
 خبر محرمانه رشوه اسدبیگی ها به بیمه تامین اجتماعی

بعد از سر و صدا و توئیت بازی های نمایندگان مجلس، نه حقوق پرداخت شد و نه همکارن اخراجی 

 .ته دیگه هم قراره خلع ید اجرایی بشهچهار هف. سر کار برگشتن

اما نکته جالب اینه که سلطین رشوه و فساد یعنی اسدبیگی ها یک رقم درشت دیگه در همین دو هفته 

قرار بود پنجاه نفر از بازنشسته های بازگشتی و مدیران فاسد و تخریب از کار . رشوه دادن به بیمه

و هم االن دارن حقوق مدیریت توسط اسدبیی میگیرن  اینها هم حقوق بازنشستگی مگرن. برکنار بشن

در حالی که صدها جوان شایسته از شرکت میتونن به راحتی این امور رو انجام بدن و ضرر هم به 

 .شرکت نزنن

اداری و آمیلی قرا بود لیستی تهیه کنن و -نماینده بیمه این رو رسما به شرکت اعالم کرد و موسوی

اما با پرداخت یک رقم کالن رشوه به . این بازنشسته ها رو اجرایی کنن سریعا ظرف سه روز اخراج

 .کارمندان بیمه این ماجرا مسکوت ماند

اسدبیگی میدونه که با حضور این مدیران وابسته میتونه اسناد دزدی رو خارج کنه و آخرین ضربات و 

برای . خودش کسی وارد نشه فشار ها رو وارد کنه و شرکت رو امنیتی و نا امن جلوه بده که به جای

 .اینکار به کمک مدیران بازنشسته خودش نیاز داره

مسئولین ذیربط و ناظر و مدعی همین یک قلم رو بررسی کنن که مبلغ رشوه داده شده از طرف 

 .اسدبیگی ها به بیمه چقدر بوده

یا اگر نه چرا قضیه تامین اجتماعی باید جواب بدن که آیا خودشون هم رشوه گرفتن -مقامات ارشد بیمه

 .رو بررسی نمیکنن

 پیام همکار

 کانال مستقل کارگران هفت تپه: انتشار

   kargare7tapeh@ تماس با کانال

________________________________________________________________ 



 !ت تپه شدزرگترین تکنولوژی قرن وارد هفب

 

اختالسگران کالهبردار برای ادامه نمایش خود یک دستگاه قراضه که در کارگاه های آهنگری اطراف 

یرات بسته بندی خوراک دام شوش و اندیمشک و دزفول میتوان از آن بهتر را ساخت به عنوان تجه

همین دستگاه که تکنولوژی آن هم سطح یک خرمن کوب . واقعا شرم آور است. وارد شرکت کردند

به . یک دستگاه داغون و دست دوم که روی آن را با فرچه رنگ زدند. ساده است حتی نو هم نیست

 .عکس دقت کنید معلوم است که رنگ شده

بابت این نوع آهن قراضه ها صدها هزار دالر دریافت . شده خرمن کوب دست دوم و خراب و رنگ

 .کردن و دالرها رو از کشور خارج کردن

این دزدی ها بدون حمایت منتظری دادستان کل کشور و سایر قضات و مقامات قضایی ممکن نبوده و 

ک دولت که شری. برخی اصول بازان میخواهند صد در صد تقصیر را گردن دولت بیندازند. نیست

 .اینهاست و مقصر هست اما بقیه اصولی ها هم مستقیما شریکند

 .خاندان کالهبردار و شارالتان باید به سرعت از هفت تپه بیرون انداخته شوند



این اسباب بازی دست دوم و قراضه که به سرعت نابود و مستهلک خواهد شد با مبلغ کرایه حدود 

از اهن قراضه ها جمع کردن و رنگ کردن و فرستادن که یعنی . سیزده میلیون تومن از ارومیه اومده

 میکنن همه دنیا نادان و احمق هستن و باور میکنن ؟یعنی فکر. هیزات وارد شرکت میکننرن تجبگن دا
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