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صفحه4

دود اختالفات مالي 2شرکت در
چشممالکانمسکنمهرپرديس

گروه راه و مسکن :انجمن انبوهسازان استان
تهران يکبار ديگر در مســکن مهر پرديس
حاشيهساز شــدهاند ،درخواست براي افزايش
قيمت واحدهاي اين طرح در فاز  ۵به قيمت
قفل و زنجير و واحدها از ســوي انبوهسازان
تمامشده است.اين موضوع از طرف...
صفحه6

گراني گوشت و مشکالت بخش کشاورزي
وزير جهاد کشاورزي را به مجلس کشاند

کارت زرد مجلس در جيب حجتي
صفحه5

در جلسه شورای شهر مطرح شد

«ترکمنچايدوم»

اعتراض نمایندگان مجلس به الیحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم

قاضیپور :با تصویب این ال یحه یقه ایران در دست
کشورهای گوناگون و سازمان ملل خواهد بود

حاجی دلیگانی :سراسر اليحه الحاق به کنوانسيون
مبارزه با تأمين مالي تروريسم استعماري است

نقویحسینی:حقتحفظهانميتواندخسارتهاي
وارده بر ملت و کشور را جبران کند

گروه اجتماعي :جلسه روز گذشته شوراي شهر
تهران در حالي برگزار شد كه خداکرميمدعي
بود بازار سياه خريد و فروش طرح ترافيک به
راه افتاده است و آن را به خريد و فروش کوپن
سيگار در زمان جنگ تشبيه کرد .اين در حالي
است كه رئيس شوراي شهر تهران...
صفحه8

وزارت اطالعات خبر مربوط

به دوتابعيتيها را تکذيب کرد
همین صفحه

انتقاد از آمارسازيها و
مردمينبودن موسسات
قرآني
صفحه10

صفحه2

حجت االسالم طباطبايي نمونه بارز يک روحاني مردميبود

...معمولي يکسان باشد.اگر مردم را به انجام کارهاي
خير و نيــک دعوت ميکند ،خود نيز الگوي عملي
براي گفتارش باشد ،اگر مردم را به راستي و صداقت
و پاکي فراميخواند خودش نيز عامل همه اينها باشد
و خالصه مردم تمام کماالت را در زندگي و رفتار و
کردار او ببينند.مسلم ًا چنين روحاني در دل مردم جا
بــاز ميکند و مردم مطيع او خواهند بود و ميبينند
که حرفهايش صرف ًا لقلقه زبان نيست بلکه خودش
آئينه تمام نماي فضائل و مکارم اخالق است و خدا
وجــود چنين روحانيوني را در جامعه ما زياد کند که
الگوي علميو عملي اخالق اسالميباشند.مرحوم
حجت االسالم ســيد مهدي طباطبايي(ره) نمونه
بارز و واقعي يک روحاني مردميو متخلق به اخالق
اسالميبود و همين خصايص ،محبوبيت ايشان را
در بين آحاد مردم نســبت به ديگران بسيار بيشتر
کرده بود.شيوه گفتاري ايشان در منابر بسيار دلنشين
و قابل اســتفاده بود ،از به کار بردن کلمات صعب
و ســنگين خودداري ميکرد و اگر آيه و حديثي را
قرائــت ميکرد معناي آن را به طــور واضح براي
مردم بيــان ميکرد و در حقيقــت مطلب را براي
آنان حالجي ميکرد تــا بتوانند درک کنند.آيات و
روايات را برنامهريزي شــده و با حساب و کتاب و
با موضوعبندي در ســخنرانيها استفاده ميکرد به
طوري که تمام منبرهايش قابل پياده شدن و حتي
کتاب شدن است و نظم مطالب و طرح موضوعات که
غالب ًا اجتماعي و شيوه سبک زندگي اسالميهست،
بسيار قابل استفاده اســت.او مطالعات روانشناسي
عميقي داشــت ،به طوري که چند جلســه يکي از
دوســتانم که استاد روانشناســي دانشگاه اصفهان
بود را به جلسات ايشان آوردم و او مجذوب مطالب
ايشان گشــته بود و به من گفت ايشان جديدترين
مطالب علم روانشناسي را در قالبي ديني و مذهبي
و عموميو قابل فهم براي مردم بيان ميکند و من

هنگاميکه اين نکته را به حاج آقا طباطبايي عرض
کردم ،ايشان با تبسميبه من فرمودند راست گفته
من در روانشناســي مطالعات زيادي داشتم و حتي
مدرکش را هم گرفتم ولي بعداً ديدم داشــتن اين
مدرک برايم يک نوع تعلق و وابستگي ميآورد ،آن
را پاره کردم و دور ريختم!مسجد و منزل اين روحاني
خدوم و خدمتگذار هميشه پر از مراجعاني بود که با
اميد حل مشکالتشان آمده بودند و اغلب آنها هم
نتيجه ميگرفتند ،شــايد هزاران نفر که در زندگي
زناشويي و يا خانوادگي دچار اختالفات ميشدند به
جاي اينکه به دنبال دادگاههاي حل اختالف بروند
به منزل ايشان و يا دفترشــان که در همان جا در
نزديک مسجدشــان در خيابان غياثي در نزديکي
ميدان خراســان تهران بود ،رجوع ميکردند و اين
روحاني با اخالق و انديشمند با بيان شيرينش زندگي
آنها را دوباره ميســاخت و در اثر کالم اين بزرگوار
سالها با صلح و صفا به زندگي خود ادامه ميدادند.
وجوه مردميبودن ايشــان بسيار است ،او هيچ گاه
براي خود تعين خاصي قائل نبود و با همه آن سوابق
علمي ،سياسي ،اجتماعي و فرهنگي بسيار متواضع و
دوست داشتني بود و انسان از مصاحبت ايشان واقعا
لذت ميبرد.در عرصه سياســي نيز ايشان بصيرت
بسيار خوبي داشــت و ارتباط ديرينه او با حضرت
امام خميني(رض) ،مقــام معظم رهبري و اعالم و
بزرگان سبب شــده بود تا گنجينهاي از خاطرات با
ارزش را در سينه داشته باشد و موضع گيريهاي او
از طرفي با اين تجربه ديرينه در سياست و از طرفي
با ارتباط عميق و مستقيم با مردم کوچه و بازار سبب
شده بود تا بسيار پخته و عاقبت نگر باشد.هميشه در
هر موضوعي تالي فاســد آن را در نظر ميگرفت و
بسيار سنجيده و عاقالنه عمل ميکرد.وي هيچگاه
از مسير اصلي انقالب اسالميخارج نشد و در عين
حال بــه رضايتمندي تودههاي مردميهم بســيار
اهميت ميداد و معتقد بود که پشتوانه اصلي انقالب،

همين مردم هستند و نبايد با رفتارهاي ناصحيح و
يا توجيه سوءعملکرد مســئوالن ،آنها را نسبت به
اصل نظام و انقالب بدبين کنيم تا خداي ناخواسته
از اصل جمهوري اسالميپشيمان شوند!او به معناي
واقعي و تمام يک انسان دلسوز براي کشور ،نظام،
انقالب اســاميو مردم بود و مواضعش در عرصه
سياسي و اجتماعي با رعايت مصالح چهارگانه فوق
بود و اگر بر حفظ سرمايههاي انقالب و نظام تأکيد
ميکرد با توجه به هميــن مصلحت بينيها بود و
لذا در مقابل هتاکي برخي به بزرگان ميايســتاد و
ايــن قبيل کارها را برخالف مصالح نظام و انقالب
ميدانست.عشق به اباعبدا ...الحسين(ع) و اهل بيت
عصمت و طهارت عليهم السالم در مرحوم حاج سيد
مهدي طباطبايي بسيار بروز و ظهور داشت ،او بارها
ميگفت من از کودکي عاشق امام حسين(ع) بودم
و بيان ايشــان در مجالس روضه و سوگواري اهل
بيت (ع) با همين لســان عاشقانه و خالصانه بود و
همين طور که با زباني ساده حرف ميزد و مصائب
اهل بيت را بازگو ميکرد ،اشک همه را در ميآورد
و اوج شور و حال ايشان در همين مجالس فاطميو
حســيني بود و درحقيقت افتخار ميکرد که روضه
خوان باشد و حتي گاهي در منبر وعظ هم که نبود،
اگر سخني يا اشارهاي به مصائب حضرت زهرا(س)
و يا امام حسين(ع) ميشد ،بسيار رقيق القلب بود و
بالفاصله متأثر ميشد و اشک ميريخت.او در عين
حال که برحســب احساس وظيفه دو دوره نماينده
مجلس شده بود و در کوران مسائل سياسي هم بود،
ولي به هيچ يک از اين پســت و مقامها دلبستگي
نداشــت و عالقه وافر او بــه همين کار آخوندي و
خدمت خالصانه به مردم و اقامه عزاي امام حسين
(ع) و حضرت صديقه طاهره فاطمه زهرا سالم ا...
عليها بود و چه زيبا در نخســتين روز از ماه مبارک
رمضان به ضيافت الهي شتافت و مهمان حضرت
رب االرباب شد .عاش سعيداً و مات سعيداً.

طي اطالعيهاي؛

وزارت اطالعات خبر مربوط به دوتابعيتيها را تکذيب کرد

در پي انتشار گزارشــي مبنی بر حضور  198مدير
دوتابعيتي در بدنه دولت ،وزارت اطالعات با انتشار
اطالعيهاي که در زير ميآيد تکذيبيه منتشر کرد:
مدير مسئول محترم روزنامه عصر ايرانيان
موضوع  :تکذيبيه خبر مربوط به دو تابعيتيها
سالم عليکم با احترام،
پيرو درج خبري در روز دوشــنبه مورخ ۹۷/۲/۳۱
مبنــي بر حضــور  ۱۹۸مدير دو تابعيتــي در بدنه
دولــت ( براســاس گــزارش وزارت اطالعات به
کميته تحقيق و تفحص مجلــس) و انکار مجدد
وزير اطالعات؛ ضمن رد اين مطلب شايسته است
ترتيبي اتخاذ نمائيد تا طبق قانون مطبوعات متن
زير در آن روزنامه درج شود.
« رصد بســترهاي ســوء اســتفاده سرويسهاي

خبر درگذشــت عالم
متخلــق و روحانــي
خـــدمتگذار مــردم
حضرت حجت االسالم
ولمسلمينسيدمهديطباطبايي(رض)
در اولين روز از ماه مبارک رمضان همه
را متأثر کرد.اين حقير از سالهاي دور
به واسطه شرکت در مجالس مذهبي
و هيئتهاي ديني با اين عالم بزرگوار
و روحاني دوست داشتني آشنا شدم و
از اين بابت بر خــود الزم ديدم چند
کالميکوتاه از بــاب اداي وظيفه در
توصيف ايشان بنگارم ،گرچه ميدانم
از عهــده اداي حق مطلب نميتوانم
برآيم.يک شخص روحاني که وظيفه
هدايت ديني و معنوي مردم را برعهده
دارد بايد به فرموده حضرت امام(رض)
ذي طلبگي داشــته باشد ،يعني ساده
زيســتي مبناي زندگي او باشــد و از
تجمالت بپرهيزد و دنيا گرا نباشــد و
خالصه ســطح زندگي اش با مردم...
ادامه در همين صفحه

مديريت به سبک روابط عمومي
سيد حجتهاشــمييرکي ،مدير
روابط عموميو کارشــناس ارشــد
بازاريابي

روابــط
امــروزه
عمومييــا Public
 relationsبــه
علم مديريــت چرخه
مابين يک فرد يا سازمان،
اطالعات،
ِ
(اعم از بازرگانــي و اقتصادي ،دولتي
يا سازمان مردمنهاد) ،با عموم اطالق
شده و شايد بتوان از آن به عنوان زبان
گوياي هر سازماني نام برد.مجموعهاي
کــه در ايران و در ســازمانها و نهاد
تقريبا همه چيز به عملکرد آن بستگي
دارد و بس.اگر موفقيتي حاصل شــود
براي سازمان اســت و اگر مسئلهاي
پيش بيايد و مشــکلي ايجاد شــود
نقطه هدف اصلي روابط عمومياست.
روابط عمومينقش پلي دارد که ميان
سازمان و مخاطبان کشيده شده و اين
پل محل انتقال اطالعات ،تجربيات،
دادهها ،تفسيرها و تحليلها از مديريت
يک ســازمان يا نهاد است.همچنين

ضعف شورا در ماجرای
کرایههایبیسروسامان

ادامه از همين صفحه

حجت االسالم طباطبايي نمونه
بارز يک روحاني مردميبود

روزنامهصبحايران

در گزارشي ويژه اختالف بين انبوه سازان و
شرکت عمران پرديس بررسي شد

یادداشتهای امروز

اطالعاتي و بيگانگان در مقاطع مختلف در دستور
کار وزارت اطالعات قرار داشته و از هيچ کوششي در
اين زمينه فروگذار نميگردد .سوء استفاده بيگانگان
از ظرفيــت ايرانيان مقيم خارج از کشــور و داراي
تابعيت مضاعف ،طي مراحل گذشــته ؛ به عنوان
يک مســاله مورد توجه سرده و با طراحي مناسب؛
بســترهاي مذکور مورد رصد و کنترل قرار داشته
اســت .وزارت اطالعات در هيچ يک از گزارشات
ارساني به مقامات و دستگاههاي ذي صالح اعالم
نداشــته که  ۲۱۰مدير دو تابعيتي در کشــور و يا
براســاس تيتر آن روزنامه  ۱۹۸نفر؛ در پستهاي
مديريتي وجود دارد! بلکه طي گزارشــات متعدد بر
اين نکته تاکيد شــده است که در فرآيند بررسي و
تعيين صالحيت ؛ تعدادي داراي ســابقه و يا شائبه

برخورداري از تابعيت مضاعف مورد شناسايي قرار
گرفتهاند که با انتصاب آنها مخالفت گرديده است.
اين موضوع در جلسه مورد ۹۷/ ۲ /۳۰وزير محترم
اطالعات با تعــدادي از نمايندگان محترم مجلس
شوراي اسالمينيز مورد تاکيد قرار گرفته است.
تقطيع و انتخاب گزينشي گزارشات حرفهاي وزارت
اطالعات که در اختيــار هيئت تحقيق و تفحص
مجلس شوراي اسالميقرار گرفته است و اصرار بر
ايجاد شائبه و القاي موارد كذب به افکار عموميو
درج مطالب غير واقعي بــا محوريت دوگانگي در
نظرات وزارت اطالعات که ايام اخير و با محوريت
موضوع تابعيت مضاعف به اجرا در ميآيد ؛ ريشه
در مسائلي مغاير با منافع و امنيت ملي دارد که مورد
توجه وزارت اطالعات ميباشد».

ادامه در صفحه12

