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»ایران« از ویژگی های الیحه بودجه 1402 گزارش می دهد

درجلسه بررسی طرح های اولویت دار دولت  با ریاست مخبر مقرر شد

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در نامه ای به رئیس جمهور اعالم کرد

چگونه طی 17 ماه اخیر، بحران سازی دولت قبل در بازار سرمایه مدیریت شد؟

مشاور رئیس سازمان غذا و دارو در گفت و گو با »ایران« عنوان کرد

بررسی افزایش تجارت تهران - مسکو در گفت وگو با فعال اقتصادی ایران در روسیه 

 برخی از اعضای اتاق بازرگانی اصاًل تاجر و بازرگان نیستند
 و هیچ فعالیت اقتصادی انجام نمی دهند

530 هزار میلیاردتومان 
یارانه به مردم

 ۴ میلیارد دالر 
برای کاهش آلودگی هوا

 »پردیسان« مخالف آبگیری 
سد چم شیر

 16 اقدام مهم دولت 
در حمایت از بازار سهام

 آمادگی دارویی کشور 
برای پیک هشتم کرونا

 دستور پوتین درباره اولویت
 خرید کاال از ایران 
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وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر دادسخنگوی دولت عنوان کرد

 نگاه معیشتی دولت 
در بودجه سال آینده

 کاهش زمان صدور مجوزهای
کسب و کار به 10 روز
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یارانه نقدی
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 هزار میلیارد تومان 

یارانه دارو

گروه سیاســی/ مراســم بزرگداشــت ســومین ســالگرد 
شهادت سرداران مقاومت، سپهبد مظلوم حاج قاسم 
ســلیمانی، ابومهدی المهندس و همراهانشــان عصر 
سه شــنبه )۱۳ دی ۱۴۰۱( با حضور باشکوه آحاد مردم، 
رئیس جمهور، جمعی از مسئوالن و میهمانان خارجی 

در مصالی  امام خمینی)ره( تهران برگزار شد. 
رئیس جمهور طی سخنانی در این مراسم، گرامیداشت 
یاد شهید سلیمانی را تجلیل از همه خوبی ها، دلدادگی ها 
و اخالص و اعالم نفرت و بیزاری از ظلم، استکبار و نظام 
ســلطه دانســت و با بیان اینکه حضور عظیم مــردم در 
این مراسم یک حضور عادی نیست، گفت: این مراسم 
پیامی به همه آزادمردان و آزادزنان عالم اســت که باید 
با ایســتادگی در مقابل استکبار و ظلم راه را بر ستمگران 
و مستکبران سد کرد. آیت اهلل رئیسی همچنین پیام این 
گرامیداشت به همه ظالمان، ستم پیشگان و مستکبران 
عالــم را نابــودی آنها عنــوان کرد و افــزود: آنچــه در این 
میــدان باقی و ماندنــی اســت، انســان های تحول خواه، 

خداخواه، حق خواه و عدالت خواه هستند.
آیت اهلل رئیسی با بیان اینکه شهادت شهید سلیمانی 
بــرای ما غم و امید را توأمان به همراه داشــت، تصریح 
کــرد: از ســویی ما بســیار مصیبــت زده و محزونیم چون 
یک ســردار ســرافراز و یک دلداده انقالب و میهن عزیز 
اســالمی مان را از دست داده ایم، اما از سوی دیگر بسیار 
مفتخــر و ســربلندیم که شــخصیتی نه فقــط در قامت 
ملت ایران بلکه در قامت جهان اســالم که برای آزادی 
ملت ها اندیشه وعمل داشــت، در این مسیر به جایگاه 

رفیع شهادت رسید.
ë خودسازی، مقدمه تأثیرگذاری شهید سلیمانی

آیــت اهلل رئیســی در ادامــه بــا اشــاره بــه ویژگی های 
برجســته و ماندگار شخصیتی سپهبد شهید حاج قاسم 
ســلیمانی افزود: همه انســان ها طبق آنچه که در آیات 
نورانــی قــرآن و روایــات معصومیــن بــه آن مکلف اند، 

باید همواره خود را در حال تحول ببینند و اولین ویژگی 
شهید سلیمانی تحول فردی و شخصی بود. این شهید 
واالمقام در گام اول خودســازی کرد تا بتواند در جامعه 
اثرگــذار باشــد، چرا کــه امکان نــدارد فــردی در جامعه 
تأثیرگذار باشد اما راه خودسازی و تقوای الهی را نپیموده 

باشد.
بــه مســأله بســیار مهــم  اشــاره  بــا  رئیس جمهــور 
خودسازی و تقوای الهی در سیره امام)ره( و رهبر معظم 
انقالب اســالمی گفت: عشق به خدا و اهل بیت)ع( بود 
که شــهید ســلیمانی را به عنوان یک انسان خودساخته  
پرورش داد. وی نکته دوم را مسیر و بستر تحولی انقالب 
شکوهمند اســالمی دانست که شهید ســلیمانی در آن 
قرار گرفته بود و گفت: مکتب شهید سلیمانی در راستای 
مکتــب امام خمینی)ره( و امام خامنه ای بود که این دو 

مکتب نیز در امتداد مکتب عاشورای حسینی است.
ë شهید سلیمانی، سند حقانیت نظام

رئیس جمهور با بیان اینکه شهید سلیمانی انسانی 
سالک و دلداده به خدا بود، لذا شناخت مکتب او بسیار 
مهم اســت تا بدانیم جمهوری اســالمی چرخه رویش 
انسان های خودساخته و مجاهد در راه خداست، افزود: 
ایــن چرخه، میرایــی و توقف ندارد و شــهدای عالیقدر، 
جانبــازان و ایثارگــران مــا در ایــن چرخه و در این بســتر 
متحول شدند و رویش پیدا کردند. رئیس جمهور اظهار 
داشت: شهید سلیمانی هم در مکتب و بستر جمهوری 
اســالمی که آن را حرم توصیف می کــرد، پرورش یافته 
است و هم سند حقانیت این نظام است. بستر انقالب 
اســالمی همواره محــل رویــش انســان های فرهیخته، 

مجاهد و اثرگذار بوده و خواهد بود.
آیــت اهلل رئیســی ویژگــی دیگــر شــهید ســلیمانی را 
ایجاد تحول در میدان دانســت و تصریح کرد: اقدامات 
شــهید ســلیمانی در میــدان اقداماتی منحصــر به فرد 
بود. ساختارسازی در میدان و رویش نیروهای مقاومت 

در منطقه از ســنی، شیعه، مســلمان، مسیحی، ایزدی، 
لبنانــی، فلســطینی، یمنی، ســوری، ایرانــی و افغانی از 

دستاوردهای شاخص او بود.
ë هدف سلیمانی دفع شر از منطقه بود نه شیعه سازی

رئیس جمهــور در ادامــه بــا بیــان اینکه برای شــهید 
ســلیمانی فرقی میان این نیروها وجود نداشــت و فقط 
یــک نکته محــور او بــود، آن هــم دفع شــر و فســاد بود، 
افزود: تمام وجود او در ســاختن انسان ها، ساختارسازی 
و تربیــت نیــرو در جبهه مقاومت و ایســتادگی نیروهای 
جوان کنشــگر فعال در میــدان و جبهه مقاومت صرف 
شــد. آیت اهلل رئیســی خاطرنشــان کرد: برخــالف اینکه 
بعضی می گفتند شهید سلیمانی به دنبال این است که 
منطقه را شیعه کند یا شیعه سازی کند، او به دنبال این 
بود که ریشه ظلم، فساد و شر را از سر منطقه رفع و دفع 
کند. از همین رو نیروهای جبهه مقاومت وقتی حرکت، 
سخن، سیره و سلوک او را دیدند صادقانه و مخلصانه و 

عاشقانه با او همراهی کردند.
ë شهید سلیمانی، انقالبی مردم دار

رئیس جمهور با اشاره به اینکه برای شهید سلیمانی 
بســیار مهم بــود که یک انقالبــی بماند، گفت: بــرای او 
راســت و چــپ و ایــن  گــروه و آن جریــان سیاســی هیچ 
اهمیتی نداشــت، برای او مردم، دلدادگی به خدا، دفاع 
از میهــن و مــردم بــه معنی وســیع کلمــه مهم بــود. او 
شــخصیتی عام بود. اگر انقالبی بود، انقالبی بودن خود 
را در مــردم دار بــودن خود تعریف می کرد، لذا همه با او 

احساس اخوت و برادری و نزدیکی داشتند.
آیت اهلل رئیسی با بیان اینکه برجسته ترین جلوه این 
احســاس اخوت و نزدیکــی را در حضور غیرقابل وصف 
مردم در مراســم عظیم تشــییع پیکر شــهید سلیمانی 
دیدیم، افزود: او حقیقتاً هم نماد وحدت و همبســتگی 

بود و هم هست.
رئیس جمهــور با اشــاره به اینکه کســانی کــه در قرن 

بیســتم می خواســتند انقالبــی فکر یــا عمل کننــد، نام 
بعضی از انقالبیون دنیا مثل چگوارا را می بردند، اما در 
عصر امام خمینی، امام به عنــوان نماد مبارزه با ظلم، 
اســتکبار و آزادگــی معرفی شــد، اظهار داشــت: امروز و 
در قرن بیســت و یکم باید با افتخار از شــهید ســلیمانی 
به عنــوان نمــاد مبارزه با تروریســم و اســتکبار یاد کنیم. 
او امریــکا و طرفــداران جریــان تروریســتی و داعشــی را 
در منطقــه شکســت داد، اما بزرگتریــن کار او این بود که 

هیمنه امریکا را در دنیا به شکست کشانید.
ë سردار سلیمانی احیاگر هویت برای مردم منطقه

آیت اهلل رئیســی با بیان اینکه امریکایی ها و اســتکبار 
به دنبــال هویت زدایی از ملت ها هســتند و می خواهند 
ملت ها و جوانان را بی دفاع و بی ســالح بسازند و هویت 
مورد نظر خودشان را به ملت ها القا کنند، تصریح کرد: 
شهید سلیمانی شــخصیتی بود که هم هویت ساز بود و 
هــم احیاگر هویت اســالمی. او نه فقط برای مردم عزیز 
ایران بلکه برای منطقه هویت ایجاد و آن را تثبیت کرد. 
او با همه وجود ایستاد که عراقی، سوری، ایرانی، افغانی، 
یمنی، مسلمان و مسیحی هویت خود را فراموش نکند 
و بداند آنچه شــخصیت و عزت او را رقم می زند هویت 

یک انسان است.
 رئیس جمهور خاطرنشان کرد: با وجود اینکه دشمن 
امروز می خواهد با تبلیغــات این گونه القا کند که مردم 
نســبت به ارزش های انقالب اســالمی سســت شده اند، 
دیدیم که در تشییع جنازه شهید سلیمانی در شهرهای 
عراق و در شهرهای ایران قیامتی برپا شد که صرفاً برای 
آن سال نبود و امروز هم می بینید، مزار او چگونه مردم را 
از سراسر ایران و جهان اسالم به خودش جذب می کند. 
آیــا این تبلیغات اســت یا آن چیزی اســت کــه خداوند 
فرموده کســی که با او معامله کنــد، خداوند دلها را به او 

متوجه می کند؟

با توجه به اینکه سیاســت های کلی برنامه هفتم 
توسعه یک ماه بعد از آغاز فرایند بودجه نویسی 
ابــالغ شــد، دولــت ایــن سیاســت ها را در الیحــه 
لحــاظ کرد تا بودجه ســال آینده بــا برنامه هفتم 
مجلــس  بــه  بــزودی  اســت  قــرار  کــه  توســعه 
تقدیم شــود، همراســتا باشــد. توجه به پیشرفت 
اقتصــادی توأم با عدالت، امنیت غذایی و بهبود 
معیشــت مردم، اصالح ســاختار بودجــه، ایجاد 
شــفافیت در درآمدها و هزینه ها، جلب ســرمایه 
عمومی و خصوصی بــرای طرح های نیمه  تمام، 

بــا  الگــوی کشــت، موضوعــات مرتبــط  اصــالح 
آب و خشکســالی، توجــه بــه طرح هــای مهــم و 
اثرگــذار اقتصــادی، رعایــت آمایــش ســرزمین و 
توجــه بــه خانواده و بانــوان از جمله مــوارد مهم 
سیاســت های کلی برنامه هفتم توســعه هســتند 
کــه در الیحــه بودجــه بــه آن توجه ویژه ای شــده 
است. دولت در این الیحه عالوه بر رعایت اسناد 
باالدســتی بــر موضوعــات ۱2 گانــه ای کــه بــرای 
اقتصاد و مردم مهم هســتند تمرکز ویژه ای کرده 

است...

 »علی ســالجقه« رئیس سازمان حفاظت محیط 
زیســت در نامــه ای بــه رئیــس جمهــور مخالفت 
خود را با آبگیری ســد چم  شــیر اعــالم کرد. رئیس 
پردیســان پیش از این نامه نگاری با ســیدابراهیم 
رئیسی، در گفت وگوهای رسانه ای خود بارها اعالم 

کــرده بود که اجــازه آبگیری گتونــد 2 را نمی دهد. 
اشاره او به ساخت سد گتوند روی گنبدهای نمکی 
ســازند گچســاران و چاه های فعال نفت اســت که 
بخشــی از آب شــیرین منطقه را از محیط زیســت 

ایران گرفت و شوری کارون را افزایش داد. 

ــی   ــه  فرهنگـــ  موسســـ
تــــــی  عــــــــــا مـــطبو
ایــران   منتشــــــر کــرد

ویــــــژه نامه 
افغانستــــان
شمـــاره دوم
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میثاق خدمت با خون شهید سلیمانی
رئیس جمهور در اجتماع عظیم مردمی سالگرد شهادت سردار  سلیمانی تأکید کرد پیام خون این شهید به مسئوالن، گره گشایی از زندگی مردم است
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با حضور معاون اول رئیس جمهور و وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
آلبوم »سربازنامه« رونمایی شد

 روایت پرواز همای
 از  آرش کمانگیر تا حاج قاسم
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