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از حضرت امام زین العابدین(ع) نقل شده استّ :
تعجب میكنم از كسی كه به خاطر ضررهای غذا نسبت به (تشخیص خوب و بد) خوراكش اهتمام میورزد ،
ّ
چگونه نسبت به گناهان به خاطر زشتی و زیانش ّ
أعیان الشیعة :ج  ،1ص  ،645بحاراال نوار :ج  ،78ص  ،158ح 19
اهمیت نمیدهد.

جامعه

حجت االسالم صداقت در نشست خبری اعالن كرد:

• شماره •3579سهشنبه  15آبان•1397

نمایشگاه تخصصی مدیریت مسجد برگزار میشود

با توجه به استفاده فراوان از آيات قرآن و اسماء مقدسه،
رعايت احكام شرعی يادآوری میشود.

تا کنون هیچ قانونی برای مساجد نوشته نشده است

همراه با فراخوان تکمیل اطالعات دارندگان قبض حج واجب

اولویتهای حج ۹۸
بزودی اعالم میشود
سازمان حج و زیارت با صدور فراخوان عمومی از تمام دارندگان
قبوض ودیعهگذاری حج تمتع دعوت کرد تا برای تکمیل اطالعات
خود اقدام کنند.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی حج و زیارت ،این سازمان با
صدور اطالعیهای اعالم کرد :به منظور ساماندهی اولویتها،
اطالعات و ارتباطات ،از تمام دارندگان قبوض ودیعهگذاری حج
تمتع دعوت میشود از صبح روز دوشنبه  ۱۴آبانماه برای تکمیل
اطالعات خود در سامانه رزرو حج سازمان حج و زیارت به
نشانی  reserve.haj.irاقدام کنند.

ادامه از صفحه اول:

* ارائه اسناد باالدستی
و کاربردی در نمایشگاه
مدیریت مسجد
وی افزود :با توجه به فرمایش مقام
معظم رهبری مبنی بر اینکه امام
جماعت مدیر طبیعی مسجد است
این نیاز احساس شد تا دانش این
مدیریت نیز به امامان جماعات
ارائه شود .در همین راستا اردوی
آموزشی با همین عنوان و محتوا
در شهریورماه گذشته برای قریب
به هزار نفر از ائمه جماعات استان
برگزار شد .یکی از خواستههای
ائمه جماعات در این دوره ادام ه
آموزشهای مربوط به مدیریت
مسجد بود و این نمایشگاه نیز یک
سری اسناد باالدستی و کاربردی را
با همین مضمون را در قالب  ۸۰اثر
مکتوب ارائه خواهد داد.

* ارائه الگوی یکپارچه
مدیریت مسجد در نمایشگاه
مدیریت مسجد

تمام دارندگان قبوض ودیعهگذاری حج تمتع الزم است اطالعات
خود را در این سامانه تکمیل کنند.
هدف از این فراخوان آن است که دارندگان قبوض
ودیعهگذاری حج اطالعات شخصی خود را در این سامانه
تکمیل ،اصالح و بروز رسانی کنند تا ضمن ساماندهی کلی
اولو یتهای باقیمانده برای تشرف ،برقراری ارتباطات
بعدی سازمان حج و زیارت با آ نها ،اطال عرسانی نسبت
به اولو یتها ،برنامههای آموزشی و توجیهی و ثبت
تغییرات بعدی احتمالی امکان پذیر شود.
به تناسب سهمیه تعیین شده در هر سال ،اولویتهای تشرف به ترتیب
اولویت در همان سال اعالم میشود .بر همین اساس اولویتهای
تشرف به حج سال  ۱۳۹۸بزودی اطالعرسانی خواهد شد.

حجت االسالم صداقت در ادامه
گفت :اکنون این آمادگی از طرف
مرکز رسیدگی به امور مساجد وجود
دارد تا تجربیات خود در سالیان
اخیر به سایر استانها و همچنین
نهادهائی که با مسجد ارتباط دارند،
انتقال دهد .اهداف این نمایشگاه
ارائه الگوی یکپارچه مدیریت
مسجد ،انتقال دانش مدیریت
مسجد به ائمه جماعات و کارگزاران
مساجد و انتقال دانش و تجربیات
ساماندهی مساجد به ائمه جمعه
و نمایندگیهای ولی فقیه در
استانها است .لذا نمایندگیهای
ولی فقیه در استانها و تیم فرهنگی
ایشان از مخاطبان اصلی این
نمایشگاه هستند.

* بخشهای پنجگانه
در نمایشگاه مدیریت مسجد
سرپرست معاونت فرهنگی و
اجتماعی مرکز رسیدگی به امور
مساجد گفت :این نمایشگاه در پنج
بخش مختلف برگزار میشود این
بخشها شامل بخش اول با عنوان
«مبادی» با چهار قسمت؛ مسجد از
نگاه رهبر حکیم و عالیقدر ،پیشینه
شناسی (مساجد فعال و تاثیرگذار از
قبل انقالب تا کنون ،ائمه جماعات
شاخص ،شهدای محراب و ائمه
جماعات شهید استان تهران و ،)...
دشمن شناسی (حرکت دشمن
علیه مساجد در طول تاریخ اسالم
بخصوص در زمان معاصر) و مسئله
شناسی نظام اسالمی و نقش مسجد
در منظومه مسائل گفتمان انقالب
اسالمی است.
حجت االسالم صداقت افزود:
بخش دوم این نمایشگاه به آشنائی
با مرکز رسیدگی به امور مساجد
استان تهران ،تاریخچه تأسیس
(نگاهی به حکم مقام معظم
رهبری(حفظه الله) به حضرت
آیت الله مهدوی کنی(رحمه الله
علیه)) ،چارت و شرح وظایف
ارکان مرکز ،ماموریتهای ذاتی
مرکز و برنامههای راهبردی (اول،
دوم و سوم در یک نگاه) میپردازد.

* بخش سوم نمایشگاه،
معرفی برنامه راهبردی مرکز
رسیدگی به امور مساجد
وی افزود :بخش سوم این نمایشگاه
به برنامه راهبردی مرکز اختصاص
دارد .راهبرد اول عبارت است
از؛ توانمند سازی ائمه جماعات
و کارگزاران مسجدی ،طراحی و
فرآیند جذب و استقرار ،تکریم،
رشد و آموزش ،تأمین و تولید محتوا
و اساتید و فناوری توانمند سازی
و آشنائی با سامانه جامع مساجد
(سجم).
حجت االسالم صداقت در ادامه
گفت :راهبرد دوم نیز با محوریت
فرهنگ سازی به آشنائی با اسناد
پشتیبان فرهنگ سازی (مسجد و
کودک ونوجوان ،مسجد و جوان،
مسجد و بانوان و الگوی فرهنگ
سازی) ،آشنائی با فعالیتهای مرکز
در دهه تکریم و غبارروبی مساجد،
آشنائی با اقدامات متناسب با روز
جهانی مسجد و آشنائی با اقدامات
فرهنگ ساز میپردازد.
وی در ادامه ،راهبرد سوم را ارتقاء
نظام مدیریت مساجد معرفی کرد
و گفت :آشنائی با نظام حقوقی
مساجد ،آشنائی با نظام مهندسی
مساجد ،آشنائی با نظام مدیریت
ی مساجد ،آشنائی با الگوی
مال 
گونه بندی و سطح بندی مساجد،

آشنائی با الگوی رفع تعارضات
و حل اختالف مساجد ،آشنائی
با الگوی فعالیتهای اجتماعی
مساجد و آشنائی با نظام مدیریت
فرهنگی مساجد ،بخشهای این
راهبرد را تشکیل میدهند.راهبرد
چهارم بخش سوم این نمایشگاه
هماهنگ سازی دستگاهها را
دربر دارد که شامل ارائه گزارش
از تفاهم نامههای منعقد شده
فیمابین مرکز و سایر دستگاهها و
نهادها ،ارائه گزارش از مجوزهای
اخذ شده از سوی مرکز جهت ارائه
انواع خدمات به مخاطبان ،الگوی
تعامالت دستگاهی ،میشود.
راهبرد پنجم این بخش به تعالی
سازمانی اختصاص دارد که به
آشنائی با اقدامات مرکز در راستای
تعالی سازمانی میپردازد.
وی افزود :بخش چهارم حوزههای
پشتیبان هستند که به آشنائی با
پایگاه تخصصی مسجد(www.
 ،)masjed.irآشنائی با اپلیکیشن
مسجد یاب ،آشنائی با باشگاه ایده
پردازان مسجدی(بام)(www.
 ،)masjedidea.irآشنائی با
سایت مسجد کاال(www.
 ،) masjedkala.irآشنائی با
سایت مسجد تی وی( www.
 ) masjed.tvدر این بخش
میپردازد.
بخش پنجم آشنائی با مولفههای
مسجد طراز اسالمی (سند مسجد
طراز اسالمی)است که آشنائی
با تولیدات مرکز رسیدگی به امور
مساجداز ملحقات این بخش
است.
سرپرست معاونت فرهنگی و
اجتماعی مرکز رسیدگی به امور
مساجد در پایان گفت :این نمایشگاه
بیستم لغایت سیام آبان ماه ۱۳۹۷
در بزرگراه رسالت ،سازمان فرهنگ
و ارتباطات اسالمی ،حسینیه
الزهراء (س) برپا خواهد شد.

محمود پاکدل خبر داد:

اجرای ماده  ۲۲قانون جامع
خدماترسانی به ایثارگران

معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران از اجرایی شدن
ماده  ۲۲قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران با موضوع پرداخت
یارانه به همسـر و والدین شاهد ،جانبازان و آزادگان ،دارای عائله تحت
تکفل محجور و معلول خبر داد.
محمود پاکدل با اشاره به ماده  ۲۲قانون جامع خدماترسانی به
ایثارگران ،گفت :بر اساس این ماده بنیاد حسـب مورد به همسـر و
والدین شاهد ،جانبازان و آزادگان ،که بنا به تشخیص کمیسیون پزشکی
بنیاد دارای عائله تحت تکفل قانونی محجور و معلول (ذهنی ،جسمی،
حرکتی) باشند ،عالوه بر پرداختیهای موضوع این قانون ،درصورتیکه
نسبت به نگهداری فرد یا افراد یادشده در میان خانواده اقدام کنند،
حداقل به میزان یارانه موضوع قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن
پرداخت خواهد کرد.
وی افزود :دستورالعمل اجرایی ماده  ۲۲و ماده  ۲۶قانون جامع
خدماترسانی به ایثارگران توسط حجتاالسالموالمسلمین شهیدی
نماینده ولی فقیه ،معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور
ایثارگران ابالغ شده است که پیش از این ماده  ۲۶این قانون اجرایی شد
و ماده  ۲۲نیز از آبان ماه اجرا خواهد شد.
به گزارش ایسنا پاکدل تأکید کرد :بر اساس این ماده ۳۲۰۰ ،نفر از
ایثارگران مشمول از آبان ماه امسال مبلغی را به میزان یارانه موضوع
قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن در حکم حقوقی خود دریافت
خواهند کرد.
با عنوان شبکه هرمی «ورد واید انرژی»

اعضای یك مجموعه كالهبرداری
دستگیر شدند
این شبکه هرمی در پوشش دورههای آموزشی مؤسسه کریتور آ کادمی
ی
( ،)Creator Academyدر گذشته با نام شرکتهائی همچون و 
جیامسی ( ،)VGMCادروز ( )Adrowsو یونیفاندز ()Unifunds
ً
و اخیرا با نام ورد واید انرژی ( ،)World Wide Energyمردم را فریفته
و از این طریق توانسته میلیاردها تومان کالهبرداری نماید.

در تحلیلها و واکنشهای جهانی علیه توحش آمریكایی تصریح شد

جهان در انتظار شكست آمریكا
ادامه از صفحه اول:

* وزارت امور خارجه سوریه
محکوم کرد
همچنین یک مقام سوری نیز اقدام
آمریکا علیه ایران را محکوم کرد و با
انتشار بیانیهای ضمن محکوم کردن
این اقدام اعالم کرد :سوریه به شدت
تحریمهای یکجانبه آمریکا بر ضد
کشورهائی را که زیر بار دیکتههای
آن نمیروند  ،محکوم میکند.
وزارت امور خارجه سوریه اقدام
واشنگتن در اعمال مجدد دور
دوم تحریمها علیه ایران را محکوم
کرد و این اقدام را گامی در ادامه
سیاستهایآمریکاباهدفتضعیف
ثبات و امنیت منطقه برشمرد.

* پیامدهای تاسفباری برای
جامعه بشری و بین الملل
به گزارش المیادین ،رئیس جریان
ملی الحکمه عراق تحریمهای
آمریکا علیه ایران را دارای پیامدهای
تاسفباری برای جامعه بشری و بین
الملل برشمرد.
بر اساس این گزارش ،سید عمار
الحکیم از تصمیمهای یکجانبه
آمریکا علیه ایران ابراز شگفتی
کرده و گفت :اقدام آمریکا در اتخاذ
تصمیمهای انفرادی علیه ایران
یک رویه خطرناک خواهد بود که
پیامدهای تاسف باری برای جامعه
بشری و بین المللی خواهد داشت.

* مذاکره افغانستان در مورد
بندر آزاد چابهار
همچنین دفتر مطبوعاتی ریاست

جمهوری افغانستان اعالم کرد که
رئیس جمهور این کشور با معاون
وزیر امور خارجه آمریکا درباره
فرآیند تحریم آمریکا در حوزه بندر
آزاد چابهار به عنوان معبر مهم
تجارت بین المللی افغانستان مذاکره
کرده است.

* ظریف خواستار مقابله
کشورها با اقدامات مجرمانه
آمریكا شد
در همین حال محمدجواد ظریف
وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی
ایران طی سخنرانی در هجدهمین
نشست وزرای امور خارجه سازمان
دی 8.در آنتالیا خواستار مقابله
کشورهای عضو گروه دی 8.با
اقدامات غیرمسئوالنه و غیرقانونی
از جمله تحریمهای مجرمانه علیه
ایران شد .وی گفت :در شرایط
کنونی بیش از هر زمانی برای ما
ضرورت دارد تا چندجانبه گرائی
اقتصادی و بازرگانی را از جمله در
چارچوبهائی نظیر گروه دی،8
ارتقا داده و تقویت کنیم.

* اتحادیه اروپا
هر کاری بتواندبرای حفط
منافع اقتصادی ایران انجام
خواهد داد
همچنین سفیر اتحادیه اروپا در
روسیه گفت :اتحادیه اروپا هر کاری
بتواندبرای حفط منافع اقتصادی ایران
پس از خروج آمریکا از برجام انجام
خواهد داد.
وزارت خارجه ژاپن نیز صبح امروز
به وقت محلی اعالم کرد :تحریمها

علیه ایران نباید تأثیر منفی بر فعالیت
شرکتهای ژاپنی داشته باشد.

* ژاپن در حال گفتگو با آمریکا
بر سر تحریمهای ایران است

برای نفت ایران پیدا کنند.
* * دیدگاهها و تحلیلهای
رسانههای خبری و
کارشناسان

سخنگوی ارشد دولت ژاپن * رویترز ،تحریم نفتی آمریکا را
اعالم کرد که این کشور از آمریکا
شکست خورده خواند

درخواست کرده که تحریمها علیه
ایران نباید تأثیر منفی بر فعالیت
شرکتهای ژاپنی داشته باشند.
«یوشیهیده سوگا» دیروز دوشنبه
گفت که کشورش در ارتباط نزدیک
و گفتگو با آمریکا بر سر تحریمهای
ایران است.
به گزارش وب سایت خبرگزاری
رویترز ،سوگا از اظهار نظر درباره
جزئیاتاینگفتگوهاخودداریکرده
اما گفت ژاپن از آمریکا درخواست
کرده که این تحریمها نباید تأثیر
منفی بر فعالیت شرکتهای ژاپنی
داشته باشد.

*  ۸کشور معاف هستند
دولت آمریکا روز جمعه اعالم کرد
که  ۸کشور به طور موقت میتوانند به
واردات نفت از ایران ادامه دهند .این
در حالی است که یک مقام دولتی
کره جنوبی اعالم کرد این کشور از
تحریمهای آمریکا علیه واردات نفت
ایران معافیت گرفته است.
«مایک پمپئو» روز جمعه
گزارشهای قبلی در این باره را تأیید
و اعالم کرد دولت آمریکا  ۸کشور
را از تحریمهای نفتی علیه ایران
معاف خواهد کرد .وی گفت که
این معافیتها موقت خواهند بود
و کشورها بایستی منابع جایگزینی

خبرگزاری رویترز در گزارشی تحریم
نفتی آمریکا را شکست خورده
تلقی کرده است و در این گزارش
مینویسد :قرار است هشت کشور
اعالم شده بدون ترس از مواجهه با
مجازاتهای واشنگتن ،حتی پس از
ضرب االجل تعیین شده همچنان از
ایران نفت خریداری کنند.

* خبرگزاری رسمی چین :بعید
است آمریکا در تحریمهای
ایران موفقیتی بدست آورد
خبرگزاری رسمی چین در مطلبی
تحلیلینوشتتحریمنفتیکهآمریکا
برای فشار فزاینده بر اقتصاد ایران
اعمال کرده است ،با مخالفتهای
خارجی زیادی روبرو شده است.
شینهوا روز دوشنبه نوشت :ایران
یک کشور بزرگ با منابع غنی انرژی
و از صادر کنندگان بزرگ نفت
است و این فشارها میتواند نه برای
ایران ،بلکه برای کشورهای دیگر
خسارتبار باشد.
خبرگزاری رسمی چین ادامه داده
است مسئوالن ارشد ایران از جمله
رهبر انقالب اسالمی این تحریمها
را که از امروز پنجم نوامبر به اجرا
گذاشته میشود ،محکوم و آن را
تالشی از طرف آمریکا برای براندازی

توصیف کرده اند.
گزارش ادامه میدهد اگرچه آمریکا
ادعا کرده بود همه کشورهای خریدار
نفت ایران را مجبور به تحریم نفت
میکند اما اکنون خود مجبور شده
است تحت فشارهای جهانی 8
کشور را از این تحریمها معاف کند.
شینهوا اضافه میکند از دیدگاه
کارشناسی بعید به نظر میرسد که
آمریکا در تحریمهای ایران موفقیتی
بدست آورد و بتواند تهران را به انزوا
بکشاند کما اینکه برخی کارشناسان
هم معتقدند وضعیت ایران بتدریج
بهتر هم خواهد شد.
شینهوا شرایط دور جدید تحریمها
را با گذشته متفاوت دانسته و آورده
است این تحریمها با توجه به توافق
جامعه جهانی با ایران در مورد برجام،
با اجماع جهانی همراه نیست.
در ادامه این گزارش آمده است:
با توجه به اینکه توافق هستهای
که به امضای قدرتهای بزرگ
دنیا رسیده توسط آمریکا نقض
شده است واشنگتن در برگرداندن
تحریمها نمیتواند همراهی
جهانی را کسب کند.

* شینهوا :ایران برنامههای
اقتصادی و تجاری خود را
ادامه میدهد
خبرگزاری چین تأکید کرده است همه
فکر میکردند وقتی تحریمها آغاز
شود چه اتفاقات بزرگی رخ میدهد
اما وقتی شرایط مانند قبل ادامه پیدا
کرد ،آن جو روانی شکسته میشود
و ایران نیز برنامههای اقتصادی و
تجاری خود را ادامه میدهد.
شینهوا نوشته است اتحادیه اروپا

همچنان از برجام حمایت میکند و
ایران نیز به دنبال جلب حمایتهای
بیشتر مالی و بانکی کشورهای
اروپائی است و برای همین آنها
متعهد شدهاند منافع ایران در این
توافق مورد حراست قرار گیرد.
خبرگزاری چین از قول 'فدریکا
موگرینی' رییس سیاست خارجی
اتحادیه اروپا آورده است این اتحادیه
به دنبال اجرائی کردن سامانه مستقل
مالی است تا تجارت با ایران ادامه
پیدا کند و دیگر کشورها هم بتوانند
به آن ملحق شوند.

* کارشناس مؤسسه
چاهار چین :ایران موفق عمل
کرده است
در این باره کارشناس موسسه
چاهار چین اظهار کرد ایران با
هدف بیاثر کردن تحریمهای
یکجانبه آمریکا ،به دنبال جذب
سرمایه از اروپا است و در این
زمینه نیز موفق عمل کرده است.
'وانگجین'روزدوشنبهدرگفتوگوبا
تارنمای'ئیسی'چینخاطرنشانکرد
ایران از لحاظ اقتصادی کشوری بسیار
قوی است و اگرچه اکنون با مشکالتی
روبرو شده است اما برای رفع آنها
تالش میکند و راهحل مییابد.
وی در مورد اعمال تحریمهای
یکجانبه واشنگتن علیه تهران گفت:
هدف آمریکا افزودن بر فشارهای
اقتصادی برای منزوی کردن ایران
و به زمین نشاندن این کشور است
اما ایران همزمان روابط تجاری و
اقتصادی بیشتری با اروپا برقرار
خواهد کرد.
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روابط عمومی وزارت اطالعات اعالم کرد :در راستای تأمین نظم و
امنیت اقتصادی و جلوگیری از اخالل در نظام اقتصادی اعضای شبکه
هرمی به نام (ورد واید انرژی) دستگیر و به مراجع قضائی تحویل
دادند.
به گزارش روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت اطالعات ،سربازان
گمنام امام زمان(عج) در راستای تأمین نظم و امنیت اقتصادی و
جلوگیری از اخالل در نظام اقتصادی کشور ،ضمن شناسائی و برخورد
با یک شبکه هرمی به نام (ورد واید انرژی) تعداد  ۱۰نفر از مسئولین،
لیدرها و اعضای فعال این شبکه هرمی نوظهور را در استانهای تهران،
همدان و اصفهان دستگیر و به مراجع قضائی تحویل دادند.
این شبکه هرمی در پوشش دورههای آموزشی مؤسسه کریتور آ کادمی
ی
( ،)Creator Academyدر گذشته با نام شرکتهائی همچون و 
جیامسی ( ،)VGMCادروز ( )Adrowsو یونیفاندز ()Unifunds
ً
و اخیرا با نام ورد واید انرژی ( ،)World Wide Energyمردم را فریفته
و از این طریق توانسته میلیاردها تومان کالهبرداری نماید.
شرکت مذکور با ادعای دروغین سرمایهگذاری در ارتقاء و پیشرفت
انرژی سبز و سوختهای زیستی و غیرفسیلی ،اقدام به جذب سرمایه
افراد و انعقاد قرارداد صوری با آنها نموده و از همان سرمایه جمع شده
مجدد به سرمایه گذاران سود پرداخت مینمود.
شایان ذکر است استفاده از ارزهای رمز نگار شده جهت امور غیرقانونی
و پولشوئی ،ترغیب و اغفال افراد از طریق برگزاری همایشها ،سمینارها
و دورههای آموزشی در خارج از کشور ،خروج ارز از کشور و اقدام
به شبک ه سازی هرمی ،بخشی از فعالیتهای غیرقانونی و مخرب این
مجموعه کالهبرداری و اخالل گر اقتصادی است.
با عنایت به شکلگیری مجدد شبکههای هرمی با ترفندهای جدید و
کالهبرداری آنها و احتمال مال باخته شدن افراد ،مقتضی است مردم
شریف از هرگونه سرمای ه گذاری در طرحهائی از این قبیل ،خودداری
و در صورت مشاهده هر گونه موارد مشکوک مراتب را به شماره ۱۱۳
منعکس نمایند.

