظ نیماده واحده قانون اصالح قوان طبق

از  زیشده )زنان شاغل( ن ادیماه تمام است. همسران افراد  ۹ یدولت ریوغ یدولت یها زنان شاغل در بخش

از بدو تولد نوزاد  یاستحقاق یها یبا استفاده از مزد( عالوه بر مرخص یقی)تشو یاجبار یدو هفته مرخص

 .شوند یبرخوردار م

همچنان  یاجتماع نیصندوق تام نیمشمول قوان یها و شرکت یالزم به ذکر است که در بخش خصوص البته

تنها در  زیها ن همسران آن یاجبار یو مرخص ردیگ یماه به زنان شاغل تعلق م ۶ یبرمبنا مانیزا یمرخص

مدت  نیجزو سوابق زن کارگر محسوب و در ا مانیزا یکارفرما قابل استفاده است. مرخص دییصورت تا

 (67. )ماده شود یشده پرداخت م مهیبه ب یباردار امیاز طرف سازمان مذکور غرامت ا

 

 

 



 

 

 یاجتماع نیتوسط سازمان تأم ام،یا نیماه است. حقوق ا ۹کارگران زن  مانیو زا یباردار یمرخص

 انیقانون کار پس از پا ۷۵، ماده ۱. براساس تبصره کند یوارد م ستیو کارفرما در ل شود یپرداخت م

 یاجتماع نیمسازمان تأ دیمدت با تائ نیو ا گردد یکارگر زن به کار سابق خود باز م مان،یزا یمرخص

 .شود یمحسوب م یجزء سوابق خدمت و

 ضهیفر یارگر حق دارد به منظور ادادر قانون کار است. هر ک یاز انواع مرخص گرید یکیحج  یمرخص

. ماده دیاستفاده نما یماه به عنوان استحقاق کینوبت  کی یفقط برا شیحج واجب در تمام مدت کار خو

 یمنظور ادا بهنوبت  کی یهر کارگر حق دارد در تمام مدت کار خود تنها برا د،یگو یقانون کار م ۶۷

 .ردیحج بگ یماه مرخص کیحج واجب تمتع  ضهیفر

 یروز مرخص ۳۰که  یبه شرط «یاستحقاق یمرخص»تحت عنوان  یروز مرخص ۳۰از  تواند یم کارگر

حج به صورت  یاز مرخص دیطلب نداشته باشد با یمند شود و چنانچه مرخص داشته باشد، بهره رهیذخ

 .بدون حقوق استفاده کند

در  قیبدون حقوق قرارداد کار به حال تعل یسال است. در طول مرخص ۲بدون حقوق حداکثر  یمرخص

بدون  یقانون کار درباره مرخص ۱۶. ماده گردد یکارگر به کار سابق خود بازم ،یو پس از مرخص دیآ یم

در خصوص  گذارچون نظر قانون رد،یبا موافقت کارفرما صورت بگ دیبا یمرخص نیحقوق است. استفاده از ا

 بدون حقوق  یها یمرخص گرید ای یلیتحص یقانون از مرخص نیکه مطابق ا یقرارداد کارگران

و پس از آن کارگر به کار سابق باز  دیدرآ قیاست که قرارداد کار به حال تعل نیا کنند، یاستفاده م

 .گردد

 



 

 

 

 یها یگرفتار ،یامور شخص ،یطوالن یها انجام سفر ل،یبدون حقوق شامل تحص یاستفاده از مرخص موارد

بدون حقوق حداکثر دو  یاست. مرخص دیکار جد یبرا یشیکار و گذراندن دوره آزما رییتغ ،یخانوادگ

 .است دیقابل تمد گریبه مدت دو سال د ،یلیتحص یسال است که در صورت استفاده از مرخص

است. در موارد  دیقابل تمد گریاست که به مدت دوسال د یلیتحص یبدون حقوق، مرخص یها یمرخص از

نداشته باشد و از  یگر استحقاق. چنانچه کارردیدرخواست به کارفرما ارائه و مورد موافقت قرار گ دیفوق با

حقوق استفاده  دونب یاز مرخص ربطیداشته باشد مجاز است با موافقت مسئول ذ یبه مرخص ازین یطرف

 .ماه است کیو سقف استفاده از آن در طول سال،  دینما

کارگر زن مجاز  رده،یاز مادران ش تیحما زیمادر و ن رینوزاد با ش هیتغذ جیقانون ترو ۶ماده  براساس

به منظور  یساعت یساعت از مرخص کینوزاد روزانه به مدت  یتا دو سالگ یعنیمدت دو سال،  یاست برا

 ایو  یشروع ساعت کار یادر ابتد تواند یزمان م نیبه نوزاد استفاده کند. الزم به ذکر است که ا یردهیش

چند قلو  ایکه صاحب فرزندان دو قلو  یمادران یدر نظر رفته شود. ضمناً برا یساعات کار یدر انتها

 .برخوردار شوند توانند یم یعتسا یهستند روزانه به مدت دو ساعت از مرخص

کند و اگر  رهیخود را ذخ انهیسال یروز از مرخص ۹از  شیب تواند یقانون کار، کارگر نم ۶۶ماده  براساس

 افتیخود را از شرکت در یکل مبلغ مربوط به انواع مرخص تواند یدر طول سال از استفاده نکند، م یشخص

 سال به کارگر  انیدر پا دیآن با یکند و مابق رهیروز آن را ذخ ۹ تواند یاما اگر بخواهد م د،ینما

 



 

 

 

خود  یمرخص رهیمجاز به ذخ یکارکنان دولت هیکل یخدمات کشور تیریپرداخت شود. براساس قانون مد

 .روز هستند ۱۵تا سقف 

 انیکارفرما یکارمندان محسوب شود و همکار یبرا یقیعامل تشو کیبه عنوان  تواند یهمواره م یمرخص

 یراهگشاست. در هر حال رفتن کارمندان به مرخص نهیزم نیدر ا یاستفاده از انواع مرخص یها برا با آن

مسائل و موضوعات  یشتریب تیو قادر خواهند بود با خالق شود یها م آن ی هیو روح یانرژ شیسبب افزا

 .ببرند شیمربوطه را پ

ق روزانه محاسبه و به ورثه آن پرداخت بر حسب حقو یو ماندهیباق یمرخص زانیصورت فوت کارگر م در

ها  آن میق ایو تعداد وراث و  دهیگرد یوراثت ط یمراحل قانون دیمبلغ با نیا افتیدر یالبته برا شود یم

 .شود یها پرداخت م کامال مشخص باشد و مبلغ طبق قانون به آن

به ورثه تعلق نخواهد گرفت و در صورت از  یزیصورت چ نیا ریداشته باشد در غ رهیذخ یاگر روزها البته

محاسبه و به فرد  ماندهیباق یها یمرخص زانیکارگاه م یلیتعط ای یبازنشستگ ایکارگر و  یکارافتادگ

بلکه در  ردیگ یمواقع به صورت جداگانه صورت نم نیدر ا یکار یلی. پرداخت مبلغ تعطشود یپرداخت م

و محاسبه شده و به مجموع طلب شخص  یموضوع هم بررس نیحق و حقوق کارگر ا ریکنار محاسبه سا

 .شود یافزوده م

 : شرایط را یک بار بررسی می کنیم



 

 

 تعطیل نشدهکل کارگاه -الف

 قسمتی از کارگران به طور کامل تعلیق قرارداد کار نشده اند-ب

 .بنابراین کارگران در این حالت از بیمه بیکاری نمی توانند استفاده کنند

قانون کار نیست.  ۳۰و  ۱۵چنین حالتی در قانون کار به طور واضح پیش بینی نشده است و از مصادیق مواد 

 .های ذیصالح نیز برای آن تکلیف مشخص نشده استتا کنون از جانب دستگاه 

 

طیل قانون کار برای حالتی است که کل کارگاه به دلیل حوادث غیر قابل پیش بینی مشمول تع ۳۰و  ۱۵مواد 

رسته فعالیت زیاندیده از کرونا شناخته  ۱۰اجباری شده است. در این حالت کارگران کارگاه هایی که جزو 

 .شده اند بدون تشریفات معمول از بیمه بیکاری کرونا استفاده می کنند

شیوه نامه  رسته فعالیت تعطیل اجباری مقرر در ۱۰یر کارگاه هایی که جزو برای سا قانون بیمه بیکاری

نیستند نیز به صورت عادی بیمه بیکاری را  اجرایی و دستورالعمل نحوه برقراری بیمه بیکاری ناشی از کرونا

 (کدام کارگاه ها و کارگران از بیمه بیکاری کرونا می توانند استفاده کنند؟) .پیش بینی کرده است

به کرونا مبتال شده اند مرخصی استعالجی را پیش بینی کرده  قانون کار نیز برای کارگرانی که ۷۴ماده 

 .است

بنابراین شرایطی که کارگاهی فعالیت و حضور کارگران در کارگاه را کاهش داده در هیچکدام از این 

 .مقررات تعریف نشده اند

 

https://rc.majlis.ir/fa/law/show/91821
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 حالت هایی که کارگر باعث کسر کار می شود

 .غیر مجاز است و برخی حاالت مجاز برخی حاالت کسر کاری

و سایر حالت های مرخصی و  استعالجی و مرخصی استحقاقی کسر کار کارگران استفاده ازحالت های مجاز 

بوده و برخی  با مزد شده در قانون کار هستند که برخی مانند مرخصی استحقاقیتعلیق قرارداد کار پیش بینی 

 .بدون مزد نیز

روز کاری پیش بینی شده که با مزد است و طبق  ۲۶قانون کار مرخصی استحقاقی ساالنه  ۶۴برابر با ماده 

ای سال آتی ذخیره روز از مرخصی استحقاقی خود را بر ۹قانون کار کارگران نمی توانند بیش از  ۶۹ماده 

 .نمایند

و کارگران بدون رعایت تشریفات قانونی و دریافت مرخصی سر برخی حاالت کسر کار نیز غیر مجاز است 

بدون حقوق  کار حاضر نمی شوند در این حالت این موارد کسر کار محسوب شده و عالوه بر جنبه تخلفی آن

 .خواهد بود و مزایا

اگر کارگران کمتر از ساعات کار موظفی نیرو یا زمان خود را در اختیار کارفرما قانون کار  ۵۱برابر با ماده 

 .قرار دهند به تناسب آن حقوق و مزایا دریافت می کنند

 کسر کار ناشی از دستور کارفرما

 .را کاهش می دهد ساعات کاری موظفی در برخی موارد کارفرما به دالیل مختلف

http://edarekol.com/%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%84-99/
http://edarekol.com/%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%84-99/


 

 

قانون کار چنانچه کارفرما قرارداد را  ۲۹اگر قرارداد کار بین کارگر و کارفرما تمام وقت باشد برابر با ماده 

یق کند باید به کارگر خسارت بپردازد و به عبارتی مزد و مزایای مدت تعلیق را به طور کامل یا ناقص تعل

 .پرداخت نماید

پس از بررسی حالت های مختلف کسر کارگران در موارد قبلی مالحظه می شود که هیچ کدام از شرایط 

 .کار پیش بینی شده است از مصادیق کاهش ساعات کار کارگران کارگاه ها نیستکسر کار که در قانون 

 از منظر کارفرمایی

 : در شرایط کرونا کارفرما به دلخواه خود چنین کاری انجام نمی دهد بلکه

 یا به اجبار و الزام کارگاه را تعطیل یا نیمه تعطیل می کند :۱

 .المتی خود کارگران و پیش گیری از شیوع کروناو یا برای فاصله گذاری اجتماعی و حفظ س :۲

 از منظر کارگران

کارگر اگر از لحاظ دریافت مزد مشکلی نداشته باشد تمایلی به حضور در سر کار که احتمال ابتال به  -۱

 بیماری باشد را ندارد

 



 

 

دریافت بیمه بیکاری  کارگر تمایل ندارد مشکالت ناشی از تعطیلی کامل کارگاه و یا اخراج از کار برای -۲

تحمل نماید. چون عالوه بر احتمال هرگونه عدم بازگشت به کار فرآیند پرداخت مقرری بیمه بیکاری حداقل 

 .دو ماه ممکن است به طول انجامد و امرار معاش در طول این مدت کارگران را با مشکالتی مواجه می کند

ذاتا برای صیانت از نیروی کار و افزایش سطح قانون کار  ۶۵و  ۶۴مرخصی استحقاقی موضوع مواد  -۳

قانون کار که مقرر کرده کارگران نمی  ۶۶سالمت جسمانی و روانی کارگران پیش بینی شده است. از ماده 

روز از مرخصی ساالنه خود را ذخیره کنند نیز به صراحت مشخص است که مرخصی  ۹توانند بیش از 

 .ده است نه ذخیرهاستحقاقی برای استفاده شدن پیش بینی ش

و برداشت بنده این است هیچ یک از طرفین کارگر و کارفرما مستحق تحمل زیان در نهایت نظر شخصی 

چرا که کارفرما به دلخواه خود این کار را انجام نمی دهد و کارگر نیز .ناشی از کاهش ساعات کاری نیستند

د از مرخصی استحقاقی با مز.به دلخواه خود و به صورت غیر مجاز موجب کاهش ساعات کاری خود نمی شود

کارگران با رعایت شرایط قانونی آن می تواند در این شرایط استفاده شود. برای این کار کارگران برای ایامی 

که سر کار حاضر نمی شوند مرخصی استحقاقی درخواست کنند و کارفرما نیز با موافقت با مرخصی 

 .ی استحقاقی با مزد خواهد بوداستحقاقی یاریگر هم در عبور از این بحران باشند. بدیهی است که ایام مرخص



 

و مالیاتی شامل تحریر  ارائه دهنده کلیه خدمات مالی موسسه حسابداری کیا حسیب سپاهان

دفاتر،تکمیل و ارسال اظهارنامه های ارزش افزوده،عملکرد و صورت معامالت فصلی و نیز 

انجام عارضه یابی مالی و مالیاتی ، هم چنین نمایندگی فروش نرم افزارهای حسابداری 

ء سطح سپیدار و ابری همکاران سیستم با توجه به نیاز شرکت ها می باشد. و به منظور ارتقا

دانش حسابداران عزیز در گروه های تلگرامی و اینستا و نیز سایت موسسه به آدرس های 

زانه رو صورت به مالیاتی روز های بخشنامه و مطالب و مندرج در ذیل کلیپ های آموزشی

 .پاسخ گوی پرسش های شما عزیزان می باشد همچنینارائه می دهد.

 "ما هستیم چون کسب و کار شما ارزشمند است"
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