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مسمومیت کارگران پتروشیمی 
کارون بر اثر نشت گاز کلر

عصر روز شنبه، نشــت  گاز  کلر در پتروشیمی 
کارون چند ده نفر از کارگران را روانه بیمارســتان 
صنایع پتروشیمی  ماهشهر کرد. خبرگزاری ایلنا از 
ترخیص برخی از کارگران در شنبه شب و صبح روز 
یکشنبه خبر داد ولی اعالم کرد که هنوز تعدادی از 
کارگران در بیمارستان بستری هستند. مدیرعامل 
شرکت اعالم کرده که هنوز علت حادثه مشخص 

نیست و تحقیقات همچنان ادامه دارد.
    

مطالبات کارگران سد سیکان، 
گالل و میمه پرداخت می شود

مدیرعامل آب منطقــه ای ایالم از تامین منابع 
مالی برای پرداخت معوقات مزدی کارگران ســد 
ســیکان، گالل و میمه در روزهای آینده خبر داده 
است. به گزارش ایلنا، علی پوراحمد با اشاره به اینکه 
شمار زیادی کارگر در سه سدسیکان، گالل و میمه 
مشغول کارند که مطالبات مزدی دارند، گفت: طلب 
مزدی ۶۱ نفر از کارگران سد سیکان دره شهر تا چند 
روز آینده پرداخت خواهد شــد. وی با بیان اینکه 
اولویت اصلــی ما در حال حاضــر پرداخت حقوق 
کارگران اســت، گفت: کارگران سد سیکان ۵ ماه 
معوقات مزدی طلبکارند که مستقیماً به حسابشان 
واریز می شود. پوراحمد درباره مطالبات کارگران 
پروژه آبیاری سد مخزنی گالل و سد میمه نیز گفت: 
کارگران سد گالل و شبکه میمه نیز دو ماه معوقات 
مزدی دارند که مطالبات آنها ظرف روزهای آینده 

پرداخت می شود.
    

تجمع کارگران شهرداری تبریز 
مقابل ساختمان شورای شهر

شماری از کارگران خدماتی شهرداری تبریز، 
دیروز در اعتراض به معوقــات بیمه ای خود مقابل 
ساختمان شورای اسالمی این شــهر در محوطه 
عمارت ســاعت تجمع کردند. به گزارش ایلنا، و به 
ادعای تجمع کنندگان، مطالبات بیمه ای کارگران 
خدماتی شــهرداری تبریز چندین مــاه به تامین 
اجتماعی پرداخت نشده و آنها در تمدید و تعویض 
دفترچه های درمانی خود دچار مشــکل شد ه اند. 
کارگران شهرداری تبریز گفتند: امروز جلسه اعضای 
شورای شهر بود به همین دلیل ما کارگران فرصت 
را غنیمت شمردیم تا صدایمان را به گوش اعضای 
شورای شهر برسانیم. کارگران تصریح کردند: رئیس 
شورای اسالمی شهر تبریز با حضور در بین کارگران، 
وعده پیگیری مطالبات را داد. همزمان یکی دیگر از 
اعضای شورا مشکالت مان را در صحن شورا مطرح 

کرده که امیدواریم به نتیجه قابل قبولی برسیم.
    

کارگران شهرداری لوشان 
شش ماه حقوق معوقه  دارند

کارگران شهرداری لوشــان از مراجعات مکرر 
به نهادهای مختلف خبــر می دهند حال آنکه این 
مراجعات هنــوز منجر به نتیجــه ای برای وصول 

مطالباتشان نشده است.
به گزارش ایلنا، »شــش مــاه معوقات مزدی 
طلبکاریم«. این را یکی از کارگران می گوید و اضافه 
می کند: بارها موضوع مشــکالت مان را از طریق 
خبرگزاری ها، رســانه ای کرده ایم. با وجود اطالع 

همه، مسئوالن هیچ اتفاقی نمی افتد.
این کارگــر با بیــان اینکه دل کســی به حال 
کارگران نمی سوزد، تصریح کرد: از ابتدای مهر ماه 
سال گذشته شهرداری لوشان از طریق سرپرست 
مدیریت می شود. شهریور ماه سال گذشته شهردار 
به همراه ســه نفر از اعضای شــورای شهر به دلیل 
تخلفات مالی موقتا از انجام فعالیت در شــهرداری 
محروم شده اند. در طول چند سال گذشته حقوق 
کارگران معموال با دو تا سه ماه تاخیر پرداخت می شد 
اما از زمانی که شهرداری با سرپرست اداره می شود 
هر ماه یک حقوق گرفته ایــم و آخرین حقوقی که 
دریافت کرده ایم مربوط به دی ماه سال ۹۸ بود که 
روز پنجشنبه هفته گذشــته )دوازدهم تیر ماه( با 

شش ماه تاخیر به حساب کارگران واریز شد.
وی افزود: به هر مسئولی هم شکایت می کنیم 
فقط شنونده اســت و هیچ اقدامی نمی کند. امروز 
۱۰۵ روز از آغاز ســال ۹۹ می گذرد اما هنوز طعم 
افزایش حقوق ساالنه را نچشــیده ایم. با این رویه 
اگر حقوق بهمن و اسفند ســال گذشته را مرداد و 
شهریور ماه بگیریم، در مهر ماه حقوق فروردین ماه 

پرداخت می شود.
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بیســت و پنجم تیر ماه، روز تامین 
اجتماعی اســت. این در حالی ست که 
سازمان تامین اجتماعی، امروز بعد از 
دهه ها سر پا ایستادن، وضعیت مناسبی 
به لحاظ درآمد و مخارج ندارد، ضریب 
پشــتیبانی آن به زیر پنج رســیده و 
بیمه شدگان و بازنشستگان، از عملکرد 

آن راضی نیستند.
در همیــن حال و در شــرایطی که 
بازنشستگان دولت، حداقل ۲ میلیون 
و ۸۰۰هــزار تومان دریافتــی ماهانه 
دارند، مســتمری کارگران بازنشسته 
که 3۰سال تمام 3۰درصد از حق بیمه 
خود را به صندوق تامین اجتماعی واریز 
کرده اند، تنها ۲۶درصد افزایش یافته و 
تامین اجتماعی در جواب مطالبات آنها، 
مدعی ست که منابع کافی برای اجرای 

همسان سازی در اختیار ندارد.
»اکبر شــوکت«، عضــو کارگری 
هیات امنای سازمان تامین اجتماعی 
در این گفت وگو با بیــان اینکه بدهی 
دولت به ســازمان به مــرز 3۰۰هزار 
میلیارد تومــان رســیده، تاکید دارد 
که اجرای همسان ســازی براســاس 
قوانین باالدستی برعهده دولت هاست 
و باید منابع ریالی کافــی برای اجرای 
همسان ســازی به تامیــن اجتماعی 

اختصاص داده شود.
    

  مدیرعامل تامین اجتماعی با 
افزایــش مزایــای مــزدی 
بازنشســتگان موافقت نکرده، 
درحالی که بعــد از اعالم افزایش 
ی  مســتمر ی  صــد ر ۲د ۶
بازنشستگان، وزیر کار وعده داد با 
افزایش مزایای مــزدی و اجرای 
همسان سازی، دریافتی کارگران 
بازنشسته به ۲ میلیون و ۸۰۰هزار 

تومان خواهد رسید. این تناقض را 
چگونه تحلیل می کنید؟

ما در انتظار برگزاری جلسه هیات 
امنای سازمان هستیم تا در مورد افزایش 
مزایای مزدی تصمیم گیــری کنیم. 
مباحثی که در این خصوص مطرح است، 
گاهی با مشکالت قانونی و حقوقی مواجه 
است. فرض بگیرید از فردا کسر حق بیمه 
از حق مسکن تصویب شود. کارگرانی که 
امروز از حق مسکن آنها حق بیمه کسر 
می شــود، باید در هنگام بازنشستگی 
به آنها حق مســکن پرداخت شود ولی 
مساله اینجاست که بازنشستگان امروز 
در زمان اشتغال، حق بیمه از حق مسکن 
را نپرداخته انــد. یک چنین مشــکل 

حقوقی ای وجود دارد.
  چرا از منابع داخلی سازمان 
افزایش حق مسکن بازنشستگان 

اجرایی نمی شود؟
اگر ســازمان منابع کافی داشت که 
مشکلی نداشــتیم! مشکل اینجاست 
که سازمان، منابعی ندارد که به این کار 
اختصاص بدهد. همین االن هم سازمان 
ماهیانه بیــن هزار تــا ۱۵۰۰ میلیارد 
تومــان وام می گیرد تــا بتواند حقوق 
بازنشستگان را بپردازد. علت هم عدم 
پرداخت بدهی های دولت به سازمان 
اســت که تامین اجتماعــی را مجبور 
کرده برای تامیــن هزینه های جاری 
خود، وام بگیرد. اگــر واقعاً می خواهند 
کمکی به بازنشســتگان بکنند، باید 
بحث همسان ســازی را اجرایی کرده 
و پیش ببرند. با اجرای همسان سازی 
حدود 3۰۰ تا 3۵۰هزار تومان به حقوق 
بازنشستگان اضافه می شود و در کنار 
آن باید برای افزایش حق مســکن یک 
فکر اساسی بکنند. اگر بر فرض مثال، 
موانع قانونی هم وجود نداشــته باشد، 

باید به مساله ضریب پشتیبانی سازمان 
توجه کنیــم. اگر ضریب پشــتیبانی 
سازمان، ۶ یا ۶.۵ به یک بود می توانستیم 
حق مســکن را از ۶ نفر بگیریم و به یک 
نفــر پرداخت کنیم ولــی االن ضریب 
پشتیبانی ســازمان یک مقدار از ۵ هم 
پایین تر اســت؛ یعنی حتی اگر از حق 
مسکن هم حق بیمه کســر کنیم، آن 
مبلغ 3۰۰هزار تومــان را نمی توانیم 
کامل پرداخت کنیم. یک مقداری از آن 
هم باید برای کارگرانی که امروز حق بیمه 
می پردازند، پس انداز شــود که بتوانیم 
در آینده به آنها حق مسکن بدهیم. من 
خودم صددرصد طرفدار بازنشستگان 
هســتم و عنوان می کنم که دولت باید 
این عقب ماندگی ها را برطرف کند اما 
متاسفانه یک سری مباحث حقوقی هم 
مطرح اســت و باید راهکارهای اصولی 
برای این موانع حقوقی پیدا شود. جوری 
نشود که عملکرد امروز سازمان موجب 

خسران بازنشستگان فردا شود.
  بحــث پرداخت بدهی های 
دولت به سازمان در چه وضعیتی 
است؟ مرتب مطرح می کنند که تا 
دولت بدهی ها را نپردازد، امکان 

اجرای همسان ســازی حقوق 
بازنشستگان وجود ندارد و از سوی 
دیگر، دولت هیــچ رغبتی برای 

پرداخت این بدهی ها ندارد.
مساله ای که این میان وجود دارد و 
دولت، خلط مبحث می کند، این است 
که دولت عنوان می کند ۵۰هزار میلیارد 
تومان از بدهی ســازمان را می پردازم و 
سازمان برود با این پول همسان سازی را 
اجرایی کند، در حالی که همسان سازی 
ربطی به پرداخت بدهی های دولت ندارد. 
سیاست های غلط اقتصادی دولت باعث 
شده که حقوق بازنشســتگان از تورم 
عقب بیفتد و به نسبت تورم رشد نداشته 
باشد. بی عدالتی دولت در تعیین حقوق 
بازنشستگان موجب تبعیض در دریافتی 
بازنشستگان کشوری و بازنشستگان 
کشوری شده است. در همه جای دنیا 
هم بحــث همسان ســازی را دولت ها 
پیش می برند و ربطی هم به بدهی دولت 
به ســازمان ندارد، یعنی دولت باید از 
منابع خودش مبلغی را بــرای اجرای 
همسان سازی به ســازمان اختصاص 
بدهد؛ دقیقاً عین همان کاری که سال 
۸۸ انجام داد. درست است که آن زمان 
هم، فقط یک سال یا دو سال پرداخت 
کرد اما بــا همان پرداخــت دولت، در 
آن زمان حقوق بازنشستگان ۸۰هزار 
تومــان افزایش یافت. ما درخواســت 
کردیم دولت ۵۰هــزار میلیارد تومان 
بابت سه سال همسان سازی به سازمان 
پرداخت کند که الاقل بتوانیم سه سال 
همسان ســازی را اجرا کنیم. با این کار 
رقم ثابتی حــدود 3۰۰ تــا 3۵۰هزار 
تومان به حقوق بازنشســتگان افزوده 

خواهد شد.
     این ۵۰هزار میلیارد تومانی که 
درخواســت کرده ایــد، بابت 

بدهی هاست یا جدا از بدهی ها؟
نه این مبلــغ درخواســتی، بابت 
همسان ســازی اســت و ربطــی به 

بدهی های دولت ندارد.
  در این دو سال اخیر یعنی ۹۸ 
و ۹۹، چند درصد بدهی های دولت 

پرداخت شده است؟
در مورد بدهی های دولت، امســال 
با تالش های مدیرعامل سازمان، یک 
مقدار پرداخت در قالــب نقدی و اوراق 
خزانه و همچنین ســهام داشتیم. رقم 
دقیق آن را ندارم اما نسبت به سال های 
قبل بهتر بوده اســت. فکر کنم حدود 
۱۰هزار میلیــارد تومــان از بدهی ها 
واریز شــده و توانســتیم یک مقداری 
از آن را به بانک رفاه بدهیم تا بخشــی 
از بدهی ســازمان به بانک رفاه تسویه 
شود. یک مقدار هم از منابع داخلی خود 
سازمان یعنی شرکت های سازمان مثل 
پاالیشگاه الوان در ازای بدهی به بانک 

رفاه واگذار شــد چرا که میزان بدهی 
سازمان به بانک رفاه زیاد شده بود و از آن 
سو، بانک مرکزی طبق قوانین خودش 
تذکراتی به بانک رفــاه داده بود که چرا 
بیش از انــدازه وام پرداخــت کردی. 
االن تعادل اموال نقــدی و غیرنقدی 
بانک رفاه بــه هم خــورده و این بانک 
مجبور اســت اموال غیرنقــدی خود 
مثاًل پاالیشگاه هایی را که از سازمان به 
جای بدهی گرفته، ببرد واگذار کند تا 
نقدینگی خود را به ثبات برساند. البته 
مدیرعامل تامین اجتماعی پیشنهاد 
داده به صورت تقســیط، سازمان این 
اموال را از بانک رفــاه بخرد تا هم اموال 
خوب ســازمان از دســت نــرود و هم 
مدیریت این اموال با سازمان باقی بماند. 
اتفاقات خوبی در این قضیه افتاده است.

  آیا این امیدواری وجود دارد 
که تا پایان سال جاری، دولت بدهی 
خود را به حســاب سازمان واریز 

کند؟
نه متاســفانه این امیدواری وجود 
نــدارد. بدهی را گذاشــتند بی محابا 
رشد کند و اکنون رقم آن، رقم خیلی 
بزرگی است که دولت ها دیگر تمایلی 
به پرداخت آن ندارنــد. در این برهه 
زمانی، پرداخت بدهی سنگین دولت 
به سازمان، نیاز به تصمیم حاکمیتی 
دارد. اعتقاد داریم مقام معظم رهبری 
باید به موضوع ورود کند چون اگر قرار 
بود دولت ها این کار را انجام بدهند و 
تمایلی برای انجام آن داشته باشند تا 
حاال انجام داده بودند. متاسفانه رقم 
این بدهی امروز به 3۰۰هزار میلیارد 
تومان رسیده است. اعتقاد داریم باید 
رقم خوبی از صنــدوق ذخیره ارزی 
برداشت شده و به این بدهی اختصاص 
داده شود. دو ســه پیشنهاد دیگر هم 
برای آینده ارائــه داده ایم. باالخره از 
این کاله بــه آن کاله کــردن، مگر تا 
چند ســال دیگر جواب می دهد؟ اگر 
به فکر سازمان نباشند، در سال های 
آینده با یک بحران ملی عظیم مواجه 
خواهیم شد. فرض کنید روزی برسد 
که چند میلیون بازنشســته نتوانند 
حقوق خود را به موقع دریافت کنند. 
آن روز، روز بحــران بزرگ اســت. به 
همین دلیل، یکی از پیشــنهادهای 
ما این بود که منطقــه آزاد مکران را 
بابت بخشــی از بدهی ها به سازمان 
واگــذار کنند و ســازمان بتواند آنجا 
سرمایه گذاری کند. متاسفانه دولت، 
مناطــق آزاد و واحدهــا را به بخش 
خصولتی و خودی ها واگذار می کند 
که این واگذاری ها همه موجب رانت 
و فســاد می شــود. بیش از نیمی از 
جمعیت کشور تحت پوشش سازمان 
هستند و اگر دولت، منطقه آزاد مکران 

یا صنایع سودآور را به سازمان واگذار 
کند، سود آن به جیب مردم می رود نه 
خواص و رانت خواران. همین منطقه 
آزاد را اگر با تسهیالت خوب به سازمان 
واگذار می کردند، پشتوانه عالی برای 
آینده ســازمان می شد که سود آن به 
کارگران و بازنشســتگان می رسید. 
موارد دیگری مثل سهام صنایع مس یا 
پاالیشگاه ها که سودهای صددرصدی 
دارنــد و در تحریم ها دچار مشــکل 
نمی شوند را باید به ســازمان واگذار 
کنند که ضمانــت آینده ســازمان 
باشــد. بابت بدهی ها اینها را بدهند، 
نمی گویم به ســازمان ببخشــند یا 
هبه کنند. از ســال ۹۲ تا امروز بارها 
این پیشنهادات را به مجلس یا دولت 
ارائه کردیم اما متاسفانه عزم راسخی 
برای این کار وجود ندارد. بارها وزرای 
کار، زنگ خطر را به صدا درآورده اند. 
نه این زنگ خطرها و نه نامه نگاری ها 
و مطالبه گری هــا، هیچ کدام موجب 
هشــیاری دولت نشــد. مجلس هم 
متاسفانه موقع نوشتن قوانین بودجه، 
راه فرار را برای دولت باز گذاشــت و 
دولت توانست از زیر بار تعهدات مالی 
خود به سازمان خیلی راحت فرار کند. 
اکنون زمان آن رســیده که مقام 
معظم رهبری به موضوع ورود کنند. 
ما به نمایندگــی از جانــب جامعه 
کارگــری از مقــام معظــم رهبری 
درخواست داریم خودشان به موضوع 
ورود کنند و دولــت را مجبور کنند 
بدهی سازمان را بپردازد. ما کارگران 
دیگر به دولت ها امیدی نداریم. دولت 
بعدی هم که بیاید، بــاز هم از زیر بار 
تعهدات فــرار خواهد کــرد و به این 
ترتیب، ســازمان خیلــی زود دچار 

بحران جدی خواهد شد.

بحران بیخ گوش تامین اجتماعی است

کارگرانازدولتناامیدشدهاند

خبر

مرکز پژوهش های مجلس گزارشی با عنوان 
نقش فناوری های جدید در ارتقای ایمنی معادن 

منتشر کرد.
در گزارشی که مرکز پژوهش های مجلس از 
ایمنی در معادن منتشر کرده، آمده است: بررسی 
تاریخی معدنکاری نشــان می دهد که این شغل 
بســیار پرمخاطره بوده و آثار ســوئی بر سالمت 
انسان و محیط زیست دارد. حساسیت نهادهای 
مدنی و الزام دولت ها به نظارت و قانونگذاری نیز 
حاکی از سطح باالی آسیب فعالیت های معدنی 
بر سالمت معدنکاران اســت. از دیدگاه جهانی، 
مواردی چون »خطرات مکانیکی، شــیمیایی و 
بیولوژیک«، »خطرات ناشــی از منابع انرژی«، 
»فشار فیزیکی بر کارکنان«، »مخاطرات ناشی از 
سقوط از ارتفاع« و »مخاطرات روانی« تهدیدهای 
عمده در فعالیت های معدنی هستند. با توجه به 
تصویب قوانین متعدد و نظارت های فراگیر در دنیا، 
حوادث معدنی با گذشت زمان تا حد زیادی کاهش 
پیدا کرده اند و امروزه شرکت های معدنی پیشرو در 
دنیا در تالش هستند تا میزان این حوادث را به صفر 

برسانند. بنگاه های صنعتی و معدنی برای دستیابی 
به این هدف، استفاده از ظرفیت فناوری های نوین 
را در دستور کار خود قرار داده اند تا به نتایجی فراتر 
از بهبــود در تجهیزات، سیســتم های مدیریت 
ایمنی، اصالح فرهنگ و رفتار و تمرکز بر قوانین 

دست یابند.
یافته های ایــن گزارش نشــان می دهد که 
استفاده از فناوری های نوین منجر به کاهش جدی 
مخاطرات و ارتقای ایمنی در معادن خواهد شد. 
هوش مصنوعی، اینترنت و پهپادها می توانند با 
جمع آوری اطالعات و پردازش هوشــمند آنها 
در هشــداردهی خطرات به کارکنــان و انجام 
اقدامات پیشگیرانه تأثیرگذار باشند. همچنین 
فناوری هایی چون رباتیک، پهپادها و وسایل نقلیه 
خودران می توانند جایگزین انســان در مناطق 
پرخطر شده و صدمات و تلفات انسانی را کاهش 
دهند. فناوری زنجیره بلوکی، پهپادها و اینترنت 
نیز می توانند از معدنکاری در محیط های ناایمن 
یا معدنکاری به صرف استخراج دارایی )فلزات و 

سنگ های گرانبها( جلوگیری کنند.

در ادامه این گزارش آمده اســت: براســاس 
مطالعات میدانی انجام شده در سال ۱3۹۸، تنها 
در معادن زغال سنگ ایران در اثر حوادث ناشی 
از معدنکاری مانند سقوط، گازگرفتگی، انفجار، 
ریزش آوار، برق گرفتگــی و ضربه، ۲۰ نفر جان 
خود را از دســت داده و ۱۰ نفر مصدوم شده اند. 
این در حالی است که آمار دقیقی از حوادث رخ 
داده در سایر معادن منتشر نشده و مطالعات انجام 
شده نشان می دهد که اطالعات جامع، تفکیک 
شده و بررســی های دقیق و ریشــه ای از ابعاد 
حوادث معدنی در ایران در دسترس نیست. لذا 
فناوری های نوین به عنوان یک ابزار توانمندساز 
می توانند برای ثبت اطالعات، افزایش شفافیت، 
تحلیل و نظارت حوادث معدنی نیز مورد استفاده 
قرار گیرند. الزم اســت تا به عنوان اولین اقدام، 
مطالعه جامعی برای شناســایی موشــکافانه و 
دقیق حوادث معدنی در ۱۰ ســال اخیر انجام 
شود و منشأ، علل، پراکندگی، آثار و تبعات این 
حوادث بررسی و تحلیل شود. نتیجه این مطالعه 
تصویری روشــن از حوادث معدنی به دســت 

می دهد و نقش دستگاه های اجرایی و نظارتی، 
نهادها، ســازمان ها و بنگاه های اقتصادی را در 

وقوع این حوادث مشخص می کند. 
همچنیــن ایجاد ســامانه ای بــرای ثبت 
تفصیلی، به روز و نظام مند حــوادث احتمالی 
معدنی بــا همــکاری دســتگاه های دولتی، 
ســازمان نظام مهندســی معدن، تشکل ها و 
انجمن های تخصصی ضروری است. اقدام دوم، 
ایجاد بســترهای فناورانه به منظور شــفافیت 
اطالعات، کاهش ســریع مخاطــرات معدنی 
و رفــع عقب ماندگی ها در این حوزه اســت که 
می تواند شامل »توجه به برنامه های آموزشی و 

ترویجی در حوزه فناوری های نوین«، »حمایت 
از استارت آپ ها و شــرکت های فناور برای ورود 
به حوزه ایمنی معــادن«، »حمایت های مالی و 
کمک به پایلوت فناوری های نوین در حوزه های 
کاربردی ایمنی معادن«، »رصد مستمر و دوره ای 
ابتکارات کشورها، شرکت های معدنی تراز جهانی 
و تحــوالت فناورانه و نوآورانــه در حوزه ایمنی 
صنعتی« و »نیازســنجی دوره ای از معدنکاران 
در حوزه ایمنی به منظور برآورد مسائل کالن و 
اولویت دار ملی« باشــد که به صورت مشترک 
توسط سازمان نظام مهندسی معدن، ایمیدرو 
و بنگاه های معدن و صنایع معدنی عملیاتی شود.

مرکز پژوهش های مجلس:

آمار دقیقی از حوادث کاری معادن در دست نیست

واگذاری اموال دولت 
عموما موجب رانت و 

فساد می شود. بیش از 
نیمی از جمعیت کشور 

تحت پوشش تامین 
اجتماعی هستند و اگر 

دولت، منطقه آزاد مکران 
یا صنایع سودآور را به 

سازمان واگذار کند، سود 
آن به جیب مردم می رود نه 

خواص و رانت خواران

سازمان ماهانه بین هزار 
تا 1۵۰۰ میلیارد تومان وام 

می گیرد تا بتواند حقوق 
بازنشستگان را بپردازد. 

علت هم عدم پرداخت 
بدهی های دولت به سازمان 

است که تامین اجتماعی 
را مجبور کرده برای تامین 
هزینه های جاری خود، وام 

بگیرد
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