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رئیس  جمهوری با تاکید بر اینکه بدون حضور فعال مردم 
در صحنه مشکالت جامعه حل و فصل نمی شود، گفت: 
اگر بخواهیم کشور و نظام حفظ کنیم و مردم را در مسیر 
ســعادت و  تعالی قرار دهیم، بدون کمک و یاری یکدیگر 

امکان پذیر نیست. 
به گزارش ایرنا، حســن روحانی عصر روز دوشنبه در 
دیدار جمعی از خیرین و فعاالن ســازمانهای مردم نهاد 
افزود: در جامعه ای که ما زندگی می کنیم، هم محیط ما 
نیازمند به کمک است هم انسان ها نیاز به کمک هستند. 
نیازمندی ها البتــه یک مقدار متفاوت اســت بعضی ها 
نیازمندی های بیشتری دارند و برخی کمتر. اما در عین 
حال بدون حضور فعال مردم در صحنه حتما مشــکالت 

حل و فصل نخواهد شد.
وی ادامــه داد: این که ما فکر کنیم هــر دولتی در هر 
جامعه ای و حتی در جوامع پیشــرفته دولت قادر است 
همه مشکالت را حل کند و همه گره ها را باز کند و  شرایط 
و محیط مناسب را برای زندگی انسان ها فراهم کند این 
چنین نیست. بدون کمک و فعالیت و حضور مردم امکان 

پذیر نیست.  
رییس جمهوری اضافه کرد: چه ما که مسلمان هستیم 
و اعتقاد به خداوند و روز قیامت داریم و همه تاکیداتی که 
در زندگی همه پیامبران به ویژه پیامبر اســالم نسبت به 
دستگیری و یاری دیگران شده است و چه جامعه ایرانی که 
دارای یک تمدن کهن و بزرگی است ما اگر بخواهیم کشور 
و نظام حفظ کنیم و مردم را در مسیر سعادت و  تعالی قرار 

دهیم، بدون کمک و یاری یکدیگر امکان پذیر نیست.
رییس دولت تدبیر و امید با اشاره به نقش احزاب سیاسی 
در ارتقای مردم ساالری در جامعه خاطرنشان کرد: احزاب 
در مسیرآگاه سازی بیشــتر مردم، در مسیر دموکراسی 
جامعه و آشنا کردن مردم به اهداف مهم کشور رسالت ها و 
وظایفی دارند اما کار سیاسی احزاب که جای خودش بسیار 
مهم است، نباید با فعالیت خیران و سمن ها و آنهایی که 
کاری ماورای حزب و گروه و جناح و مسائل سیاسی انجام 

می دهند، آمیخته شود.
روحانی با بیان اینکه در مسائل سیاسی رقابت وجود دارد 
و فعالیت حزبی بدون رقابت امکانپذیر نیست، خاطرنشان 
کرد: احزاب هر چند همه ممکن اســت قصد خیر داشته 
باشند اما برای تصاحب قدرت فعالیت می کنند اما بحث 
سمن ها و خیران، شرایط متفاوت است و رقابت ها طوری 

نیست که یکی بخواهد آن یکی را از صحنه بیرون کند و 
قدرت در اختیار او باشد.

وی تصریح کرد: در موضوع سمن ها، هر چقدر تعداد 
سمن ها و خیران بیشتر باشد به نفع جامعه است و اگر تعداد 
کنونی آنها که چندهزارتاست، به چند ده هزار هم برسد ما 
ضرر نمی کنیم. در عین حال وجود هماهنگی بین سمن ها 
ضروری است زیرا گاهی وقت ها جایی تکرار نیاز نیست و 

گاهی تکرار بیشتر نیاز است.
 رییس جمهوری ادامه داد: بسیار ارزشمند است که ما 
بتوانیم در سامانه هایی، همه سمن ها را جمع کنیم و آنها از 
همدیگر باخبر باشند و بدانند که دیگران چه کار می کنند و 

همدیگر را در کار خیر یاری و فعالیت ها را هماهنگ کنند.
روحانی با تاکید بر حضور جوانان در سمن ها افزود: در 
این کار خیر جمعی، حضور جوانان بسیار مهم است و نسل 
جوان پرانگیزه و پرنشاط ما الزم است حضور پررنگ تری 
داشته باشند. جوان های ما غیر از تحصیل و کار و اشتغال، 

اوقــات فراغتشــان را 
صرف کارهــای خیر 
کنند تا این مسیر بتواند 
با قدرت ادامه پیدا کند.

وی با بیــان اینکه 
بعضی ها فکر می کنند 
کار خیــر مربــوط به 
ســنین بازنشستگی 
و زمانی اســت که باید 
به فکر قبــر و قیامت و 

آخرت بود، خاطرنشان کرد: انجام کار خیر و جامعه را در 
مسیر تعالی قرار دادن، رســالت و وظیفه انسانی و دینی 
همه ماست. در طول دولت یازدهم و دوازدهم تالش ما این 
بود که سمن ها را تقویت کنیم و راه را برای فعالیت بیشتر 

آنها باز کنیم.
رییس جمهوری خواســتار رفع مشکالت سمن ها و 
خیران شد و گفت: آمار و ارقام و تعداد، حکایت از این دارد که 
موفقیت هایی در این مسیر وجود داشته و تعداد به ما نشان 
می دهد که هم در بخش کار خیر و هم در بحث بهزیستی، 
کمک به افرادی که نیازمند توانمندسازی از لحاظ جسمی، 
ذهنی و خانوادگی هستند، فعالیت های خوبی در سطح 

کشور در حال انجام است.
روحانی با بیان اینکه تعداد سمن ها خیلی بیشتر شده و 

از چهار و ۳۰۰ سمن به ۹ هزار و ۸۰۰ سمن و تشکل رسیده، 
تصریح کرد: فعالیت های سمن هم افزایش چشمگیری 
داشته و سیاست ما هم این بود که تا جایی که می توانیم کار 

را به خود خیران واگذار کنیم.
وی اضافه کرد: من از همان آغاز در خود بهزیســتی 
عنوان کرده ام که هر جایی که امکان بوده در اختیار خیرین 
و سمن ها قرار بدهیم چرا که آنها بهتر می توانند کار را انجام 
دهند. اگر شیرخوارگاهی در اختیار دولت و یا در اختیار 
مردم است، مردم بهتر می توانند در آن بخش کمک کنند 
یک بخشی از معلولین در اختیار دولت و یا در اختیار خیرین 

است، آنها بیشتر می توانند تالش کنند.
روحانی عنوان کرد: کار سمن، کار داوطلبانه است اما 
کار دولت کاری است که بر مبنای مقررات، وظیفه، حقوق و 
ساعت کار است. وقتی می گویم دولت یعنی آغاز کار ۸ صبح 
و تعطیلی ۴ بعد از ظهر، یعنی یک زمان و شــرایط خاص 
برای فعالیت. اما وقتی می گوییم مردم، سمن یا تشکل های 
خیریه دیگر ســاعت 
نمی شناسد، ۷ صبح، ۶ 
صبح، ۵ صبح، یا ساعت 
۱۰ یا ۱۲ شب و ساعت 
نمی شناســد چرا که 
داوطلب هم هســت و 
وقت باز دارد، خودش 
آمده و عالقه مند است. 
یعنی آمده که به جامعه 
نشاط بدهد اما خود او 
هم نشاط پیدا می کند. رییس جمهوری گفت: شما وقتی 
به کسی کمک می کنید و می بینید حال وی و زندگی وی 
بهتر شــد، اول خودتان لذت می برید و این بهترین لذت 
معنوی است، خداوند ما را اینگونه خلق کرده است و از ما 
اینگونه خواسته است. یعنی خداوند از مردم می خواهد 
و در این رابطه ای کــه بین خالق و مخلــوق وجود دارد، 
می گوید مغفرت و رحمت و پــاداش خداوند جلوی روی 
شماست، و به سمت بهشــتی که پهنای آن همه زمین و 
آسمان است، بشتابید.   وی با اشــاره به توصیف متقین 
اظهار کرد: خود روزه ماه رمضان هم برای همین تقواست، 
می گوید کســانی که کار نیک انجام دادند، دســتگیر 
دیگران بودند و مــردم را یاری کردنــد، در تمام حاالت 
جزو برنامه آنهاســت و هم در روز خوشــحالی و غم و هم 

 در روز سختی و رفاه، همیشــه این کار را انجام می دهند. 
رییس جمهوری خاطرنشان کرد: آن روزی که حال و وضع 
فردی خوب و خوشحال است، بخشی از وقت خود را برای 
جامعه و نیازمندی های جامعه قرار می دهد و وقتی هم که 
غم و مشکالت و ســختی دارد، باز هم دیگران را فراموش 
نمی کند و دیگران را یاری می کند. بنابراین اساس این است 
که کار خیر و کار خیر جمعی به عنوان وظیفه، نیاز و نشاط 

برای خودمان و برای جامعه ضروری است.
روحانی با بیان اینکه در کنار آگاهی بخشی و توانمند 
ســاختن جامعه، ما باید مردم و نســل جوان و جامعه را 
آگاه کنیم، اظهار کرد: بخشــی از آسیب های اجتماعی و 
مشکالتی که داریم در اثر ناآگاهی است. اگر همه ویژگی ها 
و قسمت های مسئله برای نســل ما و جامعه ما تبیین و 
روشن شــود، گاهی اوقات با فهم و درک درست مسئله 

حل می شود.
وی ادامه داد: گاهی وقت ها، شخص آگاهی دارد، اما نیاز 
دارد که ما وی را یاری و توانمند کنیم تا بتوانند شغل الزم و 
محل کسب و کار و فعالیت داشته باشند. همه اینها جایی 
است که ما بعد از آگاه سازی، به دنبال توانمندسازی جامعه 

هستیم که اینها را توانمند کنیم.
رییس جمهوری با تاکید بر لزوم فرهنگ ســازی در 
جامعه اظهار کرد:  برخی اوقات کارهایی است که ممکن 
اســت یک نفر، دو نفر یا ۱۰ نفر انجام دهند اما تبدیل به 
فرهنگ جامعه نمی شود. قبل از اینکه دیگران به معروف 
دعوت و از منکر نهی کنیم، باید برای مردم به عنوان معروف، 
کار نیک و شایسته جا بیفتد و این در سایه فرهنگ سازی 
در جامعه اتفاق می افتد. روحانی اضافه کرد: وقتی شــما 
می بینید فردی نظافت خیابان را به هم می زند و آشغالی 
را پرت می کند و احساس شــرم هم نمی کند، این باید به 

فرهنگی تبدیل شود که این فرد احساس شرم کند.
رییس دولت تدبیر و امید گفت: در همین مقطع کرونا 
و فشارهای اقتصادی که ما قرار داریم، خیلی حرف ها در 
گوشه و کنار بیان می شــود که چرا فالن کار انجام نشد. 
ما کشوری هستیم که سه سال و نیم در یک جنگ تمام 
عیار اقتصادی قرار داریم، هیچ کشوری چنین شرایطی را 
پیدا نکرده است.ما توانستیم در این سه سال و نیم در برابر 
همه فشارها ایستادگی کنیم، خم نشدیم و نشکستیم و 
ایستادگی کردیم تا جایی که همه دنیا امروز این موضوع 

را قبول دارند.

وزیر امور خارجــه در توییتی 
محورهای دیدار خود با مقام های 

عالی اندونزی را تشریح کرد. 
به گزارش اداره کل اطالع رسانی 
و امــور ســخنگویی وزارت امور 
خارجه، »محمدجواد ظریف« روز 
دوشنبه در حساب کاربری خود در 
توییتر نوشت: خرسندم که برای گفت وگو با رئیس جمهور »ویدودو« و وزیر امور 
خارجه »رتنو مرسودی« در خصوص ارتقای روابط دوجانبه و هماهنگی نزدیک 

درباره موضوعات منطقه ای و جهانی،   مجددا به جاکارتا بازگشته ام.
وی ادامه داد: از اندونزی برای حمایت ارزشمندش در شورای امنیت سازمان 
ملل در زمانی که رژیم ترامپ درصدد زیرسوال بردن حقوق بین الملل بود، قدردانی 
کردم.   به گزارش ایرنا، وزیر امور خارجه که از روز یکشنبه به اندونزی سفر کرده 

است، دیروز با رئیس جمهور و وزیر امور خارجه اندونزی دیدار و گفت وگو کرد.  

به پیشنهاد فرمانده کل سپاه و 
موافقت و تصویب فرمانده معظم 
کل قوا، سردار ســرتیپ پاسدار 
محمدرضا فالح زاده به ســمت 
جانشــین فرمانده نیروی قدس 

سپاه منصوب شد. 
به گزارش ســپاه نیوز؛ در پی 

شهادت سردار رشید اسالم جانباز سرافراز سرلشکر پاسدار سید محمد حسین زاده 
حجازی ، به پیشنهاد فرمانده کل سپاه و با موافقت و تصویب  فرمانده معظم کل 
قوا امام خامنه ای )مدظله العالی( ، سردار سرتیپ پاسدار محمدرضا فالح زاده به 

سمت »جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه« منصوب شد .
سردار محمدرضا فالح زاده پیش از این عهده دار مسئولیت معاون هماهنگ 

کننده نیروی قدس سپاه بود.
وی همچنین فرماندهی لشــکر ۳۳ المهدی، فرماندهی لشــکر ۱۹ فجر و 
فرماندهی ســپاه در  اســتان های یزد، اصفهان ، فارس و نیز فرماندهی قرارگاه 

سازندگی کربال را در کارنامه خود دارد.

خبر

روحانی در دیدار با جمعی از خیرین مطرح شد؛

بدون حضور مردم مشکالت جامعه حل و فصل نمی شود
 گزارش توییتری ظریف 

از سفر به اندونزی

با موافقت فرمانده کل قوا؛ 

سردار فالح زاده جانشین 
فرمانده نیروی قدس سپاه شد

خبر

خبر

باالخره واکسن کرونا رایگان است یا پولی؟! 

 مردم و باز هم آونگ شدن 
میان تأیید و تکذیب ها
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نشانههاازسرعتپیشرفتمذاکراتوینخبرمیدهند؛

شمارش معکوس 
وج از چنبره  برای خر

یم ها؟ تحر
هرچه می گذرد با ابهام کمتری می شود به 
این سوال پاسخ داد که »تا چه حد می توان به 
مذاکرات وین برای احیای برجام و برداشتن 
بــار تحریم ها از دوش ایــران امیدوار بود؟« 
گرچه هنوز برای پاسخ قطعی و روشن به این 
سوال خیلی زود است، اما دست کم تازه ترین 
ســیگنال ها از وین مثبــت و امیدوارکننده 

بوده است.
این ســیگنال های مثبت صبــح دیروز 

به بازار ارز رســیدند. در حالی کــه دالر در 
تعطیالت نوروزی به مرز ۲۶ هزار تومان هم 
رسیده بود، دیروز قیمت آن با کاهش نسبت 
به روز قبل، به ۲۴ هزار و ۵۰۰ تومان رسید. 
وضعیت درباره ســایر ارزهــای خارجی نیز 

بدین ترتیب بود. 
تحلیلگران این کاهش را واکنش بازار به 
اخبار وین ارزیابی کردنــد. عباس عراقچی، 

مذاکره کننده ارشد تیم ایران...

گزارش ویژه »توسعه ایرانی« از تاثیر تحریم بر ترانزیت هوایی

دالرها چگونه از آسمان ایران پرواز کردند؟
چرتکه 3


