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زینب  ،صبری به بلندای آسمان
ان الحسین مصباح الهدی و سفینه النجاه

«به راستی که حسین چراغ هدایت و کشتی نجات است»

در تاریخ  11هجری قمری محمد پیامبر از بین می رود و سرنوشت رسالت
او به دست خلفایش می افتد.دوره زمانی رحلت پیامبر تا غیبت مهدی
موعود (عج) را می توان گلوگاه تاریخ اسالم نامید  ،زیرا همه چیز برای
نابودی اسالم مهیاست  ،نادانی مردم و نبودن پیامبری برای هدایت آنها ،
وجود خلفایی که از اسالم تنها برای مشروع کردن حکومت خود استفاده
می کردند  ،استفاده به ظاهر عادالنه و به ظاهر منطقانه  ،علمای قدرت
طلب از اسالم  ،قلع و قمع همه اندیشمندان و متفکران متعهد به حقیقت
و عدم درک ریشه ای مردم از اسالم به عالوه این یک اصل و روندی
اجتناب ناپذیر و حتمی الوقوع در دوران عمر یک مکتب است که وقتی
آورندگان  ،طراحان و برنامه ریزان یک مکتب از میان می روند و اداره
آن مکتب به دست پیروان می افتد  ،دوران آغازین این انتقال رهبری
بیشترین استعداد را برای تحریف و تحول آن مکتب در بردارد  ،تا چه
رسد به اینکه آن مکتب حاوی مضامین قدرت هم باشد.
حال این دوره زمانی مصادف است با وجود خلفای برحقی که در ادبیات
شیعه معصوم اند انصافا برای برپایی حقیقت به گونه مطلق تنها یک
انسان معصوم واجد صالحیت است  .همه روش روشمندیها و طریقت های
اسالم در خدمت یک حقیقت اند و تا زمانیکه با آن حقیقت همراه نباشد
نه تنهایی بی فایده اند بلکه زیان آور و گمراه کننده نیز می شوند.
همه امامان شیعه به دنبال برپایی این حقیقت بودند و تمام تالششان بر
این بود که مردم روشها و اسلوبهای اسالم را از دریچه حقیقت ببینند .
مهم اینجاست که آنها برای برپایی حقیقت محصور و محتوم به روشها
 ،بلکه در هر زمان و هرمکان پیکان اندیشه شان را حقیقت نشانه می
رفتند و روشی مطابق با شرایط انتخاب می کردند  ،یعنی نوع روش آنها
مسبوق به چگونگی برپایی حقیقت بود.
این همان برهانی است که یکی امام صبر می شود و دیگری امام صلح ،
یکی امام سر دادن می شود و دیگری امام دعا  ،یکی امام مبارزه علمی
می شود و دیگری امام والیتمداری  ،یکی امام زندان می شود و دیگری
امام غیبت.
امام حسین (ع) ،دوران امامت امامت حسین (ع) مصادف است با اوج
حیله گری ها  ،اختناقها  ،نیرنگها و وجود شرایط برای اعدام حقیقت ،
زیرا معاویه سیاستمدار است مردم هم نادان  ،معاویه نقاب روشهای اسالم
را بر چهره زده  ،مردم هم ظاهر بین  ،یزید حرام را حالل می کند و مردم
هم محصور و محتوم به فتوای مجتهدانی چون شریح  .این اختناقها و
حیله گریها آنقدر ریشه ای و عمیق می شود که معاویه درخواست مباحثه
علمی حسین با عالمان و اندیشمندان مذهب اسالم و دیگر مذاهب را
دارد و حتی حسین را مختار به ایجاد یک موسسه علمی وفکری می کند
 ،اما حسین می داند که در آن زمان مباحثه علمی راه چاره نیست  .دلیل
متفاوت بودن روش حسین در این است که او برای برپایی حقیقت روش
فدا کردن جان خود را انتخاب می کند  ،روشی که هرچه وحشتناک تر
اجرا شود بهتر اجرا شده است  .حسین به کربال می رود  ،به جایی دیگر
 ،جایی که از همه روشمندیهای دروغین به دور است  ،امیرالمومنین نماز
دروغین برپا نمی کند  ،حج دروغین نمی رود و قضاوت دروغین نمی کند
 ،جایی که روشهای اسالم اسیر دست پلیدیها نیستند  ،می رود تا به مانند
پدر فریاد بزند که قرآن ناطق منم  ،یزید تنها پوستین روشهای اسالم را
بر تن داردو حسین آمده است که بگوید تازمانیکه نماز همراه با حقیقت
نباشد دروغین است  ،آمده است که بگوید تا زمانیکه شاعر دربار یزید
در اشعارش موسوم حج را لذت بخش ترین موسم می داند چرا که بدنش
را در همهمه بیعت به بدن نامحرم می مالد آن حج دروغین است  .به قول
یک انیشمند ناتمام گذاشتن حج توسط حسین و رفتن به کربال بزرگترین
درسی است که او به ما می دهد  ،می رود تا به مانند پدر حقیقت را با
شمشیر و ریختن خون خود به کوفیان .
بزرگترین اهانت ما به حسین نشناختن اوست  ،چرا که ما خود را پیرو
او می دانیم  .حسین ناچار نیست  ،انتخابی آگاهانه و عاقالنه کرده است
 ،پسرانش را آورده تا نثار کند  ،دخترانش را آورده تا به اسارت دهد
 ،چیست حقیقتی که حسین به خاطر سر به زیر تیغ می دهد ولی ما
حتی یک لحظه در باب آن اندیشه نمی کنیم  ،این دلیل حسین بودن
حسین است  ،وقتی که حقیقت را پشت پا می زنیم و در این بُرهه از
زمان حسین را یاری نمی کنیم تفاوت ما با آن همه پیمان شکنانی که
حسین را در عاشورا تنها گذاشتند درچیست ؟!! ،وای بر ما که عزای
حسین را جوالنگاهی برای ارتقاء هویت اجتماعی خودشناخته ایم و
تامل بر حسین را فدای سیاستها و دغلکاریهای اجتماعی خود کرده ایم
 .مردم آن زمان نادان به رسالت و سخن حسین نبودند  ،آنها از ما آگاه تر
بودند در اینکه حسین فرزند پیامبر است  ،رسالتش و سخنش حقیقت
مطلق است اما شهامت آن را نداشتند آنچه را که می دانستند زیر پا
نگذارند  ،پیمان را شکستند ،پیمان نامه را پاره کردند  ،فتوای شریح را
توجیهی برای ُسست َعهدی خود در دست گرفتند  ،خارجی بودن حسین
را سرپوشی برای بی هویتی خود بهانه کردند و بعد مانند اصحاب جمل که
پیراهن خونین عثمان را بهانه کردند  ،به بهانه خونخواهی حسین داعیه
حکومت داشتند و بعد پیشمان تر از همیشه به اینکه چرا حسین را یاری
نکردند و دیدید که تاریخ با آن مردم هزار چهره و پیمان شکن چه کرد
و اما تشریح  :مجتهد زمان  ،پیامبر را دیده  ،درک کرده و ایمان آورده ،
ماجرای حکمیت ابوموسی و عمروعاص را شاهد بوده و افتخار شاگردی
علی را داشته  ،بیش از نیم قرن درباب حقیقت تفکر کرده  ،حقیقت گویی
حسین را عالم و باطل بودن یزید را عالم تر است  ،تعداد نمازهایش قابل
شمارش نیست  ،نیمی از روز را به عبادت می ایستد  ،فتوای شرعی صادر
می کند و همه مردم سخن او را نه تنها معقول بلکه مشروع می دانند و
اضافه بر همه اینها همکار با یزید فتوای شرعی قتل حسین را صادر می
کند  ،حقیقت را با دینار دنیا معاوضه می کند  ،سند رسمی به یزید برای
راضی کردن مردم می دهد  ،مبنی بر اینکه حسین ناحق است و از اسالم
خروج کرده و کافر شده  ،این است جلوه ای از تعهد یک عالم به حقیقت .
اما زینب  ،صبری به بلندای آسمان و به استواری یک کوه  ،زنی که صبرش
هیچگاه به معنای تحمل نیست  ،درطفولیت پیامبر را از دست می دهد ،
هنگامه اوج نیاز یک دختر به مادر  ،مادر را از دست می دهد  ،چندی بعد
غم بی پدری را بر دوش می کشد  ،زمان چندی نمی گذرد که بار دیگر
شاهد قتل یکی از برادران خود می شود و در کربال دو برادر  ،دو فرزند و
چهار برادرزاده را از دست می دهد .
انتخاب زینب بس دشوارتر و سخت تر از انتخاب حسین است  ،زیرا او
یک زن است  ،حسین سر به زیر تیغ می دهد  ،زینب آن را مشاهده
می کند  ،زینب سر به زیر اسارت می دهد  ،سر به زیر اهانت می دهد
 ،سر به زیر تازیانه می دهد  ،سر به زیر سنگهای مردم شام می دهد ،
سر به زیر تهمت خارجی بودن می دهد ،سر به زیر شرمندگی در برابر
کودکان می دهد  ،سر به زیر تماشای سر عزیزان خود بر روی نیزه می
دهد  ،او یک زن است .افکار تاریخ دوباره ورق می خورد این بار هاجر
سعی بین قتلگاه و خیمه گاه می کند  ،آسیه فرزند امام حسین (ع) را
به امانت می گیرد و مریم پیام آور حقیقت بزرگ عاشورا می شود .زینب
وارث استقامت محمد (ص) ،بردباری فاطمه  ،سکوت حسین و صبر علی
است  .زنی که مقتدرانه اندیشه می کند  ،نازکانه نوازش میکند  ،مخفیانه
گریه می کند  ،مسئوالنه عمل می کند  .بزرگترین درسی که می تواند
از زینب آموخت تعهد او به حقیقت است  ،زیرا او یک غیر معصوم است
هیچ انسان غیرمعصومی به اندازه زینب به حقیقت تعهد نداشته است ،
سنگینی مسئولیت بار ،حقیقت بر دوش یک غیرمعصوم .
ما زینب را اینگونه در ذهن نقش داده ایم  ،زنی رنجور  ،سیرشده از وجود
خویش و مهم تر از همه ناچار  ،الهی گم شود این نام زینب  ،همانطور که
در تعزیه ها می خوانیم.زینب را نباید اینگونه شناخت  ،چرا که بر یک
بلندی می ایستد وقتله گاه را نظاره می کند .در مقابل همه طوفانهای
احساسی که از عشق به برادر به او حمله ور می شود همواره مقاومت
می کند  ،بغض را خفه می کند  ،اندیشه اش را به خیمه گاه می دهد
 ،خیمه گاه رسالت زینب و قتله گاه احساس زینب خشنود از انتخاب
برادر  ،ساکت و استوار در دل به برادر به رود می گوید  ،لبخند زنان و با
چشمانی پر از امید سند شهادت برادر را تماشا می کند  ،زیرا اطمینان
دارد که خورشید حسین بعد از این غروب ،طلوعی داردکه خورشیدش
هیچگاه غروب نمی کند.
چه تحقیر آمیز است که برای دختر علی که از قاتل برادر التماس عفو کند
 ،ما زینب را اینگونه شناخته ایم  ،زینب را نباید اینگونه شناخت چرا که
خطبه کبری زینب در کاخ سبز یزید گویای بلند باوری و ژرف اندیشی او
از حقیقت برادر است .دشوار که نه چه عجیب است که یک زن در اوج
حالتهای احساسی از فراق عزیزترین عزیز  ،باز آگاهانه اندیشه کند.
تحمل این بار سنگین را تنها یک عارف درک می کند که در اوج حالتهای
عارفانه از او بخواهند که عاقالنه اندیشه کند ،هم نشینی عرفان و فلسفه
در وجود یک زن.

به قلم مصطفی رسایی فرد (آقایی)

دبیر اجرایی خانه کارگر شهرستانهای المرد و مهر :

سرخ پوشان جامعه کارگری

کارگران شهرستانهای المرد و مهر سبد کاال دریافت می کنند

باالخره بعد از فراز و نشیب های فراوان ،
جزییات سبد کاالی اهدایی دولت به اقشار
کم درآمد مشخص شد  .البته پرداخت
آن به منزله حذف یارانه نقدی نیست اما
شاید بتوان گفت که شمارش معکوس
برای حذف یارانه نقدی آغاز شده است ،
مشکالتی که در ماه های اخیر بدلیل اجرای
غیرکارشناسانه طرح هدفمندی یارانه ها
گریبانگیر قشر کم درآمد و البته متوسط
جامعه شد به زمزمه های جایگزینی بسته

های کاالیی و خدماتی برای حمایت از مردم
قوت بخشیده است.
دبیر خانه کارگر المرد ومهر در این رابطه
افزود  :براساس برنامه ریزی های انجام
شده توسط دولتمردان  2سبدکاالیی در
بهمن و اسفند ماه سال جاری به  15میلیون
خانوار ایرانی اهدا خواهد شد .این سبد
کاال شامل گوشت  ،برنج  ،تخم مرغ  ،پنیر ،
روغن را شامل می شود و ارزش حدود 32
هزار تومان را دارد که ممکن است در دوره

خالصه جزییات سبد کاال

بودجه الزم دو سبد کاالیی

 1000میلیارد تومان

زمان ارائه

بهمن و اسفند سال  ( 92سال  93هر فصل )

ارزش هر سبد کاالیی

 33هزار و  333تومان

تعداد مشمولین دریافت سبد کاالیی

 14تا  15میلیون خانوار

روش پرداخت

نظام الکترونیک هدفمندی (کارت الکترونیک)

محل خرید کاال

فروشگاه های مشخص

نوع کاال

گوشت مرغ  ،تخم مرغ  ،پنیر  ،روغن و برنج

قشر بندی جامعه هدف

کارکنان دولت  ،مستمری بگیران تامین
اجتماعی  ،بازنشستگان لشکری  ،بازنشستگان
کشوری  ،سازمان بهزیستی  ،کارگران  ،کمیته
امداد  ،خبرنگاران و دانشجویان متاهل

بسیجیشهید

علی
آقایی

های بعدی ،برخی از این اقالم تغییر می
کند .کارکنان دولت  ،مستمری بگیران و
بازنشستگان تامین اجتماعی ،بازنشستگان
لشکری و کشوری  ،سازمان بهزیستی
 ،کارگران  ،کمیته امداد  ،خبرنگاران ،
دانشجویان متاهل مشمول دریافت این
سبد کاالیی دولت هستند.
روحی در این زمینه بیان داشت  :خانه
کارگر المرد ومهر با شناسایی کارگران دو
شهرستان نسبت به معرفی کارگران جهت
دریافت سبد کاال به ادارات صنعت  ،معدن
و تجارت دو شهرستان اقدامات الزم را در
این خصوص انجام داده است و در پایان
از دو مسئول محترم این ادارات تقدیر و
تشکر نمود.

کارگروه رسیدگی به گزارش مجلس در تأمین اجتماعی تشکیل شد

هیأت مدیره سازمان تأمین
اجتماعی در واکنش به گزارش
مجلس از وقوع تخلفات
میلیاردی در این سازمان
بیمهگر ،کارگروههایی را
به منظور «کالبد شکافی و
آسیبشناسی» گزارش تحقیق
و تفحص مجلس تعیین کرد.

به گزارش ایلنا ،در جلسه اخیر
هیأت مدیره جدید سازمان
تأمین اجتماعی به منظور ارتقای
کارآمدی و با عنایت به ضرورت
کالبد شکافی و آسیبشناسی
موارد مطروحه در گزارش
تحقیق و تفحص مجلس؛ مقرر
شد کارگروهی با مسئولیت
علی ظفرزاده ،عضو هیأتمدیره

تأمیناجتماعی ،با حضور تمامی
واحدهای ذیمدخل و افراد
صاحبنظر تشکیل شود.
بر اساس تصمیم هیأت مدیره ،این
کارگروه بایستی ضمن شناخت و
بررسی مفاد و مندرجات گزارش
تحقیق و تفحص از سازمان
تأمیناجتماعی و تجزیه و تحلیل
علل وقوع و بروز آن ،نسبت به
ارائه برنامه اصالحی و راهکارهای
پیشگیرانه حداکثر تا پایان دیماه
 ۹۲به هیأتمدیره اقدام کند.
همچنین ،بررسی علمی برنامه
و بودجه و تفویض برخی از
اختیارات اجرایی به مدیرعامل
از
تأمیناجتماعی
سازمان
مصوبات مهم جلسه اخیر هیأت
مدیره این سازمان است.

در جلسه هیأت مدیره سازمان،
پس از بحث و بررسی نظرات
کارشناسی و در راستای تسریع
و تسهیل فرآیندها؛ انجام
امور جابهجایی ،تبدیل و تغییر
عناوین ،تعدیل و تخصیص
ردیفهای تشکیالتی در سطح
ادارات بیمهای و درمانی استانی
و همچنین ارتقاء و تنزل درجه و
تیپ ادارات کل ،مدیریت درمان
استانها و شعب و مراکز درمانی
تابعه به مدیرعامل سازمان
تأمیناجتماعی تفویض شد.

تشکیل کارگروهی برای بررسی
همه جانبه و علمی برنامه و
بودجه سازمان تأمیناجتماعی
از دیگر مصوبات هیأتمدیره

اي متوسط قدم بر عرصه ي حيات نهاد .تحصيالتش را تا كالس
پنجم ابتدايي ادامه داد  ،سپس به دليل فقر مادي درس را رها

كرد و به كارهاي بنايي  ،نجاري  ،حلبي سازي و لحاف دوزي
مشغول شد .قرآن را با صوتي دلنشين و زيبا تالوت مي كرد و در

سوگ ساالر شهيدان حسين بن علي (ع) با لحني جانسوز نوحه
سر مي داد .پس از پيروزي انقالب در كنار كار طاقت فرساي

روزانه ،بيشتر اوقات استراحتش را در بسيج مي گذراند و در

در مهاباد بر اثر اصابت تير به فك مباركش  ،به شهادت رسيد .
این سازمان است .براساس
این مصوبه کارگروه مذکور
با مسئولیت محسن سرخو،
عضو هیأتمدیره ،برای گزارش
تفریغ برنامه و بودجه و تهیه و
تنظیم برنامه و بودجه سال ۹۳
تشکیل میشود.

ادعاهای خود در مناظرهای با کارگران شرکت
کنند.

نشست نتايج برخي پروژه هاي انجام شده در
خصوص كاهش نويز حاصل از شيرآالت صنعتي
در ساير واحدهاي نفت و گاز توسط دانشگاه
تهران ارائه و در خصوص برخي جزئيات اين
پروژه ها مطالبي ارائه گرديد و همچنين
امكان تعريف پروژه هاي پژوهشي
مشابه در پااليشگاه پارسيان مورد بحث
قرار گرفت.
شایان ذکر است شرکت پاالیش گاز
پارسیان تنها پاالیشگاه سبز کشور و
سومین تولید کننده گاز طبیعی مي
باشد كه با توليد  17/5درصد ازگاز
كشور سهم به سزايي در تامين سبد
انرژي بر عهده دارد.

راه اندازی اولین نانو کارواش بخار در جنوب فارس
سید ابراهیم جعفری سرمایه گذار این واحد
خدماتی در گفتگو با مهرستان بیان داشت:
کارواش بخار از تکنولوژی روز دنیا جهت
شستشوی ماشین آالت و … بهره می برد و
به اندازه ای قدرتمند است که می تواند دوده،
روغن ،باکتری ها ،ذرات گرد وغبار و نیز انواع
ناپاکی هایی که در خودرو وجود دارد را از بین
ببرد .این کار بدون نیاز به کف مال در مدت
زمان بسیار کوتاهی انجام می گیرد .این پروسه
به اندازه ای کارا است که برای ضدعفونی کردن
سطوح کافی است .بخار تولید شده دارای فشار
و رطوبت کم(حدود  ۴تا  ۶درصد آب) است و این

در سال  1337در روستاي چاه عيني عالمرودشت در خانواده

رفت  .سرانجام درحاليكه براي شهادت لحظه شماري مي كرد ،

در شهرستان مهر صورت گرفت:

چیزی است که همه ما هنگام نظافت به دنبال
آن هستیم.
سرمایه گذار طرح نانو کارواش بخار با اشاره
به مزایای این روش  ،گفت :مزایای کارواش
بخار درقیاس با روش سنتی بسیار قابل توجه
است که می توان به جالی فوق العاده خودرو
نسبت به شستشوی با آب و مواد شوینده ، ،
شستشوی صندلیهای ماشین به بهترین شکل
که در کارواش سنتی غیر ممکن است  ،عدم
تولید پساب و فاضالب و کف و … و سازگار
با محیط زیست  ،عدم نیاز به مواد شوینده در
بخار شویی  ،صرفه جویی در مصرف آب و برق ،

تاريخ شهادت 1362/9/3 :

انقالب شتافت  .پنج نوبت در جبهه هاي جنگ به پيكار دشمن

صنعتي در پااليشگاه گاز پارسيان

با همكاري امور پژوهش و فناوري پااليشگاه
گاز پارسيان در راستاي معرفي روشهاي كاهش
آلودگي صوتي در واحد هاي صنعتي  ،نشستي
علمي با حضور كاركنان پااليشگاه گاز پارسيان
و كارشناس ارشد پژوهشكده خودرو،
سوخت و محيط زيست دانشكده فني
دانشگاه تهران برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي شركت
پااليش گاز پارسيان :در اين نشست
مطالبي راجع به موضوعات مرتبط از
جمله مقدمات صوت ،منابع توليد نويز
در محيط هاي صنعتي ،اصول كنترل
و روشهاي كاهش نويز  ،نويز هاي
مكانيكي،نويزهاي سياالتي ارائه گرديد

محل شهادت  :مهاباد

عاشق مردانه قامت برافراشت و به سوي ميدان هاي دفاع از

برگزاري سميناري كاهش آلودگي صوتي مجتمع هاي
و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
بنابراين گزارش؛ در اين سمينار چالشهاي
آلودگي صوتي صنعتي در پااليشگاه پارسيان
مورد كارشناسي قرار گرفت .در پايان اين

تاريخ تولد1337/1/3 :

ناجوانمردانه ي ارتش بعثي عراق به ميهن اسالمي  ،آن بسيجي

مزد عادالنه تورمزا نیست

یکی از هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی
کارگران به دستمزد ،مدعیان تورمزا بودن
افزایش واقعی دستمزدها را به مناظره دعوت
کرد.
«پروین محمدی» با اعالم اینکه ادعای تورمزا
بودن افزایش واقعی دستمزد کارگران صحت
و مبنای واقعی ندارد ،گفت :در تمامی سالهای
گذشته این ادعا با هدف راضی نگهداشتن
کارگران به دریافت دستمزدهای زیر خط فقر
مطرح شده است.
وی بابیان اینکه از نظر اقتصادی افزایش
دستمزد زمانی تورمزا خواهد بود که درآمد
مزدبیگران از هزینههای آنها پیشی بگیرد،
گفت :سالهاست که در شورای عالی کار به
واسطه چنین استداللهایی دستمزدها از
هزینههای واقعی زندگی عقب ماندهاند و
درنتیجه کارگران ایران هیچگاه بیش و حتی
برابر خرج خانوادههایشان مزد نگرفتهاند تا
ایجاد تورم کند.

محل تولد :چاه عيني

تبعيت از فرامين ولي فقيه لحظه اي درنگ نمي نمود  .با هجوم

یک فعال مستقل کارگری:

این فعال کارگری با یادآوری اینکه مخالفان
واقعی شدن دستمزدها همواره تعیدل نیروی
انسانی و بحرانهای کارگری را از عوارض
افزایش مزد اعالم کردهاند ،افزود :این ادعای
کاذب در حالی همچنان مطرح میشود که
نوسانات اقتصادی اخیر که یاعث بیکاری
هزاران کارگر شد نشان داد که اخراج کارگران
هیچ ارتباطی با افزایش مزد ندارد.
این فعال صنفی کارگری با یادآوری اینکه در
سال گذشته نیز به دلیل چنین استاللهای
نادرستی دستمزد کارگران کمتر از نرخ
رسمی تورم افزایش یافته بود ،افزود :با توجه
به اینکه مسئوالن ارشد دولتی خود از تورم
 ۴۵درصدی در جامعه خبر میدهند ،انتظار
کارگران برای سال  ۹۳افزایش واقعی دستمزد
متناسب با نرخ تورم است.
محمدی در پایان افزود :به همین دلیل از
تمامی مدعیان تورم زا بودن افزایش دستمزد
کارگران دعوت میکنیم تا برای اثبات صحت

فرزند  :حسن

جالی فوق العاده بدنه خودرو نسبت به شتشوی
معمولی و … اشاره کرد.
جعفری در پایان با اشاره به خدمات این مرکز
افزود :در مجتمع خدمات مرکزی نانو کارواش
بخار شهر ُمهر  ،خدماتی چون شستشوی انواع
خودرو سبک و سنگین  ،شستشوی موتور
خودرو با بخار  ،شستشوی خودرو با استفاده
از تکنولوژی نانو  ،ششتشوی نقاط ریزی که
امکان دسترسی عادی به آن وجود ندارد ،
واکس و پولیش تخصصی با دستگاه  ،قالیشویی
با سرویس رایگان و … به همشهریان محترم
ارائه می گردد.

اخبار کارگری

عضو کانون هماهنگی شوراهای اسالمی کار استان
تهران خطاب به قوه قضاییه:

نتیجه پرونده فساد مالی در تامین
اجتماعی را به سرنوشت شکایت دستمزد
کارگران دچار نکنید

سرویس کارگری .عضو هیئت مدیره
کانون شوراهای اسالمی کار استان
تهران گفت :تمام اشخاصی که در
گزارش تحقیق و تفحص مجلس ،نام
آنها در ارتباط با تخلفات سازمان
تامین اجتماعی برده شده است باید
پاسخگوی افکار عمومی به ویژه
بیمهشدگان تامین اجتماعی باشند.
حسین حبیبی با اعالم این مطلب
به ایلنا گفت :نتیجه گزارش هیئت
تحقیق و تفحص از سازمان تامین
اجتماعی برای کارگران شاغل و
بازنشسته ناامیدکننده بود .وی فزود:
انتظار میرود دستگاه قضایی با بررسی تخلفات صورت گرفته ،به اعاده
اموال ریخت و پاش شده سازمان تامین اجتماعی کمک کند .دبیر
کانون هماهنگی شوراهای اسالمی کار استان تهران با اشاره به اینکه
در گزارش منتشرشده اسامی برخی اشخاص صنفی کارگری در رابطه
با ریخت و پاشهای صورت گرفته ،برده شده ،افزود :تمامی کسانی که
نامشان در ارتباط با این مسئله برده شده ،باید پاسخگوی افکارعمومی
و دستگاه قضایی باشند.
وی با بیان اینکه در این میان نهادهای صنفی کارگری که نام آنها در این
ماجرا برد ه شده در موقعیت حساسی قرار دارند ،گفت :این نهادها در
اصل وظیفه داشتند تا از حقوق کارگران شاغل و بازنشسته و بیمهشده
دفاع کنند اما در عمل نام آنها با ریختوپاشهای بیمورد مالی مدیران
دولتی سازمان تامین اجتماعی گره خورده است .حبیبی با اشاره به
سهم کمی که دولت در تامین منابع سازمان تامین اجتماعی دارد ،گفت:
تخلفات گزارش شده نتیجه نبود نظارت بر عملکرد مدیریت دولتی
سازمان تامین اجتماعی است.
این مقام کارگری با بیان اینکه نهادهای صنفی کارگری وظیفه دارند تا
از طریق مراجع قضایی رسیدگی به گزارش منتشرشده سازمان تامین
اجتماعی را پیگیری کنند ،گفت :هرچند ممکن است که رسیدگی به این
مسئله نیز به سرنوشت شکایت از دستمزدها دچار شود اما مسئله مهم
این است که نباید پیگیری این ماجرا به دست فراموشی سپرده شود.

نشاط ؛ نیازمند یاری و همکاری
نهادها و ادارات شهرستان

مهرستان | قنبر باقری  :تیم فوتبال نشاط نماینده شهرستان مهر در
رقابت های لیگ دسته اول استان فارس ؛ نیم فصل مسابقات را با نتایجی
نه چندان خوب ولی قابل احترام به پایان رسانید که نهایت ًا با  ۲برد و یک
تساوی و  ۴باخت رده پنجم این مسابقات در نیم فصل را از آن خود کرد.
با نگاهی اجمالی به بازی های تیم نشاط مهر در نیم فصل اول به این
نتیجه می رسیم که این تیم در برخی خطوط دچار مشکل مشهودتری
بود و نیاز به چینش بازیکنانی جدید دارد تا بتواند کمبودهای خود را
در این نقاط حساس پوشش دهد .خوشبختانه طبق خبر های رسیده
مهندس محمدتقی فریدون نژاد مدیر عامل زحمتکش این باشگاه و کادر
فنی با اضافه کردن بازیکنان جوان ُمهـری از جمله سید علی بنی سالم
،عبدالرضا کرمی  ،رضا شمسی و علیرضا شرافت قصد دارند نیم فصل
دوم را با قدرت بیشتری آغاز کند و با جبران امتیازات از دست داده،
رتبه خود را در جدول ارتقاء قابل توجهی ببخشد و حتی از این گروه
صعود کنند.
در پایان یادآور می شود که هر چند باشگاه فرهنگی ورزشی نشاط ُمهر
به صورت خصوصی اداره می شود اما جا دارد که نهادها و ادارات مختلف
شهرستان به یاری این باشگاه آمده و با حمایت های خود ؛ جوانان این
منطقه را برای سربلندی شهرستانمان یاری دهند ،امری که تا امروز
محقق نشده و این تیم حتی در بازی های خانگی غریبانه به میدان رفته
است.برای این تیم جوان و مردمی ؛ بعنوان تنها نماینده شهرستان ُمهر
در لیگ فارس  ،آرزوی موفقیت و پیروزی های پی در پی داریم.

