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رویداد

هیچکسمجبورنیستانتخابکند
مجتبی پارسا
روزنامهنگار

آلبر کامو در کتاب »ســقوط« از زبان شــخصيت اول 
داستان که کشيشی به نام کلمانتس است، تعریف می کند 
که روزی افسران نازی به روستایی رسيدند و در آن جا پيرزن 
روسی را با دو پسرش دیدند. افسران آلمانی به پيرزن گفتند 
ما می خواهيم یکی از فرزندانت را بکشيم، اما این حق را برای 
تو قایل می شویم که یکی از فرزندانت را انتخاب کنی. اگر 

هم دست به انتخاب نزنی، هر دوی آنها را خواهيم کشت.
کشــيش کلمانتس دیگر ادامه داســتان را نمی گوید، 
اما تا همين جا هم برای ما کافی است. سوال این است که 
آن پيرزن چه باید بکند؟ ممکن اســت برخی بگویند که 
کشته شــدن یکی از فرزندان بهتر از کشته شدن هر دوی 
آنهاســت، اما »بهتر« بودن مرگ یک نفر نسبت به مرگ 
دو نفر چه معنایی دارد؟ این محاسبه عقل مصلحت اندیش 
است که همه چيز را می خواهد در ظرف کميت بریزد و آن 
را اندازه گيری کند. هرچه بيشتر، بهتر و هرچه کمتر، بدتر. 
همين شيوه سودانگاری اســت که شما را مجاب می کند 

همواره بين بد و بدتر دست به انتخاب بزنيد.
اما این داستان، شــق دیگری هم دارد و آن نگاه اخالقی 
بــه موضوعات اســت؛ نگاهــی وظيفه گرایانــه یا حتی 
فضيلت گرایانه. اگر با این نگاه پيش بروید و جای آن پيرزن 
باشيد، هيچ گاه دست به انتخاب نخواهيد زد، حتی اگر به 
قيمت جان هر دو فرزندتان یا حتی هر سه تای شما تمام 
شود. به محض این که دست به انتخابی بزنيد، خود را اوال، 
درگير بازی ای کرده اید که ناخواسته برای شما چيده اند و 
ثانيا، شما در قتل یک نفر، که از قضا آن یک نفر فرزند خود 

شماست، شریک شده اید.
اساســا اخالق،  چنين اجازه ای به شــما نمی دهد که 
بخواهيد در این ميان دســت به انتخاب بزنيد. در اخالق  
جان دو نفر عزیزتر و مهمتر از جان یک نفر نيست. به همين 
دليل است که در قرآن آمده است گرفتن جان یک انسان 
بی گناه مثل کشتن همه انسان هاســت. در این سيستم 
اخالقی هيچ وقت به شما اجازه داده نخواهد شد که برای 
نجات جان انسان های زیادی، جان یک نفر را بدون رضایت 
آن فرد بگيرید. حتی اگر قرار باشــد هر دو فرزندتان را از 
دســت بدهيد، باز بهتر از آن است که قاتل شمرده شوید؛ 
از دست دادن هر دو فرزندتان، همان هزینه اخالقی  زیستن 
شماست؛ هزینه ای که ناگزیر است و برای اخالقی زیستن 

باید آن را بپردازید.
درست اســت که انتخاب »بد« ميان بد و بدتر، انتخاب 
عاقالنه و مصلحت اندیشــانه ای است، اما هميشه اخالقی 
نيســت و زمانی هم که تبعات و هزینه های انتخاب »بد« 
بيشتر از »انتخاب نکردن« باشد، نه تنها اخالقی نيست بلکه 
مصلحت اندیشانه و عقالنی هم نخواهد بود. این که درنهایت 
یک انتخاب اخالقی می تواند انتخابی عقالنی هم در نظر 
گرفته شود، بحث دیگری است که قصد ندارم در این جا به 

آن اشاره کنم.
هميشه موضوع، گرفتن جان انسان ها نيست. می توان 
انتخاب ميان بد و بدتر را بــه موضوعات دیگر هم تعميم 
داد. ما در زندگی اجتماعی و فــردی خود، دایما و هر روزه 
با این انتخاب ها روبه رو هستيم و معموال، اکثر ما آدميان، 
مصلحت اندیشانه و حســابگرانه با آن انتخاب ها برخورد 
می کنيم و در بســياری از مواقع، انتخاب های اشتباهی را 
برمی گزینيم. گرچه گاهی انتخاب بد یا حتی بدتر می تواند 
اخالقی باشد، اما نکته مهم این است که بازی این دو راهی را 
نخوریم که »همواره مجبوریم ميان بد و بدتر انتخابی داشته 

باشيم«. 
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علیفر،محصولاورجینال
صداوسیما!

ادامه از صفحه اول| بــدون تردید در تمام 
جریاناتی که علیفر پای ثابت شــان در تلویزیون 
بوده، نمی توان نقش صداوسیما را نادیده گرفت. 
سازمانی که با محدودیت های متنوع بارها جلوی 
مســائل مختلفی را در جدول پخش برنامه های 
خود گرفته، در بازه های گوناگون توسط مجریان، 
میهمانان و ... غافلگیر و سوژه ای برای شبکه های 
اجتماعی شده است. البته که حذف مجریان به 
خاطر بیان مسائل مورد توجه جامعه پذیرفتنی 
نیســت، اما برای یکی مثل علیفــر ماجرا فرق 
می کند. کســی که بارها و بارها نشان داده سواد 
کافی برای گزارش مســابقات فوتبــال را ندارد، 
چندین  سال است مورد انتقاد مخاطبان ورزشی 
قرار گرفته و هیچ مقام مسئولی هم در صداوسیما 
جلویش نایستاد. آن هم دقیقا سازمانی که وقتی 
او سیدجالل حسینی 39ساله را  هافبک وسط) !( 
لوانته توصیف می کند، قــدرت محرومیتش تا 
اطالع ثانوی را دارد و در این خصوص بیانیه رسمی 
نیز صادر می کند. پس مشخص است که چنین 
قدرتی در سال های گذشته نیز وجود داشته، اما 
انگار عزمی برای این کار نبوده اســت. شاید هم 
آن قدر مســئوالنش درگیرودار ممیزی و پیش 
بردن اهداف خــود در برنامه های مختلف بودند 
که فراموش کردند خیلی زودتــر از اینها جلوی 
چنین رفتارهای سودجویانه و خودخواهانه را از 
سوی گزارشگری که حداقل 90 دقیقه صدایش 
به صورت زنده روی آنتن است، بگیرند. به عبارت 
دیگر اگر علیفر امروز به این جا رســیده که فرض 
کند کاپیتان مشهور پرسپولیس )که طی دو هفته 
گذشته برای این تیم بازی کرده( به قول خودش 
»سه سوت« به لوانته رفته، نه تنها ناآشنایی او با 
قوانین نقل و انتقاالتی فوتبال را نشان می دهد و 
عدم آگاهی اش را از فوتبال و فوتبالیست ها را به رخ 
می کشد که اثبات می کند او محصولی اورجینال 
از ســازمانی اســت که فقط در یک مورد خاص 
سال ها با عدم برخورد با مجری درجه چندمش 

احترام به مخاطبانش را از یاد برده است.

در حمایت از محروميت زدایی اعالم شد

تشکررئیسجمهوریازاقداماتهاللاحمردرطرح»نذرآب«
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وزیر امور خارجه کشورمان در پيامی تویيتری در واکنش به ادعای پمپئو عليه ایران مبنی 
بر اینکه حمله به مجموعه پاالیشگاهی شرکت آرامکو کار ایران بوده، نوشت: »مایک پمپئو که 
در »فشار حداکثری« شکست خورده است، به »دروغ حداکثری« روی آورده است و مقصر 
دانستن ایران، به فاجعه خاتمه نخواهد داد. پذیرفتن طرح پانزدهم آوریل ما برای پایان دادن به 
جنگ و آغاز مذاکرات ممکن است به آن پایان دهد.«  انتقاد ظریف در پی این مطرح می شود 
که مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا در توئيت هایی که منتشر کرده، این ادعای بی اساس 

را مطرح کرده است که »تهران پشت نزدیک به ۱۰۰ حمله عليه عربستان سعودی است.«
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 اشيای بزرگ یا سنگين و 
همچنين ظروف شيشه ای ، چينی 
و سایر اشيای شکستنی و ظروف 

حاوی مواد خوراکی و شيميایی  
را در قفسه های پایين کابينت و 

کمد قرار دهيد.

چرایکدفتراسنادناگهانآتشمیگیرد؟

ذبیــحاهللخدائیان، 
رئيس سازمان ثبت اسناد و 
گفت:    کشــور،  امــالک 
موجــب  »پولشــویی 
فشل شدن نظام اقتصادی 
می شود و افرادی که پولشویی می کنند با خرید 
امالک به صورت اســناد عادی پول های کثيف را 
وارد جامعه می کنند؛ در حالی  که اگر سند رسمی 
تهيه شود، از پولشویی و کالهبرداری جلوگيری 
می شود. باید در اسکن پرونده اسناد دفاتر رسمی 
تسریع کنيم؛ زیرا فساد آن جا است و ممکن است 
جعل هایی صــورت گيرد. چرا بــه یک باره یک 
دفترخانه آتش می گيرد؟ بازرسان روی دفاتری که 
طعمه حریق می شوند، تمرکز کنند. آیا نباید فکر 
کرد کاسه ای زیر نيم کاسه اســت. اگر ما اسکن 
داشته باشيم، حریق خيلی برای مان اهميت ندارد؛ 
هر چند از باب سنتی بودن و تاریخی بودن اسناد 

حایز اهميت است.«

سودهایمیلیاردیبرایجیبهایخاص!

سیدمحمدرضامرتضوی، 
رئيس کانون انجمن های 
صنایع غذایی ایران گفت: 
»فســاد گســترده ای در 
سيســتم خرید تضمينی 
گندم شکل گرفته اســت؛ به گونه ای که ساالنه 
۷۰۰ هــزار تن ضایعات همچون شــن و خاک و 
ضایعات گندم به ارزش ۱۰۰۰ ميليارد تومان به  
عنوان گندم وارد پروسه خرید و فروش و تحویل 
گندم می شود. موضوع از این قرار است که دالالن، 
ضایعاتی همچون شن و خاک را با گندم مخلوط 
کــرده و بــه دولت تحویــل می دهنــد. طبق 
بررسی های ما ســاالنه ۷۰۰ هزار تن ضایعات با 

گندم مخلوط شده و به دولت فروخته می شود .«

دیــروز رئيس جمهوری به دنبــال نامه 
نماینده مردم دیر، کنگان، جم و عســلویه 
در مجلس شورای اســالمی درباره اقدامات 
جمعيت هــالل  احمر در امدادرســانی به 
حادثه دیدگان اســتان های جنوب شرقی 
کشور در ســيل فروردین ماه و همچنين 
کمک به آسيب دیدگان از خشکسالی این 
مناطق با اجرای طرح نــذر آب، از اقدامات 

انجام شده تقدیر و تشکر کرد. 
موضوع از جایی شروع شد که چند وقت 
پيش ســکينه الماســی، عضو کميسيون 
انرژی مجلس و نماینده مردم دیر، کنگان، 
جم و عسلویه در مجلس شورای اسالمی در 
نامه ای خطاب به رئيس جمهوری نوشــت: 
»همان گونه که مستحضر هستيد کشور در 
طول ۶ ماهه اول  سال جاری در برخی نقاط 
درگير سيل ویرانگر و در برخی نقاط دیگر 

درگير خشکسالی بود.
متاسفانه خســارات بســياری به مردم 
در ســيل فروردین مــاه وارد شــد و ادامه 
خشکســالی های متعدد، هموطنان مان را 
مخصوصا در نواحی جنوب شــرقی کشور 
با سختی بســيار روبه رو کرد. خوشبختانه 
عليرغم همه این مشکالت شاهد آن بودیم 
که جمعيت هــالل  احمر هم در مســأله 
امدادرسانی به آســيب دیدگان در سيل در 

استان های مختلف سيل زده و هم در تسکين 
آالم مــردم درگير در حادثه خشکســالی 
در اســتان های جنوب شــرقی کشــور با 
طرح زیبای »نذر آب« بســيار موفق و موثر 
عمل کرد. بنابراین بر خــود الزم می دانيم 
تا از اقدامات این نهاد امدادی در راســتای 
تســکين آالم، کمک به آســيب دیدگان، 
محروميت زدایی و رفع نيازهای دردمندان 
تقدیر نمایيم. بدون تردیــد حمایت های 
حضرتعالی از این گونه اقدامات گام موثری 
در مسير نهادینه ســازی و ارتقای این گونه 

فعاليت ها در کشور خواهد بود.«
در پاســخ به این نامه، محمــود واعظی، 

رئيس دفتر رئيس جمهوری با رونوشت نامه 
مذکور خطاب به رئيس جمعيت هالل  احمر 
نوشته است: »حسب نظر رئيس جمهوری 
محتــرم از اقدامات انجام شــده تشــکر 

می شود.«
»نذر آب« پویشــی است که هالل احمر 
جــدا از تمــام اقدامــات و فعاليت هــای 
امــدادی اش برای مردم بحــران زده، از ۱4 
مرداد در سيستان و بلوچســتان با تأمين 
حدود یک هزار و 2۷۰ مخزن آب 2 تا 5 هزار 
ليتری برای 5۰2 روستا به تأمين بسته های 
غذایی و ارایه خدمات ســالمت با راه اندازی 
کاروان های ســالمت از ۱9 اســتان کشور 

به ۱9 شهرستان سيســتان و بلوچستان و 
روستاهای محروم رسيد.

نذر آب تا جایی پيش رفته که حاال در کنار 
تأمين آب آشاميدنی سالم برای هزاران نفر، 
به نياز های تغذیه ای و بهداشتی آنها هم توجه 
می کند. این پویش اخيــرا وارد دومين فاز 
خود شد و رئيس سازمان داوطلبان جمعيت 
هالل  احمــر در مورد مرحلــه دوم اجرای 
آن گفت: »در طرح نذر آب  ســال گذشته 
خدمات درمانی، توزیع ســبد کاال و توزیع 
تانکرهای آب برای دسترســی مردم به آب 
شرب سالم انجام شد. امسال نيز بارندگی ها 
در این مناطق مشکل را تا حدودی برطرف 
کرده اما همچنان دسترســی به آب شرب 
ســالم در جنوب کرمان، قســمت هایی از 
خراســان جنوبی، سيستان و بلوچستان و 
شرق هرمزگان بسيار مشکل است. مرحله 
دوم از اجرای طرح نــذر آب دو محور اصلی 
دارد که محور نخســت آن بحث تأمين آب 
شرب )شامل سالم ســازی، آب قابل شرب، 
احيای قنات ها، بهبود چاه ها، بهبود وضع آب، 
فيلتر و سالم سازی مخازن آب های سطحی( 
و محور دوم آن بحث سالمت )شامل خدمات 
درمانی، ویزیت رایگان و جراحی محدود( و 
بهداشت )شامل بهداشت آب، بهداشت روان 

و بهداشت محيط( است.«
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ن
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شهروند| با آغاز فصل پاییز و افزایش تردد و سفرهای درون شهری در پایتخت، 
ترافیک سنگینی را در معابر تهران می بینیم. با شروع  سال تحصیلی جدید نیز، این 
ترافیک به مراتب سنگین تر خواهد شــد، طوری که به گفته کارشناسان ترافیک 
تهران در بعضی ساعات به  حدی سنگین می شود که شهروندان برای طی یک مسیر 
20دقیقه ای در حالت بدون ترافیک، یک ساعت ونیم و گاهی تا 2ساعت زمان صرف 
می کنند. ترافیک تهران عوامل زیادی چون کمبود و فرسودگی وسایل حمل ونقل 
عمومی، فقدان ایستگاه های مترو در تمامی سطح شهر و... دارد. یکی از عوامل اصلی 
ترافیک را »تردد خودروهای پالک شهرستان« در معابر پایتخت تشخیص داده اند. 
درست آن جا که هر روز صبح به اندازه تمام خودروهای پالک تهران، خودروی پالک 
شهرستان از مبادی ورودی وارد پایتخت می شوند و همین عامل شکل گیری ترافیکی 
سنگین در ورودی های تهران می شود. حاال میرلوحی، عضو شورای شهر تهران معتقد 
اســت که در آینده این طرح باید به منظور جلوگیری از ورود بی ضابطه خودروهای 
شهرستانی اجرا شود. اما برخی معتقدند که اجرای این طرح می تواند مشکالتی را به 

بار آورد. در ادامه به بررسی ابعاد و موانع پیش روی این طرح پرداخته ایم. 
سهمیه بندی تردد خودروهای پالک شهرستان در تهران 

میرلوحی عضو شورای شهر تهران می گوید: »اکنون درحال طراحی ساز وکاری 
هستیم که خودروهای شهرستانی با رعایت شــرایطی خاص در تهران اجازه تردد 
داشته باشند. در این طرح کســانی که از شهرستان به تهران می آیند، تنها به مقدار 
مشخصی می توانند تردد کنند. درحالی  که میرلوحی خبر از بررسی این طرح برای 
کاهش ترافیک و آلودگی تهران داده،  هاشــمی رئیس شــورای شهر تهران تالش 

می کند تا با برچسب زنی مانع اجرای این طرح شود.«
مشکل ترافیک نباید تک علیتی دیده شود

حجت نظری، عضو شورای شــهر تهران در گفت وگو با »شهروند« و در پاسخ به این 
سوال که کدام مرجع تصمیم گیرنده، طرح ممنوعیت تردد خودرو های پالک شهرستانی 
در تهران را مطرح کرده، گفت: » مشخص نیست، اما به نظر می رسد که پلیس راهور در 
اتخاذ چنین تصمیمی نقش تعیین کننده داشته و به دیگر مراجع تصمیم گیر نیز تسری 
داده است.« این عضو شورای شهر تهران در پاســخ به این سوال که خودرو های پالک 
شهرستانی چند درصد از ترافیک سنگین پایتخت را تشکیل می دهند، گفت: »نمی توان 
گفت که سهم خیلی باالیی را خودروهای شهرستانی مرتکب می شوند، اما این که سهمی 
از ترافیک تهران را می توان متعلق به آنها دانست، تردیدی نیست. به  هرحال در افزایش 
معابر شهر تهران که مختص خودروهاســت را خودرو های پالک شهرستانی تشکیل 
می دهند و اساســا این خودروها نه عوارض و مالیات می دهند و از طرفی هزینه ای را به 
شهر تهران تحمیل می کنند. آنها عوارض و مالیات های خود را به شهرهایی می دهند 
که محل صدور پالک خودروهایشان است. تنها راه این است که محدودیت هایی را برای 
ساماندهی این طرح اعمال کرد.« نظری در مورد این که آیا این طرح در وضع کنونی قابل 
اجرا و ساماندهی است، گفت: »تصور من این نیست که درحال حاضر بتوان این طرح 
را اجرایی کرد. اجرای این طرح نیازمند برنامه ریزی های گسترده و کارشناسانه است و 
باید به این موضوع به شکل جدی پرداخته شــود.« نظری در پاسخ به این سوال که آیا 
ایجاد محدودیت برای تردد غیرتهرانی در سطح معابر پایتخت به عنوان یکی از عوامل 
افزایش ترافیک نمی تواند به معنای پاک کردن صورت مسأله باشد، گفت:  »در این که 
مقوله ترافیک را نباید تک ساحتی و تک علیتی تلقی کرد، تردیدی نیست. معتقدم که 
باید تک تک معضالت و عوامل ترافیکی را شناسایی و در حل آن اقدام کرد. این که فکر 
کنیم در آینده با ایجاد این طرح اجرا نشــده است می توان مشکل ترافیک را حل کرد، 

طبیعتا به بیراهه رفته ایم.« 

امسال مهرماه و آغاز  سال تحصيلی با تغيير ساعت ادارات و اقدامات صرفه  جویانه 
و زیست محيطی جدید و اعمال سياست هایی در جهت شفاف سازی از راه می رسد؛ 
اقداماتی در راســتای تحقق فرآیند دولت الکترونيک و ساده سازی ارایه خدمات به 
مردم در کمترین زمان ممکن. برای همين شاید مهری متفاوت در پيش رو داشته 

باشيم.
آخرین فرصت برای اعالم اطالعات حقوقی مدیران

از فرصت تعيين شده برای ورود اطالعات حقوق کارکنان دستگاه های اجرایی به 
سامانه حقوق و مزایا فقط هفت روز دیگر باقی است و باید در این فاصله مدیران برای 
اعالم اطالعات حقوقی اقدام کنند. از یک ســال ونيم پيش که سامانه ثبت حقوق و 
مزایا از سوی سازمان اداری و استخدامی راه اندازی شد، تاکنون برخی دستگاه های 
اجرایی برای بارگذاری اطالعات در سامانه ورود نکردند، این در حالی است که طبق 
اعالم مسئوالن، دســتگاه های زیرمجموعه قوه مقننه و مجریه اطالعات حقوقی را 
بارگذاری کرده بودند، اما در قوه قضائيه و برخی نهادها تاکنون اقدامی نکرده بودند. 
براین اساس در مردادماه و در جلسه هيأت دولت مصوب شد که تا پایان شهریورماه 
تمامی دستگاه هایی که اطالعات درج شده آنها ناقص بوده و یا این که اصال ورود نکرده 
بودند، اقدام کنند و سازمان اداری و استخدامی هم مکلف شد تا پيگير دستگاه های 
اجرایی برای اجرای این قانون باشد. این در حالی است که فقط هفت روز دیگر از مهلت 

تعيين شده باقی مانده است.
حذف قبض کاغذی برق در کل کشور

از ابتدای مهرماه دیگر هيچ قبض کاغذی برق در کشور توزیع نخواهد شد. به گفته 
مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و امور مشترکين توانير »مشترکان باقيمانده نيز هر 
چه سریع تر شناسه قبض خود را به سرشماره 2۰۰۰۱52۱ ارسال کنند تا پس از این 
قبوض خود را به صورت پيامکی دریافت کنند.«  هادی مدقق با اشاره به این که تاکنون 
اطالعات حدود 9۰ درصد مشترکان برق کشور به منظور حذف قبوض کاغذی در 
سامانه ثبت شده است، ادامه داد: »براســاس ارزیابی صورت گرفته این رقم تا پایان 

شهریور ماه به 9۸ درصد خواهد رسيد.« 
حذف قبض کاغذی تلفن ثابت استان تهران

قبوض کاغذی کارکرد تلفن ثابت در مخابرات استان تهران از مهر امسال )سيکل 
سوم( حذف می شود. مخابرات منطقه تهران اعالم کرد که در راستای تحقق فرآیند 
دولت الکترونيک، حفظ محيط زیست، صرفه جویی و ساده سازی ارایه خدمات به 
مشتریان در کمترین زمان، قبوض کارکرد تلفن ثابت سيکل سوم مشتریان مخابرات 
استان تهران از مهر ماه  سال جاری چاپ و توزیع نمی شود.  بر همين اساس مشتریان 
مخابرات منطقه تهران از این پس برای اطالع از مبلغ صورتحساب پایان دوره و به روز 
تلفن خود می توانند با شماره  2۰۰۰  تماس بگيرند و از همان طریق نيز بدهی خود 

را پرداخت کنند.
پيشنهاد شناورشدن ساعات کاری ادارات در دهه اول مهر

 ســرانجام این که رئيس پليس راهنمایی و رانندگی ناجا خواســتار شناورشدن 
ساعت کاری ادارات در ۱۰ روز نخســت آغاز  سال تحصيلی شده است. سردار سيد 
کمال هادیانفر درباره اقدامات پليس برای بازگشایی مدارس گفته: »پيش بينی ما این 
است که امســال در آغاز مهر ماه ترافيک بين 25 تا ۳۰ درصد افزایش پيدا کند و در 
همين راستا الزم است دیگر دستگاه ها نيز اقداماتی را انجام دهند.« هادیانفر ادامه 
داده: »در همين راستا از استانداران و روسای ادارات درخواست می کنيم که به منظور 
حل مشــکل ترافيک در ۱۰ روز نخست آغاز  سال تحصيلی جدید، ساعات آغاز کار 

ادارات را به مدت دو ساعت شناور کنند.«

یک عضو شورای شهر تهران از ممنوعيت تردد خودرو های پالک شهرستانی در 
پایتخت خبر داد:

شهرستانیهاقربانیجدیدترافیکتهران؟

 اعمال سياست هایی در جهت صرفه جویی کاغذی، شفاف سازی اداری 
وکاهش بار ترافيک شهری؛
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