قاليباف در گردهمايی بزرگ جهادگران عنوان کرد:

بدون طبقهبندی به مردم خدمت کنیم

صدرالحسینی در گفتوگو با «رسالت» عنوان کرد؛

ساز ناکوک ترامپ با جهان!

صفحه2

«رسالت» بررسی میکند

 2030از انکار اجرا تا نسخهای شوم برای فروپاشی فرهنگها

صفحه2

«رسالت» پدیده مصرفگرایی را بررسی میکند؛

رقابت «سیریناپذیر» در اسراف بیشتر

صفحه10

«رسالت» از آخرین وضعیت دالر در مبادالت جهانی گزارش میدهد؛

پایان زمامداری دالر در جهان

صفحه4

صفحه10

روزنـــامهسياسـی،فرهنـــــگی
اقتصادی و اجتماعی صبح ايران
پنجشنبه  24مرداد 1398
 13ذي الحجه 15 - 1440آگوست
 2019سالسي و چهارم

12صفحه
شماره9567
 1000تومان

پرونده ویژه
کارشناسان در گفتوگو با «رسالت» دلیل اختالل قیمت گوشت در بازار را بررسی کردند؛

گوشت ،قربانی داللها

W W W. R E S A L AT- N E W S . C O M
W W W. R E S A L AT- N E W S . C O M

اختالف قيمت گوشت در بازار به دغدغه جدي مردم تبديل شده است .اينکه چرا قيمت گوشت توليدي
تا به دست مصرف کننده برسد با افزايش همراه است؛ همواره ذهن بسياري از مردم را درگير خود کرده
است .سيد احمد مقدسي ،رئيس هيئت مديره انجمن صنفي گاوداران با بيان اينکه قيمت دام سنگين
در دو ماه اخير حدود  9هزارتومان کاهش يافته است ،ميگويد« :اين بيتأثيري بر قيمت گوشت ،به
دليل ضعف دستگاههاي نظارتي است».
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سرمقاله

جهاد همواره ادامه دارد
|مسعود پيرهادي  -سردبير|
ديدار رهبر معظم انقالب با جمعي از جهادگران و ارسال پيام تکميلي به
آنان ،فارغ از نشانه اي بر ميزان اهميت امر ،نکات درس آموزي دارد که به آن
ميپردازيم.ايشاندرآنديداربر«پيشرفتبدونحددرانديشهوکارجهادي»،
«لزوم تبديل حرکتهاي جهادي به گفتمان عمومي» و «لزوم ثبات قدم در صراط مستقيم» تأکيد کردند
و در پيام به جوانان گروههاي جهادي و بسيج سازندگي 9 ،نکته را متذکر شدند.
تذکر اين نکته که مهمتر از نفس کار جهادي ،اين انديشه ،حد و مرزي ندارد و لحظه به لحظه و همواره
بايد ادامه داشته باشد و افق هاي جديدي را ترسيم و تثبيت کند بسيار کليدي است.
ذين جا َهدوا فينا ل َ َنه ِديَ َّن ُهم ُس ُبلَنا َوإ ِ َّن هَّ
نين؛
خداوند متعال در قرآن کريم فرموده استَ « :وال َّ َ
المحسِ َ
اللَ ل َ َم َع ُ
و آنها که در راه ما (با خلوص ّنيت) جهاد کنند ،قطعاً به راههاي خود ،هدايتشان خواهيم کرد؛ و خداوند
با نيکوکاران است ».وعده خدا به مجاهدان في سبيل اهلل ،هدايت است .وعده خدا به مجاهدان و کساني
که اهل احسان هستند معيت است و چه چيز باالتر از همراهي و معيت خداوند؟ حال چنانچه روحيه و
گفتمان جهادي به يک گفتمان عمومي در جامعه تبديل شود ،هدايت عمومي شامل حال اجتماع خواهد
شد و آن وقت است که برکات از آسمان و زمين خواهد رسيد.
نکته مهم ديگر به ثبات قدم و پيوستگي در مجاهدت است .مجاهد گاه تند و گاه خسته ،معلوم نيست
به سرمنزل مقصود برسد ،اما مجاهد آهسته و پيوسته و با ثبات قدم ،واصل خواهد شد .حاشيه صراط
مستقيم ،مملو از سبل متفرقه است و گرايش به آنها ادامه مسير در صراط مستقيم را به خطر مي اندازد.
مثل جهادگرهاي موسمي مثل عابدان است و مثل جهادگران ثابت قدم ،مثل عباد اهلل .عابد گاهي
بر سر سجاده است به عبادت مي پردازد و وقتي از سجاده بلند شود ،گويي عبادتش تمام شده؛ اما عبد،
لحظه به لحظه در حال عبوديت است ،چه سر سجاده ،چه محل کار ،چه اردوي جهادي و چه در کنار
خانواده؛ عمده ،ثبات قدم است در صراط مستقيم نه حالي که گاه بيايد و گاه برود.
اما پيام تکميلي رهبر معظم انقالب هم آموزشي و هم پرورشي بود .قبل از هر چيز ،مجاهدت جوانان
جهادگر را ارج مي نهند و از آن تقدير مي کنند و متواضعانه حتي خويشتن را ادا کننده حق شکرگزاري از
عمل آنان نمي دانند و خداي شکور را طرف حساب مجاهدان مي کنند .مثل هميشه سپاسگزار هستند اما
افق را به آنچه هست ،محدود نمي کنند و توقع بيشتر از وضع موجود دارند چرا که ايشان بهتر از هر کس
مي دانند ظرفيت وجودي اين جوانان ،وراي آن چيزي است که االن مي بينيم .کار سازماني ،تشکيالتي
و چارچوب دار ،نبايد جهادگر را از کارهاي به ظاهر کوچک و يدي غافل کند ،گاه برکتي که در خوشحال
کردن يک پيرزن روستايي هست بيش از کارهاي به ظاهر بزرگتر است .کمااينکه در سيره اهل بيت
عليهم السالم هم توجه شخصي آن ذوات مقدسه به امور اينچنيني هويداست.

رهبر معظم انقالب در پیام به جوانان گروههای جهادی و بسیج سازندگی تأکید کردند:

خدمترسانی برای تحقق
عدالت و پیشرفت
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یادداشت

سرمايهسازی صدا و سيما
|مهدي عامري|
نگاهي به تاريخ و سابقه صدا و سيما نشان مي دهد عليرغم
تمام ضعفها و انتقاداتي که به صدا و سيما وارد است و با
وجود اينکه اين رسانه فراگير با آنچه مطلوب نظام اسالمي
است فاصله زيادي دارد ،اما در ميان همه نهادهاي فرهنگي
و غيرفرهنگي يکي از موفقترين نهادها در کادرسازي و
پيشرفت هنر و فرهنگ کشور بوده است.
صدا و سيما در برابر چندين غول بزرگ رسانهاي دنيا که با
بودجه هاي کهکشاني اداره ميشود يک تنه بار تبليغ انقالب و فرهنگ ايراني و اسالمي
را به دوش کشيده است و با عنايت به امکانات و محدوديتهاي موجود در آن ،توانسته
عملکرد نسبتا خوبي داشته باشد .البته روشن است در جزئيات و مصاديق ،ساليق و نظرات
متفاوت است و يقينا در اين ميان صدا و سيما داراي خبط و خطا بوده است اما اين دليلي
بر زير سوال بردن تماميت اين نهاد تاثير گذار نمي شود .متاسفانه گاه به داليل سياسي و
جناحي به جاي نقد عملکرد يک مدير يا يک برنامه ،کليت صدا و سيما توسط افراد مورد
خدشه قرار مي گيرد و با بيان کليات مبهم و چند پهلو و بدون نشاني به رسانه ملي حمله
مي شود! اين هجمهها زماني ناشايستهتر تلقي ميشود که از سوي مسئولين دولتي بيان
گردد! کساني که با کمبودها و محدوديتهاي صدا و سيما آشنا هستند اما با اين حال به
خاطر مسائل جناحي و فردي و سياسي چشم بر واقعيت ميبندند و از کاه کوه مي سازند!
افرادي که چه بسا با توجه به مسئوليت ومنصب خود مي توانند به کمک صدا و سيما
بيايند اما همواره با افکار سياسي ،براي رسانه ملي سنگ اندازي ميکنند!
براي نمونه با اينکه در چند سال اخير به کرات از اصالح طلباني مانند ابطحي ،قوچاني،
عطريانفر ،مجيد انصاري ،هادي غفاري ،وکيلي ،کواکبيان و تعداد زيادي از وزرا و مسئولين
در صدا و سيما دعوت و استفاده کرده است باز هم اصالح طلبان مدعي هستند که صدا
و سيما در اختيار يک گروه خاص است! حتي صدا و سيما به دستور و براي دفاع از دولت
چندين برنامه از جمله ثريا را چندين بار تعطيل نمود و تا مدتها منتقدين برجام راه در

سيماي جمهوري اسالمي نداشتند ،با اين وجود دولتي ها همچنان مدعي هستند که
صدا و سيما به آنها بيمهري کرده است!
نمونهديگراينگونهادعاها،اظهاراتعجيبمحمدرضاعارفاستکهدرجمعچندهنرمند
بيان داشته است« :با كمال تاسف اين رسانه ب ه جاي آنكه كارخانه آدمسازي باشد ،هنرش
سرمايهسوزي است»( .روزنامه اعتماد 22 ،مرداد ،1398ص )2آقاي عارف بدون اشاره به
مصداقي صرفا با يک عبارت کلي ،صدا و سيما را موجب سرمايهسوزي دانسته است!
اما اين سخنان چقدر با واقعيت مطابقت دارد؟ خوب است آقاي عارف نگاهي به فهرست
هنرمندان موفق کشور بيندازد تا متوجه شود غالب افرادي که اينک سري در سرها دارند
در همين صدا و سيما آدم شدهاند .البته اين منتي بر سر هنرمندان نيست چرا که صدا و
سيما وظيفهاش ،فراهم آوردن امکانات و زمينه براي هنرمندان کشور است .اما اينکه اين
مطلب ،نديد گرفته شود جفا بر يک نهاد بزرگ ملي است.
آقاي اصغر فرهادي که اين روزها خالف فرهنگ مردم و کشورش سر در آغوش غربي ها
دارد و مردم کشورش را شايسته سخن نميداند ،کارش از همين صدا و سيما شروع کرد
و چهره شد! حال اگر آقاي فرهادي عالقه به کار با مردم کشورش ندارد و دوست دارد بر
خالف هنجارها و عقايد ملتش فيلمسازي کند ،تقصير صدا و سيماست؟
آيااستعدادعادلفردوسيپوردرهمينصداوسيماشکوفانشد؟حالاگرآقايفردوسيپور
عالقهاي ندارد به دستورات سازماني و قوانين اداري پايبند باشد ،صدا و سيما بايد پاسخگو
باشد؟ آيا امثال مهران مديري و رامبد جوان و بسياري ديگر از هنرمندان در همين صدا و
سيما رشد و نکردند و صدا وسيما سکوي پرتاب آنها نبوده است؟ صدا و سيما بايد يک نهاد
ملي باشد و دولتها و مجلسها نبايد توقع داشته باشند که اين نهاد فقط زير مجموعه آنها
باشد و اگر چنين نبود با تهديد کاهش بودجه و انتقادات فلهاي مواجه شود!
اين بدين معنا نيست صدا و سيما از نقد مصون است و نبايد عملکرد آنها مورد ارزيابي
قرار داد بلکه سخن اينجاست نقدها بر مبناي دلسوزي و منطبق با واقعيت باشد و صرف
عصبانيت و نگاه سياسي نباشد همان گونه که اگر صدا و سيما درگير مسائل جناحي و
سياسي شود از مسير خود منحرف شده است.
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سردار جاللی:

ایران در دفاع از منافع ملی با کسی شوخی ندارد

رئيس سازمان پدافند غيرعامل کشور گفت :ايران در دفاع از منافع ملي با کسي شوخي ندارد.
به گزارش خبرگزاري مهر ،غالمرضا جاللي در گفتوگويي با تبريک سالروز پيروزي حزب اهلل
لبنان در جنگ  ۳۳روزه ،اظهار داشت ۲۳ :مرداد ماه به عنوان سالروز مقاومت اسالمي
نامگذاري شده است اما آنطور که بايد و شايد اين روز عزيز مورد توجه قرار نميگيرد.وي با
اشاره به اينکه زماني اسرائيل غاصب در جنگ  6روزه کشورهاي عربي را درهم کوبيد ،گفت:
حزباهلل لبنان به عنوان يک جنبش شيعي کوچک کار خود را آغاز کرد اما با نصرت الهي و
ايمان و اعتقاد راسخ رهبرانش ،اين جنبش امروز تبديل به يک قدرت بازدارنده براي لبنان و
حتي منطقه شده است.وي با بيان اينکه به نظرمن امنيت لبنان امروز به دليل اقتدار حزباهلل
است ،افزود :اگر حزباهلل نبود اسرائيل غاصب امنيت لبنان را به مخاطره انداخته بود.جاللي
با تمجيد از شجاعت و رهبري هوشمندانه سيدحسن نصراهلل دبيرکل حزباهلل لبنان گفت:
بصيرت ،شجاعت ،قاطعيت و ايمان به نصرت الهي ،سيدحسن نصراهلل را تبديل به مرد اول
جهان عرب کرده است.وي با تاکيد بر اينکه جريان مقاومت پيروز جنگ اراده هاست ،گفت:
دشمن تالش دارد تا عنصر مقاومت و ايستادگي ملتهاي منطقه را تضعيف کند و خود را
دست برتر نشان دهد در حالي که واقعيت چيز ديگري است.جاللي با اشاره به اينکه با پيروزي
انقالب اسالمي ايران ،روند تحوالت منطقه اي برهم خورده و معادالت به نفع ملتهاي آزاده
و به ضرر استکبار جهاني در حال پيشروي است ،افزود :به نظر ما اسرائيل غاصب مظهر

برنامه مراسم نماز جمعه  25مرداد  98در مصلي امام خميني

خانواده را در دستور کار داريم تا در هر پايگاه مشاوريني وجود داشته باشند که بتوانند به استحکام
خانواده کمک کنند.وي در بخش ديگر از سخنان خود با اشاره به جنگ فرهنگي و نرم دشمن،
اظهارداشت :جنگ نرم دشمنان بسيار گسترده است .آنها به دنبال تغيير سبک زندگي و فرهنگ
غني ايراني اسالمي هستند .بسيج جامعه زنان در اين خصوص برنامههاي ويژه و گسترده فرهنگي
دارد تا با معرفي فرهنگ غني ايران و همچنين ارائه الگوهاي ايراني اسالمي به بانوان عزيز کشورمان
بتوانند الگوهاي مناسبي را در اختيار جوانان قرار دهد.اصالني افزود :به دنبال ارائه الگوي زن نه شرقي
و نه غربي هستيم و تالش داريم نشان دهيم بانوان ما در عرصه هاي علمي و ورزشي موفقيتهاي
بسياري به دست آوردهاند و ميتوانند الگوهاي مناسبي در جامعه باشد؛ همچنين شبکه خوشهاي
 ۵۳هزار نفري حجاب و عفاف را تشکيل دادهايم که با جوانان در ارتباط مستقيم هستند و سواالت
آنها را در اين خصوص پاسخ گفته و آنها را اقناع ميکند.وي با اشاره به اقدامات بدخواهان نظام
گفت :دشمنان و بدخواهان نظام جمهوري اسالمي ايران به دنبال اين هستند که مسائل کوچک و
غيرضروري مانند حضور بانوان در ورزشگاه و يا دريافت گواهينامه را به عنوان مسئله کالن و اصلي
جامعه زنان ايران اسالمي مطرح کنند در حالي که اين موضوعات دغدغه اصلي و مطالبه جدي و
اصلي جامعه بانوان ايران نيست.

خبر

مشارکت عمومی را جایگزین دیوانساالری اداری کنیم
معاون هماهنگکننده سپاه گفت :مشارکت عمومي را جايگزين ديوان ساالري اداري
کنيم.به گزارش خبرگزاري مهر ،سردار محمدرضا نقدي ،در تجمع بزرگ جهادگران
بسيجي ،با اشاره به الگوگيري جوانان جهاد گر از اهل بيت عليهالسالم گفت :جوان
فقير و محرومي که وقتش را صرف ساير محرومان مي کند چه چيزي عزم او را جذب
ميکند تا روزهاي تفريح و تعطيالت خود را براي خدمت صرف مي کند؟وي افزود:
اينها منشايي جز واليت ندارد؛ اين الگوي امام علي(ع) است که خود گرسنه است اما
به فکر فقراست اين رويه حضرت زهرا(س) و امام حسن(ع) و امام حسين(ع) و تمام
خاندان اهل بيت(ع) است .اين الگو جوانان پاي کار ميآورد و امروز آنچه که رهبر براي

(ره)

نماز عبادي  -سياسي جمعه  25مردادماه به امامت حجتاالسالم والمسلمين صديقي در مصلي تهران برگزار ميشود.
پيش از خطبهها ،آقاي دكتر محمدحسين رجبي دواني ،پژوهشگر محترم تاريخ اسالم ،به مناسبت "عيد غدير؛ غيد امامت و واليت" و حجتاالسالم والمسلمين
علياصغر صالحآبادي ،آزاده سرافراز  8سال دفاع مقدس ،به مناسبت " 26مرداد ،سالروز ورود آزادگان به ميهن اسالمي" سخنراني مينمايند.
* دربهاي مصلي تهران از ساعت  10:30صبح باز ميشود و مراسم نماز جمعه از ساعت  11:30آغاز ميگردد.
تاريخ انتشار 98/5/24 :خ ت ر98/5/24 :
روابط عمومي ستاد نماز جمعه تهران

آگهی مناقصه عمومی پروژههای شهرداری باقرشهر

دشمنان به دنبال تغییر سبک زندگی و فرهنگ غنی ایرانی اسالمی هستند

سردار نقدی:

تروريسم سازمان يافته ،خباثت و ظلم و ستم بر مردم منطقه است و تنها توانايي اين رژيم
«کودک کشي» است.رئيس سازمان پدافند غيرعامل کشور با اشاره به برخي زمزمهها مبني
بر حضور ناوهاي اسرائيلي در خليج فارس تحت ائتالف آمريکا ،ادامه داد :ايران مقتدرانه از
منافع ملي خود در آبهاي سرزميني و هرجا که منافع ملي اقتضا کند دفاع ميکند و در اين
خصوص با کسي شوخي ندارد .جاللي با تاکيد بر اينکه آمريکاييها به دنبال برهم زدن امنيت
خليج فارس هستند ،بيان کرد :ايران به دنبال توسعه امنيت جمعي در منطقه است و اين مهم
را در چارچوب همکاريهاي مشترک با همسايگان در راستاي منافع مشترک تلقي و در همين
چارچوب پيگيري ميکند.اين فرمانده ارشد نظامي با تاکيد بر اينکه اسرائيل غاصب ،منبع
ناامني در جنوب غرب آسياست ،گفت :حال چگونه اين مولود نامشروع قرار است امنيت در
خليج فارس را تامين کند؟! البته اگر دشمنان به دنبال جنگافروزي هستند بدون شک از
سربازان دلير ما پاسخ محکم و کوبندهاي دريافت خواهند کرد چنانکه پيش از اين اقتدار ما را
ديدند.وي ادامه داد :اسرائيليها اگر واقعا توانايي تامين امنيت دارند به نظرم در گام نخست
امنيت خود را در برابر رزمندگان مقاومت در فلسطين و لبنان تامين کنند!رئيس سازمان
پدافند غيرعامل کشور تاکيد کرد :استنباط ما اين است که آمريکا در تشکيل يک ائتالف
واقعي در منطقه عليه ايران شکست خواهد خورد و در مقابل آن ائتالف ملت هاي آزاد منطقه
تحت لواي مقاومت امنيت جنوب غرب آسيا را تامين مي کند.

خبر

مینو اصالنی:

رئيس بسيج جامعه زنان کشور گفت :دشمنان به دنبال تغيير سبک زندگي و فرهنگ غني ايراني
اسالميهستند.بهگزارشخبرنگارمهر،مينواصالنيدرنشستخبريتابستانداغاظهارداشت:بسيج
جامعه زنان زمينه بروز و ظهور استعدادهاي بانوان کشور را فراهم کرده و شرايطي را به وجود آورده
که بانوان بتوانند در عرصه عمل و با حفظ حجاب و عفاف بدرخشند و به حفظ و بقاي دستاوردهاي
انقالب اسالمي بپردازند.وي با اشاره به فعاليتهاي جهادي بسيج جامع زنان ،گفت :در حال حاضر
در بسيج جامع زنان بيش از يک هزار و  500گروه جهادي در حال فعاليت هستند که در طول سال
به خدمت رساني به مردم مي پردازند.اصالني فعاليت در عرصه اموزش را يکي ديگر از برنامه هاي
بسيج جامع زنان دانست و افزود :آموزش يکي از روشهاي کاهش آسيبهاي اجتماعي است ،در
همين راستا ما آموزش خانوادهها در حوزه شبکه اجتماعي براي کاهش آسيبهاي اين حوزه را در
دستور کار قرار دادهايم و در پايگاههاي بسيج سراسر کشور مربياني را براي آموزش تربيت کردهايم
که مشغول اموزش هستند.وي ادامه داد :يکي ديگر از کار هاي که بسيج جامع زنان در دستور کار
خود قرار داده آموزش براي اشتغالزايي بانوان است بر همين اساس يک بانک اطالعاتي با بيش از
 ۴هزار مربي که ميتوانند آموزش هاي ويژه را به بانوان بدهند تا بتواند به اشتغال زنان و توانمندي
آنها کمک کند.رئيس بسيج جامعه زنان گفت :آموزش در زمينه مشاوران ديني و آموزش مشاوران

خبر

همگاني شدن جهاد سازندگي ميخواهند کار سختي نداريم اما ساز و کارها آماده
نيست.نقدي تصريح کرد :اين انگيزه ها از زمان دفاع مقدس تاکنون وجود دارد اما ظرف
آن وجود ندارد .بايد دستگاهها اداري زبان جهاد را درک و از آن بهرهبرداري کنند .هر
کجا گروههاي جهادي براي خدمت وارد عرصه کمک به مردم در سيل و زلزله و ...شد؛
مشکالت حل گشت .بر همين اساس بايد در ديوانساالري اداري کشور الگوي مشارکت
عمومي در حل مسائل دخيل کنيم و الزمه ان اين است که ساختارهاي دولتي قدر
الگوي جهادي را بدانند .لذا با وجود انگيزههاي جوانان اميدوارم فرمان رهبري تبديل
به برنامه شودتا با همت جوانان خدمات ارزندهاي به ملت عرضه شود.

نوبت دوم

شهرداری باقرشهر به استناد مجوز شماره  5/2/1380مورخه  98/05/07شورای محترم اسالمی باقرشهر در نظر دارد
عملیات پروژه عمرانی به شرح ذیل را به پیمانكاران واجد شرایط واگذار نماید .لذا از اشخاص حقیقی و حقوقی دعوت
میشود جهت دریافت اسناد به سامانه ستادایران به آدرس  www.setadiran.irمراجعه نمایند.
مهلت زمانی دریافت اسناد :از ساعت  12روز شنبه  98/05/19لغایت ساعت  19روز پنجشنبه 98/05/24
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از ساعت  20روز پنجشنبه  98/05/24لغایت ساعت  19روز یكشنبه 98/06/03
زمان بازگشایی پاكتها :ساعت  11روز دوشنبه 98/06/04
ارائه پاكت الف :اصل ضمانتنامه یا فیش واریزی ( %5سپرده شركت در مناقصه) قبل از زمان بازگشایی الزامی است.
اطالعاتتماسدستگاهمناقصهگزارجهتاطالعاتبیشتردرخصوصاسنادمناقصهوارائهپاكتهایالف:جادهقدیمتهران
قم ،روبروی شهر سنگ ،شهرداری باقرشهر ،امور مالی ،واحد امور قراردادها شماره تماس  55203710داخلی 324
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مركز تماس021-41934 :
دفتر ثبتنام88969737 -85193768 :
ردیف

نام پروژه

برآورد ریالی

مبلغ سپرده شركت در
مناقصه

رتبه

شماره مناقصه در سامانه
ستاد

1

پروژه احداث مخزن  250مترمكعبی در
جنگلكاری پشت مدارس بلوار فلسطین

3/368/000/000ریال

168/400/000ریال

ابنیه

2098090592000025

تاریخ انتشار نوبت اول98/5/17 :
تاریخ انتشار نوبت دوم98/5/24 :
خ ش98/5/17 :
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