
 و کارگران معترض »پتروشیمی ها«۱۴۰۱مقاومِت کارفرمایان در برابِر افزایش مزد 

 ، طبق روال سال های گذشته،� در فازهای مختلف عسلویه و سایر پتروشیمی های جنوب،� حمله ی دیگ��ری از س��مت۱۴۰۱با شروع سال 
 کارفرمایان و پیمانکاران پتروشیمی ها شروع شده است. یکی از دلیل شروع اعتراضات این است که اکثر کارفرمایان و پیمانکاران حاض��ر
 به افزایش مزد در حدود همین حداقلی که از سمت شورای عالی ک�ار تع�یین ش�ده نیس�تند. هم چ�نین از س�وی ب�رخی از کارفرمای�ان ک�ه

  درصدی مزد شنیده می شود، که در واقع این مبلغی کمتر از مبلغ مص��وب37حاضر به افزایش مزد شده اند، زمزمه هایی مبنی بر افزایش 
اداره ی کار است.

 به همین دلیل به طور خالصه می خواهیم توضیح دهیم که چطور کارگران می توانند مبلغی را ک�ه ب�ه ط�ور ق�انونی بای�د ب�ه دستمزدش�ان
 اضافه شود را محاسبه کنند. البته ما برای سادگی در این محاسبات، اضافه کاری را ک��ه در ش��رایط ک�اری ک�ارگران پتروش��یمی ها بس�یار

 مفید   ۱۴۰۰  کت�ابچه ی راهنم�ای ق�رارداد ک�ار و م�زد رایج است را در نظر نگرفته ایم. جهت محاسبه ی دقیق چ�نین جزیی�اتی اس�تفاده از 
است.

 به صورت زیر است:۱۴۰۱طبق قانون اداره کار و بر اساس تصمیم شورای عالی کار جداول مزدی 

  توم�ان ب�وده اس�ت،� ج�دول۴۹۵ ه�زار و ۶۵۵ میلیون و ۲ معادل ۱۴۰۰برای کارگر حداقلی بگیر،� یعنی کارگری� که پایه حقوق او در سال 
  تومان مزد پایه است؛ یعنی ب��دون در نظ��ر گ��رفتن۴۹۵ هزار و ۶۵۵ میلیون و ۲  به صورت زیر می شود. توجه کنید ۱۴۰۱مزد آن در سال 

 حق مسکن و خواربار. در اینجا منظور دریافتی کارگر نیست. منظور پایه ی م�زدی اس�ت ک�ه ب�ر اس�اس همین پ�ایه ی م�زد اض�افه کاری و
 ۴۹۵ ه��زار و 7۰۵ میلی��ون و 3 مبل��غ ۱۴۰۰عیدی و .... محاسبه می گردد. یک کارگر حداقلی بگیر� بدون فرزند و بدون سابقه کار در سال 

تومان دریافتی داشته است. )اعداد به تومان است(:

درصد افزایش نسبت به سال گذشته۱۴۰۰۱۴۰۱

۲.۶۵۵.۴۹۶۴.۱7۹.7۵۵۵7.۴حداقل دستمزد
۴۵۰.۰۰۰۶۵۰.۰۰۰۴۴.۴حق مسکن
۶۰۰.۰۰۰8۵۰.۰۰۰۴۱.7بن نقدی

۲۶۵.۵۴۹۴۱7.۹7۵۵7.۴حق اوالد )هر فرزند(
۱۴۰.۰۰۰۲۱۰.۰۰۰۵۰سنوات )با حداقل یک سال سابقه(

 مجموع دستمزد کارگر بدون فرزند و
سابقه کار

3.7۰۵.۴۹۵۵.۶7۹.7۵۰۵3.3

۴.۲3۶.۵۹۴۶.7۲۵.7۰۰۵3.7مجموع دستمزد کارگر با دو فرزند

https://karkhane.org/2865/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DA%86%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D9%85%D8%B2%D8%AF-1400/


 ۴۹۵ ه��زار و ۶۵۵ میلی��ون و و ۲ پایه حق��وق او بیش�تر از ۱۴۰۰اگر کارگری پایه حقوقش بیشتر از حداقل اداره ی کار باشد )یعنی در سال 
باشد( جزء سایر سطوح مزدی محسوب می شود و جدول مزد او به صورت زیر است: تومان

۱۴۰۱سایر سطوح مزدی کارگران سال 
ماهانهروزانه

38٪38٪درصد افزایش سایر سطوح نسبت به سال قبل
۱7.۱7۲۵۱۵.۱۶۶مبلغ ثابت اضافه پرداختی

7.۰۰۰۲۱۰.۰۰۰پایه سنوات
۲8.3338۵۰.۰۰۰بن کارگری
۲۱.۶۶۶۶۵۰.۰۰۰حق مسکن

۱3.۹3۲۴۱7.۹7۵حق اوالد )برای هر فرزند(

 برای روشن شدن مسئله مثالی می آوریم. فرض کنیم علی کارگری است که در یک کارگاه ی��ا کارخان��ه ی�ک س��ال ک��ار ک��رده اس��ت )اگ��ر
 ۱۴۰۰کارکردش در محیط کار به یک سال نرسد پایه ی سنوات به او تعلق نمی گیرد(. او دو فرزند دارد. گیریم که مزد پای��ه ی او در س��ال 

  علی چقدر باید دریافتی داشته باشد. )دقت کنید� ک��ه۱۴۰۱ هزار تومان بوده است. حال می خواهیم ببینیم در سال ۵۰۰ میلیون و ۶مبلغ 
مزد پایه شامل مزایای رفاهی، از جمله بن کارگری، حق مسکن و حق اوالد نمی باشد(

 مجموع مزد بدون
کسر بیمه و مالیات

مزد پایهمزایای رفاهی

پایه سنواتحق اوالدحق مسکنبن کارگری
 مبلغ ثابت اضافه
پرداختی ماهیانه

  درصدی حقوق38افزایش 
ی سال قبلپایه

۱۲.۰3۱.۱۱۶
8۵۰.۰۰۰+۶۵۰.۰۰۰+(۴۱7.۹7۵*)۲+۲۱۰.۰۰۰+۵۱۵.۱۶۶+(۶.۵۰۰.۰۰۰*)۱.38

۲.33۵.۹۵۰۹.۶۹۵.۱۶۶

  درصد مبلغ� دریافتی )البته بدون در نظر گرفتن حق اوالد( او است. مبلغی که در مثال� ما مزد ثابت )پایه( و حق مسکن و بن کارگری7سهم حق بیمه ی کارگر 
آن را تشکیل می دهند:

مزد دریافتی بدون حق اوالددرصد حق بیمه ی کارگرسهم بیمه از مزد 
783.۶۶۱=٪7*۱۱.۱۹۵.۱۶۶

  هزار تومان از پرداخت مالیات معاف است. پس سهم علی از مالیات به این طریق۶۰۰ میلیون و ۵تا سقف  مزد ۱۴۰۱طبق بودجه سال 
محاسبه می شود:

مزد پایهمعافیت مالیاتیمزد مشمول مالیاتدرصد مالیاتسهم مالیات از مزد
۴۰۹.۵۱۶=٪۱۰*۴.۰۹۵.۱۶۶=۵.۶۰۰.۰۰۰-۹.۶۹۵.۱۶۶



کند پس از کسر سهم بیمه و مالیات، به صورت زیر است:حال دستمزدی که علی دریافت می 

مجموع مزد )بدون کسر بیمه و مالیات( سهم بیمه از مزد سهم مالیات از مزد مزد دریافتی
۱۲.۰3۱.۱۱۶ 783.۶۶۱- ۴۰۹.۵۱۶- ۱۰.837.۹3۹=

 های وزارت ک�ار اس�ت ک�ه پس از دعواه�ای طوالنی م�دت بین این نه�اد وقابل ذکر است که محاسبات مزدی باال طبق آخرین بخشنامه 
 نهادهای مربوط به بیمه و مالیات )تأمین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی( به تصویب رسیده و ممکن است که هنوز برخی از کارفرماها و
 رابطین� آنها با این نهادها از اجرای این بخش�نامه ی اخ�یر طف�ره برون�د. ب�رای مث�ال در بیش�تر کارخان�ه ه�ا ش�اهد این هس�تیم ک�ه ب�رای
 محاسبه ی سهم مالیات کارگر، مزایای رفاهی را نیز مشمول مالیات در نظر می گیرند. هم چنین برای محاسبه ی� حق بیمه ی کارگر، حق

اوالد را از مزد کم نمی کنند. اما این ها به نوعی تخلف حساب می شوند و با پیگیری� کارگران کارفرما موظف به اصالح آن است.

  درصدی هم از همین هاست. چون با فرض این که ک��ارگر ج��زء س��ایر س��طوح37از این دست تخلف ها بسیار است. این نمونه ی افزایش 
  ه��زار توم��ان( را515مزدی باشد )نه حداقلی بگیر(،� نه تنها یک درصد کمتر از میزان مصوب است، بلکه مقادیر ثابت دیگری )مثل مبلغ 
هم از آن حذف کرده است. آگاهی به آنچه کارفرما باید اجرا کند، ما را در به دست آوردن حقوق مان قوی تر می کند.

 مورد دیگری که شنیده می شود این است که در اکثر فازها به کارگران گفته شده است که تا پایان خرداد باید با حقوق سال قبل کار کنند.
  س��اعت۱۱ س��اعت ب�ه ۱۰در بعضی از فازها در قسمت اداری با چسباندن اعالمیه به کارگران اعالم شده بود که »ساعات کاری آن ها از 

 افزایش یافته، همچنین ساعت کاری جمعه که در سال های قبل طبق قانون جمعه ی کاری محسوب می ش��د ب��ه عن��وان روز ک��ار ع��ادی
 محاسبه می گردد«. اما کارگران تا به امروز در مقابل این هجوم سرمایه داران ساکت ننشسته اند. آنها با اتحادشان و دست زدن ب��ه تجم��ع
 در محوطه ی کارگاه و تعطیل� کردن کار، این قوانین ظالمانه را فورًا لغو کردند. البته مسئله ی افزایش مزد همچنان مطالبه ای اس��ت ک��ه

  روز استراحت� نیز موافقت نشده است که۱۰ روز کار و ۲۰بی پاسخ مانده است. هم چنین� در بسیاری از محیط های کار هنوز با نوبت کاری 
در کنار مسئله ی افزایش مزد جزو مطالبات� اصلی کارگران است.

با شرایط ذکر شده، سیر جدیدی� از اعتراضات و اعتصابات در بین کارگران پتروشیمی های عسلویه در حال جریان است.


