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جامعه

ریزش  90تومانی دالر و  95تومانی یورو در یک روز رکورد زد

فرمانده جدید نیروی انتظامی:

هجوم ارزهای انباری به بازار

صفحه4

به سرمایه اجتماعی
و مشارکت مردمی
تکیه کنیم
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رئیس جمهوری:

10درصد صرفهجویی
مشکل بیآبی را حل میکند

صفحه17

حادثه

عمليات غمانگيز
امدادگر جوان
سرصحنه
تصادف

در مجموع سدهای تهران حدود 40درصد ظرفیتشان آب دارند
و 60درصد ظرفیت آنها خالی است

جهان

دکتر رضا مولوی در گفتوگو با «شهروند»:

آب نباشد
سیاست هم میخشکد

حادثه

سیاست

آجیل فروشیها
در معرض خطر هستند

دستور روحانی
برای پیگرد عوامل حمله به مطهری

دستبرد سارقان
بهآجیل شب عید

معاون امنیتی انتظامی وزیرکشور مسئول پیگیری حادثه شد

صفحه18

صفحه6

یادداشت
هزينه شهرت را بايد پرداخت
| مصطفی عابدی  | روزنامهنگار   |
رفتار ما با افراد مشهور و شناخته شده بهگونهاي است
كه برخالف هدف اوليه خودمان كه خواهان حمايت از آنها
هستيم ،با دستان خودمان آنان را به روز سياه مينشانيم.
اين مسأله در دو حوزه سياست و ورزش بيش از هر جاي
ديگرخودرانشانميدهد.باناديدهگرفتنخطاهايآنان،
گمان ميكنيم كه آبروداري ك��رده و اعتبار آنان را حفظ
ميكنيم ،در حالي ك��ه ناخواسته آنان را ب��ر انجام رفتار
نادرست و مجرمانه تشويق ميكنيم .این احتمال وجود
دارد که بر اثر این برخورد آن فرد خاص ديگر مرتكب آن
خطا نشود ،ولي افراد مشابه ديگر متوجه ميشوند كه اگر
مرتكبخطاييشوند،كسيگريبانآنانرانخواهدگرفت
و در نتیجه تشویق به انجام رفتار مجرمانه میشوند .اين
مسأله در جوامع توسعهيافته معكوس است .حساسيت
جامعه و حكومت در این کش��ورها نسب��ت به خطاهاي
افراد مش��هور بيش از ديگ��ران است ،و حت��ي ميتوان
گفت هيچ نوع مماشاتي را برنميتابند .نمونه مشهورش
را ميتوانيد در كوش��ش اياالت متحده ب��راي بازداشت
و فرستادن كارگردان مش��هور سينماي فرانسه و جهان
رومن پوالنسکی به آمريكا دانست تا به اتهامي كه حدود
40سال 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 ميكند .بهويژه
آنكه آنان ميدانند با كوچكترين محكوميتي كه شامل
حال آنان شود ،خس��ارات بزرگ م��ادي و معنوي را بايد
متحمل شوند .جالب اينك��ه رسانهها نيز از خطاهاي اين
افراد نميگذرند .نمونه ديگر ،ع��دم گذشت از خطاهاي
رانندگي و رفتاري در اروپا از سوي ورزشكاران است .اخيرا ً
چند مورد از مهمترين فوتباليستهاي درجه اول اروپايي
با مجازاته��اي سنگين مالي و حتي زن��دان و بازداشت
مواجه شدهاند و يكي از آنان بالفاصله از تيم خودش كنار
گذاشته شد ،هرچند ایرادات وارده به وی در مرحله اتهام
بوده و هنوز چيزي ثابت نش��ده اس��ت .جالب اينكه همه
مردم نيز اسامي آنان را ميدانن��د ،و با کلمات اختصاری
«م.ر» معرف��ی نمیشوند! زيرا شهرت مزاياي��ي دارد كه
بايد هزينهاش را نيز پرداخت ،یکی از این هزینهها ،طرح
عمومي اتهامات اين افراد است .از اين موارد در كشورهاي
توسعهيافتهبهوفورميتوانديد.وليمادرجامعهخودمان
بيشترينكوششرادرجهتالپوشانيخطاهاياينافراد
ميكنيم .و بهجاي آنكه برخورد قاطع با آنان شود ،ناديده
ميگيريم و در برخي موارد هم جايزه ميگيرند ،مثل بازي

صفحه18

  عکس :نسیم اعتمادی /شهروند

گروه جامعه| سدهای اطراف تهران ح��ال و روز خوبی
ندارند.چندماهیمیشودکههرخبریاهرتصویریکهاز
وضع سدهای اطراف تهران منتشر میشود ،گواه واقعیت
تلخ روزگار بدآبی است .روزگار بدی که پایتختنشینان
تنها خبر آن را شنیدهاند و هنوز طعم آن را نچشیدهاند.
آخرین روزه��ای تابستان بود که ذخی��ره آب سدهای
تهران بهحدی کاهش یافته بود که حتی توان تأمین آب
مورد نیاز پایتختنشینان تا پایانسال را هم نداشتند .در
همان روزها معاون اولرئیسجمهوری،با اشارهبه اینکه
پایتخت فقط چند روز دیگر آب دارد ،صراحتا اعالم کرد
کهمردمهمبحرانآبراجدینمیگیرند.
اسحاق جهانگی��ری از ج��دی گرفته نش��دن بحرانی
میگفت ک��ه به شدت نزدی��ک شده ب��ود و تأمین آب
ماههایآیندهپایتخترابهنگرانیجدیمسئوالنتبدیل

کرده بود .این نگرانی با نزوالت جوی که نبارید و آسمانی
که روی خوش نشان نداد ،جدیتر شد .حاال بحران از هر
زمان دیگری نزدیکتر است .حجم آب سدهای کشور به
کمترازنیمرسیدهوبهگفتهرئیسجمهوری،درمجموع
سدهای تهران ح��دود 40درصد ظرفیتشان آب دارند
و 60درصد ظرفیت آنها خال��ی است .حسن روحانی در
مراسم افتت��اح دو واحد تصفیهخان��ه فاضالب جنوب
تهران ،با تأکید بر اینکه بهرغ��م بارش نزوالت آسمانی
طیروزهایاخیرهمچناندرمسیرخشکسالیهستیم،
وضع سدهای اطراف تهران را نامناسب توصیف کرد .او
راهکار حل مشکل را صرفهجویی اعالم کرد و با تأکید بر
اینکه مردم باید در مصرف آب صرفهجویی کنند ،گفت:
«با صرفهجوی��ی 10درصدی هر خان��وار در مصرف آب
مشکالتحوزهآبحلخواهدشد.
صفحه17

كردن يكي از اين اف��راد در مسابقات جام ملتهاي آسيا.
چند ماه پيش يك فوتباليست با نگهبان يك بيمارستان
دعوا و او را مضروب کرد ولی هيچ كس نفهميد پایان 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 كشتيگير
با يك نگهبان ورزشگاه انق�لاب درگير شدهاند .ولي هيچ
نتيجهاي از اق��دام انجامشده 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 این می��ان اگر يك نفر هم از ورزشکاری شكايت
كند و به نتيج��هاي برسد فورا ً همه بسي��ج ميشوند كه
سروته قضيه را به ه��م آورند يا طرف رضايت دهد .نتيجه
همين ميشود 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 ميروند يا فراري
ميشوند و يا در زن��دان آب خنك ميخورند .در سياست
هم همين وضع را ميبينيم .اتهامات افراد براي سالهاي
سال ناديده گرفته ميشود (فارغ از اينكه اين اتهامات وارد
باشد يا در پايان تبرئه شود) بعد يك باره مواجه با رسيدگي
قضايي ميشوند و در اين م��دت هم با اين ادعا كه پرونده
در مرحله رسيدگي است و بايد آب��روي افراد حفظ شود،
موضوع پنهان ميماند ،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 جرمزا محسوب ميشود ،و
بايد نسبت به آن حساس بود .چه ب��راي ورزشكاران ،چه
هنرمندان و چه سياستمداران ،ف��رق نميكند .شهرت
هزينههايي هم دارد ك��ه بايد پرداخت ش��ود .اتفاقاً بايد
نسبتبهتخلفاتاينافرادبرخوردشديدتريكرد.آنانكه
از مواهب جامعه بهرهمندي بيشتري دارند ،هنگام تخلف
نيزبايدهزينهبيشتريرابپردازندومتحملشوند.رسالت
روزنامهنگاريدرپيگيرياينموارداست.اينپيگيريهابه
نفع مردم و جامعه و حتي همين افراد مشهور نيز هست،
زيرا هيچ چيز بهتر از نظارت رسانهاي نميتواند آنان را از
انجام كار خالف پشيمان كند .بيتوجهي به تخلفات در
حوزه ورزش و نی��ز در رفتار ورزشك��اران چنان شده كه
بسكتبال ایران 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.

اولویتهای صندوق توسعه با ریاست روحانی تعیین شد

کاهش سود تسهیالت صنعتی و کشاورزی در سال94

جلسه هیأت امن��ای صندوق توسعه مل��ی روز شنبه به ریاس��ت رئیسجمهوری
تش��کیل شد و مهمترین برنامهها و اولویتهای این صندوق درسال آینده به تصویب
رسید .حسن روحانی رئیسجمهوری و رئیس هی��أت امنای صندوق توسعه ملی در
این جلسه با تأکید ب��ر رعایت توازن منطقهای
در توزیع اعتبارات صندوق در جهت کمک به
رونق هر چه بیش��تر تولید ملی ،بر اصالح نرخ
سود تسهیالت در بخش صنعت و کش��اورزی
و نیز تعدیل آن در طرحهای مربوط به مناطق
مح��روم و شرکته��ای دانشبنی��ان تأکید
کرد .بر ای��ن اساس برنام��ه و اولویت صندوق
برای سرمایهگ��ذاری در بخشهای زیربنایی
ط��یس��ال  ۹۴در زمین��ه آب5 ،میلی��ارد و
۴۰۰میلیون دالر ،نفت و گاز حدود ۱۰میلیارد
دالر ،پتروشیم��ی و پاالیش��گاه 6میلی��ارد و
۲۰۰میلیون دالر ،کشاورزی و تصفیه و انتقال
آب یکمیلیارد دالر ،طرحهای ریلی ۲میلیارد
و ۶۰۰میلی��ون دالر ،نیروگاهها 3میلیارد و ۳۰۰میلی��ون دالر و برای چرخه فوالد نیز
3میلیارد و۲۰۰میلیون دالر به تصویب رسید .همچنین یکمیلیارد دالر نیز به صورت
ریالی در بخش صنعت و معدن ،گردشگری ،کشاورزی و بهرهوری آب اختصاص یافت.
این صندوق در سال ۹۳جمعاً ۳۱۲۰طرح ریالی را تأمین مالی کرده که۳۱۰۰میلیارد
تومان آن پرداخت و مابقی نی��ز در حال انجام است .مجموع گش��ایشهای اعتباری
صندوق از ابتدا تا پایانسال  ۹۳نیز ۱۰میلی��ارد و ۵۰۰میلیون دالر بوده که ۲میلیارد
و ۵۰۰میلیون دالر آن مربوط بهسال  ۹۳است .همچنین هیأت امنای صندوق توسعه
ملی ضمن تعیین و تصویب طرحهای اولویت دار ارزی و ریالی ،برخی موارد نظامنامه
ضوابطوشرایطاعطایتسهیالتارزیراتصویبکرد.بودجهستادصندوقتوسعهملی
نیزدراینجلسهموردتصویبقرارگرفت.

صفحه2

هالل

دکتر قبادیدانا رئیس سازمان جوانان
از کمپین کاهش تصادفات میگوید

این کمپین شروعی
است ادامهدار
سازمان جوانان جمعیت هاللاحمر
ب��رای افزای��ش آگاهیبخش��ی و
نهادینهس��ازی فرهن��گ صحیح سفر،
طرح ایمنیوسالم��ت مسافران نوروزی
را از 27اسفن��د آغ��از و ت��ا 15فروردین
ادامه میدهد؛ این طرح امروز در مراسم
«کمپین مل��ی کاهش تصادف��ات» و با
شع��ار «بیگدار به ج��اده نزنیم؛ ظریف
برانیم»کلیدمیخورد.
صفحه15

رئیسجمهوری در دیدار دیپلمات آزادشده ایرانی:

برای دفاع از آرمانهایمان بهای زیادی پرداخته ایم

رئیسجمهوری با تأکید بر اینکه ملت ایران ب��رای دفاع از اهداف و آرمانهای خود
همواره بهای زیادی پرداخت ک��رده است ،گفت :ملت ایران ،استقالل ،آزادی ،انقالب،
ایمان و فرهنگ دینی را از یاد نبرده و نخواه��د برد و همواره به عهد و پیمانش با نظام
اسالمیوفاداربودهاست.
ب ه گزارش ایسنا ،حجتاالسالموالمسلمین
حسن روحانی روز گذشته در دیدار نوراحمد
نیکبختدیپلماتآزادشدهایرانیگفت:بهای
پایبندی به آرمانهای نظام و انقالب ،گاهی با
شه��ادت ،گاهی با جانبازی ،گاه��ی با اسارت
و تحمل فش��ارها و سختیه��ا پرداخت شده
و خداوند ،همواره به ملت ای��ران برای عبور از
سختیهاکمککردهاست.
رئیسجمهوریدرایندیدارصمیمیضمن
پرسوجو درخصوص دوران اسارت دیپلمات
کشورمان گفت :آنچه به شما کمک کرد تا در
مدت زمان طوالنی اسارت روی اصول دینی و
مذهبیوملیخودمقاومتکنید،نصرتخداوایمانقویبود.
دکتر روحانی با بیان اینکه خانواده شما نیز در دوران اسارت سختیها و مشقتهای
بسیاری متحمل ش��ده ،اظهار داشت :ب��رای ما این روحیه قوی ،ایم��ان بر آرمانها و
ایستادگی در برابر سختیها و مشکالت ارزشمند است و اجر و پاداش شما و خانوادهتان
نزدخداوندمحفوظاست.
رئیسجمهوری ضمن تش��کر از عملکرد وزارتخانههای اطالعات و خارجه و همه
دستگاههای مرتبط در فراهمکردن شرایط آزادی دیپلمات کش��ورمان اظهار داشت:
بهعنوان رئیسجمهوری شخصا پیگیر و متاثر از موضوع اسارت شما بودم و وقتی شما
آزاد و وارد کش��ور شدید بسیار خوشحال شدم و امیدوارم با همان روحیه به کش��ور و
خانوادهوزارتخارجهخدمتکنید.
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