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هزينه شهرت را بايد پرداخت

رفتار ما با افراد مشهور و شناخته شده به گونه اي است 
كه برخالف هدف اوليه خودمان كه خواهان حمايت از آنها 
هستيم، با دستان خودمان آنان را به روز سياه مي نشانيم. 
اين مسأله در دو حوزه سياست و ورزش بيش از هر جاي 
ديگر خود را نشان مي دهد. با ناديده گرفتن خطاهاي آنان، 
گمان مي كنيم كه آبروداري ك��رده و اعتبار آنان را حفظ 
مي كنيم، در حالي ك��ه ناخواسته آنان را ب��ر انجام رفتار 
نادرست و مجرمانه تشويق مي كنيم. اين احتمال وجود 
دارد كه بر اثر اين برخورد آن فرد خاص ديگر مرتكب آن 
خطا نشود، ولي افراد مشابه ديگر متوجه مي شوند كه اگر 
مرتكب خطايي شوند، كسي گريبان آنان را نخواهد گرفت 
و در نتيجه تشويق به انجام رفتار مجرمانه می شوند. اين 
مسأله در جوامع توسعه يافته معكوس است. حساسيت 
جامعه و حكومت در اين كش��ورها نسب��ت به خطاهاي 
افراد مش��هور بيش از ديگ��ران است، و حت��ي مي توان 
گفت هيچ نوع مماشاتي را برنمي تابند. نمونه مشهورش 
را مي توانيد در كوش��ش اياالت متحده ب��راي بازداشت 
و فرستادن كارگردان مش��هور سينماي فرانسه و جهان 
رومن پوالنسكی به آمريكا دانست تا به اتهامي كه حدود 
40 سال پيش علي��ه او اقامه شده اس��ت رسيدگي شود. 
ف��ارغ از درستي يا نادرستي اين اته��ام، نتيجه اين وضع، 
هنرمندان را به رعايت رفتارشان ترغيب مي كند. به ويژه 
آنكه آنان مي دانند با كوچك ترين محكوميتي كه شامل 
حال آنان شود، خس��ارات بزرگ م��ادي و معنوي را بايد 
متحمل شوند. جالب اينك��ه رسانه ها نيز از خطاهاي اين 
افراد نمي گذرند. نمونه ديگر، ع��دم گذشت از خطاهاي 
رانندگي و رفتاري در اروپا از سوي ورزشكاران است. اخيراً 
چند مورد از مهم ترين فوتباليست هاي درجه اول اروپايي 
با مجازات ه��اي سنگين مالي و حتي زن��دان و بازداشت 
مواجه شده اند و يكي از آنان بالفاصله از تيم خودش كنار 
گذاشته شد، هرچند ايرادات وارده به وی در مرحله اتهام 
بوده و هنوز چيزي ثابت نش��ده اس��ت. جالب اينكه همه 
مردم نيز اسامي آنان را مي دانن��د، و با كلمات اختصاری 
»م.ر« معرف��ی نمی شوند! زيرا شهرت مزاياي��ي دارد كه 
بايد هزينه اش را نيز پرداخت، يكی از اين هزينه ها، طرح 
عمومي اتهامات اين افراد است. از اين موارد در كشورهاي 
توسعه يافته به وفور مي توان ديد. ولي ما در جامعه خودمان 
بيشترين كوشش را در جهت الپوشاني خطاهاي اين افراد 
مي كنيم. و به جاي آنكه برخورد قاطع با آنان شود، ناديده 
مي گيريم و در برخي موارد هم جايزه مي گيرند، مثل بازي 

كردن يكي از اين اف��راد در مسابقات جام ملت هاي آسيا. 
چند ماه پيش يك فوتباليست با نگهبان يك بيمارستان 
دعوا و او را مضروب كرد ولی هيچ كس نفهميد پايان قضيه 
چطور ش��د؟ در حالي كه اين م��وارد را حتي اگر رضايت 
بتوان گرفت، باز هم جرم است و بايد در دادگاه رسيدگي و 
حكم صادر شود. چند روز پيش خبر آمد كه دو كشتي گير 
با يك نگهبان ورزشگاه انق��الب درگير شده اند. ولي هيچ 
نتيجه اي از اق��دام انجام شده به اطالع عم��وم نرسيد. نه 
معلوم شد آن دو چه كساني هستند، و نه پيگيري قضايي 
ماجرا معلوم شد، ضمن اينكه اين مورد هم جرم عمومي 
است. در اين مي��ان اگر يك نفر هم از ورزشكاری شكايت 
كند و به نتيج��ه اي برسد فوراً همه بسي��ج مي شوند كه 
سروته قضيه را به ه��م آورند يا طرف رضايت دهد. نتيجه 
همين مي شود كه از مي��ان اين افراد كساني به اتهام قتل 
عمد و برخ��ي به دليل درگيري منجر ب��ه قتل، برخي به 
دليل قاچاق مواد مخدر و... به پاي اعدام مي روند يا فراري 
مي شوند و يا در زن��دان آب خنك مي خورند. در سياست 
هم همين وضع را مي بينيم. اتهامات افراد براي سال هاي 
 سال ناديده گرفته مي شود )فارغ از اينكه اين اتهامات وارد 
باشد يا در پايان تبرئه شود( بعد يك باره مواجه با رسيدگي 
قضايي مي شوند و در اين م��دت هم با اين ادعا كه پرونده 
در مرحله رسيدگي است و بايد آب��روي افراد حفظ شود، 
موضوع پنهان مي ماند، در پايان هم هر حكمي صادر شود 
معلوم نيست كه مردم را بتوان نسبت به اجرای عدالت در 
مورد آن مجاب كرد. مسأله اين است كه عدم رسيدگي به 
اتهامات افراد، يكي از عوام��ل جرم زا محسوب مي شود، و 
بايد نسبت به آن حساس بود. چه ب��راي ورزشكاران، چه 
هنرمندان و چه سياستمداران، ف��رق نمي كند. شهرت 
هزينه هايي هم دارد ك��ه بايد پرداخت ش��ود. اتفاقاً بايد 
نسبت به تخلفات اين افراد برخورد شديدتري كرد. آنان كه 
از مواهب جامعه بهره مندي بيشتري دارند، هنگام تخلف 
نيز بايد هزينه بيشتري را بپردازند و متحمل شوند. رسالت 
روزنامه نگاري در پيگيري اين موارد است. اين پيگيري ها به 
نفع مردم و جامعه و حتي همين افراد مشهور نيز هست، 
زيرا هيچ چيز بهتر از نظارت رسانه اي نمي تواند آنان را از 
انجام كار خالف پشيمان كند. بي توجهي به تخلفات در 
حوزه ورزش و ني��ز در رفتار ورزشك��اران چنان شده كه 
بسكتبال ايران كه به صورت سنتي يك ورزش دانشگاهي 
و بااعتبار و اخالقی بود، ام��روز شاهد بدترين رخدادها در 

زمين بازي و از سوي ورزشكاران است.

|  مصطفیعابدی|   روزنامهنگار|

اولویت های صندوق توسعه با ریاست روحانی تعیین شد
کاهش سود تسهیالت صنعتی و کشاورزی در سال94

 جلسه هيأت امن��ای صندوق توسعه مل��ی روز شنبه به رياس��ت رئيس جمهوری 
تش��كيل شد و مهمترين برنامه ها و اولويت های اين صندوق در  سال آينده به تصويب 
رسيد. حسن روحانی رئيس جمهوری و رئيس هي��أت امنای صندوق توسعه ملی در 

اين جلسه با تأكيد ب��ر رعايت توازن منطقه ای 
در توزيع اعتبارات صندوق در جهت كمك به 
رونق هر چه بيش��تر توليد ملی، بر اصالح نرخ 
سود تسهيالت در بخش صنعت و كش��اورزی 
و نيز تعديل آن در طرح های مربوط به مناطق 
مح��روم و شركت ه��ای دانش بني��ان تأكيد 
كرد. بر اي��ن اساس برنام��ه و اولويت صندوق 
برای سرمايه گ��ذاری در بخش های زيربنايی 
ط��ی  س��ال ۹4 در زمين��ه آب، 5ميلي��ارد و 
400 ميليون دالر، نفت و گاز حدود ۱0 ميليارد 
دالر، پتروشيم��ی و پااليش��گاه 6 ميلي��ارد و 
۲00 ميليون دالر، كشاورزی و تصفيه و انتقال 
آب يك ميليارد دالر، طرح های ريلی ۲ ميليارد 

و 600 ميلي��ون دالر، نيروگاه ها ۳ ميليارد و ۳00 ميلي��ون دالر و برای چرخه فوالد نيز 
۳ميليارد و ۲00 ميليون دالر به تصويب رسيد. همچنين يك ميليارد دالر نيز به صورت 
ريالی در بخش صنعت و معدن، گردشگری، كشاورزی و بهره وری آب اختصاص يافت. 
اين صندوق در  سال ۹۳ جمعاً ۳۱۲0 طرح ريالی را تأمين مالی كرده كه ۳۱00 ميليارد 
تومان آن پرداخت و مابقی ني��ز در حال انجام است. مجموع گش��ايش های اعتباری 
صندوق از ابتدا تا پايان  سال ۹۳ نيز ۱0 ميلي��ارد و 500 ميليون دالر بوده كه ۲ ميليارد 
و 500 ميليون دالر آن مربوط به  سال ۹۳ است. همچنين هيأت امنای صندوق توسعه 
ملی ضمن تعيين و تصويب طرح های اولويت دار ارزی و ريالی، برخی موارد نظامنامه 
ضوابط و شرايط اعطای تسهيالت ارزی را تصويب كرد. بودجه ستاد صندوق توسعه ملی 

نيز در اين جلسه مورد تصويب قرار گرفت.

رئیس جمهوری در دیدار دیپلمات آزادشده ایرانی:  
برای دفاع از آرمان هايمان  بهای زيادی پرداخته ايم

رئيس جمهوری با تأكيد بر اين كه ملت ايران ب��رای دفاع از اهداف و آرمان های خود 
همواره بهای زيادی پرداخت ك��رده است، گفت: ملت ايران، استقالل، آزادی، انقالب، 
ايمان و فرهنگ دينی را از ياد نبرده و نخواه��د برد و همواره به عهد و پيمانش با نظام 

اسالمی وفادار بوده  است. 
به  گزارش ايسنا، حجت االسالم والمسلمين 
حسن روحانی روز گذشته در ديدار نوراحمد 
نيك بخت ديپلمات آزاد شده ايرانی  گفت: بهای 
پايبندی به آرمان های نظام و انقالب، گاهی با 
شه��ادت، گاهی با جانبازی، گاه��ی با اسارت 
و تحمل فش��ارها و سختی ه��ا پرداخت شده 
و خداوند، همواره به ملت اي��ران برای عبور از 

سختی ها كمك كرده است.
رئيس جمهوری در اين ديدار صميمی ضمن 
پرس وجو درخصوص دوران اسارت ديپلمات 
كشورمان گفت: آنچه به شما كمك كرد تا در 
مدت زمان طوالنی اسارت روی اصول دينی و 

مذهبی و ملی خود مقاومت كنيد، نصرت خدا و ايمان قوی بود. 
دكتر روحانی با بيان اين كه خانواده شما نيز در دوران اسارت سختی ها و مشقت های 
بسياری متحمل ش��ده، اظهار داشت: ب��رای ما اين روحيه قوی، ايم��ان بر آرمان ها و 
ايستادگی در برابر سختی ها و مشكالت ارزشمند است و اجر و پاداش شما و خانواده تان 

نزد خداوند محفوظ است. 
رئيس جمهوری ضمن تش��كر از عملكرد وزارتخانه های اطالعات و خارجه و همه 
دستگاه های مرتبط در فراهم كردن شرايط آزادی ديپلمات كش��ورمان اظهار داشت:   
به عنوان رئيس جمهوری شخصا پيگير و متاثر از موضوع اسارت شما بودم و وقتی شما 
آزاد و وارد كش��ور شديد بسيار خوشحال شدم و اميدوارم با همان روحيه به كش��ور و 

خانواده وزارت خارجه خدمت كنيد. 

رئیس جمهوری: 

گروه جامعه| سدهای اطراف تهران ح��ال و روز خوبی 
ندارند. چند ماهی می شود كه هر خبر يا هر تصويری كه از 
وضع سدهای اطراف تهران منتشر می شود، گواه واقعيت 
تلخ روزگار بدآبی است. روزگار بدی كه پايتخت نشينان 
تنها خبر آن را شنيده اند و هنوز طعم آن را نچشيده اند. 
آخرين روزه��ای تابستان بود كه ذخي��ره آب سدهای 
تهران به حدی كاهش يافته بود كه حتی توان تأمين آب 
مورد نياز پايتخت نشينان تا پايان  سال را هم نداشتند. در 
همان روزها معاون اول رئيس جمهوری، با اشاره به اين كه 
پايتخت فقط چند روز ديگر آب دارد، صراحتا اعالم كرد 

كه مردم هم بحران آب را جدی نمی گيرند. 
اسحاق جهانگي��ری از ج��دی گرفته نش��دن بحرانی 
می گفت ك��ه به شدت نزدي��ك شده ب��ود و تأمين آب 
ماه های آينده پايتخت را به نگرانی جدی مسئوالن تبديل 

كرده بود. اين نگرانی با نزوالت جوی كه نباريد و آسمانی 
كه روی خوش نشان نداد، جدی تر شد. حاال بحران از هر 
زمان ديگری نزديك تر است. حجم آب سد های كشور به 
كمتر از نيم رسيده و به گفته رئيس جمهوری، در مجموع 
سدهای تهران ح��دود 40 درصد ظرفيت شان آب دارند 
و 60 درصد ظرفيت آنها خال��ی است.  حسن روحانی در 
مراسم افتت��اح دو واحد تصفيه خان��ه فاضالب جنوب 
تهران، با تأكيد بر اين كه به رغ��م بارش نزوالت آسمانی 
طی روزهای اخير همچنان در مسير خشكسالی هستيم، 
وضع سدهای اطراف تهران را نامناسب توصيف كرد. او 
راهكار حل مشكل را صرفه جويی اعالم كرد و با تأكيد بر 
اين كه مردم بايد در مصرف آب صرفه جويی كنند، گفت: 
»با صرفه جوي��ی ۱0 درصدی هر خان��وار در مصرف آب 

مشكالت حوزه آب حل خواهد شد. 
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  در مجموع سدهای تهران حدود 40 درصد ظرفیت شان آب دارند
 و 60 درصد ظرفیت آنها خالی  است


