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 تغييرپايتخت را
 جدا بررسي كنيد 

تهران ابرش��هري اس��ت با مش��كالت 
و معض��الت فراگي��ر و دي��ر پ��ا و بعضا 
الينحل. جمعيت ثابت و ش��ناور آن فراتر از اش��باع و از 
۱۲ ميلي��ون و ۸۰۰ ه��زار نفر در س��ال 95 عبور كرده 
اس��ت. خيابان هايش ب��راي 3 تا 3/5 ميلي��ون خودرو 
در ح��ال تردد ديگ��ر گنجايش الزم را ن��دارد. هوايش 
به ش��دت آلوده اس��ت و گاهي در طول سال فقط چند 
روز آن ه��م به مدد باد و باراني از ه��واي پاك برخوردار 
اس��ت. آمار بيماري ها و حتي مرگ هاي ناش��ي ازاين 
آلودگي به درستي احصا نشده است، چه بسا اگر چنين 
آماري دقيقا اس��تخراج ش��ود به اندازه زلزله اي باشد و 
ما همه روزه مي لرزيم و س��ينه هاي مان زير آوار دود ها 
مي سوزد! ترافيك س��نگين اغلب برقرار است و روزانه 
ميليارد ها ساعت از وقت س��اكنان شهر هدر مي رود تا 
اعصاب ها مچاله شوند و هزاران كار نكرده، نامه نرسيده، 
پول وصول نشده، بيماري درمان نشده به فردا موكول 
شوند و ارزش اقتصادي عظيمي به هوا رود. بنا بر اعالم 
مدير بخش زلزله مركز تحقيقات ساختمان، مسكن و 
شهرسازي، فرونشس��ت ها در تهران و اراضي جنوب و 
جنوب غربي آن در حال رخ دادن است و از همه مهم تر 
آنكه ميزان نشست زمين هاي اطراف تهران نسبت به كل 
كشور بيشتر است. طبق گزارش سازمان زمين شناسي، 
س��االنه 3۶ س��انتي متر در برخي از مناطق تهران، در 
دشت هاي غربي و جنوب غربي آن شاهد نشست هستيم 
و ميزان نشست تهران از كل دنيا بيشتر است و ركورددار 
باالترين فرونشست در اين منطقه هم هستيم. وضعيت 
آب هاي زيرزميني تهران واقعا بحراني اس��ت چنانچه 
در جديدترين گفته هاي رييس مركز ملي خشكسالي 
كشور از خشكسالي شديد و بسيار شديد در مراكز مهم 
جمعيتي از جمله تهران، البرز و خراس��ان  ش��مالي نام 
برده شده است. اما تهران سه گسل اصلي شمال، شرق 
و گسل ري در جنوب دارد. گسل شمال تهران در مسير 
خود، نياوران، تجريش، زعفرانيه، الهيه و فرمانيه را در بر 
مي گيرد. گس��ل ري در جنوب تهران نيز كه در صورت 
فعاليت پرتلفات ترين گسل كشور و شايد جهان است از 
جاده خاوران شروع و با گذر از دولت آباد و حركت روي 
جاده كمربندي تهران در حد نصاب كوره هاي آجرپزي 
چهار دانگه پايان مي يابد. گس��ل ش��رق نيز كه توانايي 
قوي ترين زلزله را دارا اس��ت از شرق به تهران وارد شده 
و با گذر از اراضي س��رخه حصار و حركت روي بزرگراه 
شهيد بابايي تا مجيديه و س��يدخندان امتداد مي يابد. 
جالب اينجاست كه اكثر حريم هاي انتقال نيروي شهر 
تهران نيز روي همين گسل هاي زلزله واقع شده است. 
اما ساختمان هاي تهران هم در وضعيت خطرناكي قرار 
دارند چنانچه گفته شده است تنها ۱۰۰ ساختمان مثل 
پالس��كو وجود دارد كه هر آن امكان وق��وع فاجعه اي 
در آنها دور از ذهن نيس��ت. به گفته عضو هيات مديره 
انجمن مهندسان راه وساختمان، بيش از ۸۰ درصد از 
ساختمان هاي بلند پايتخت در معرض خطر قراردارند 
زيرا امكانات الزم براي نگهداري آنها را نداريم و هيچ گونه 
فرآيند تعريف شده اي هم براي بازرسي مكرر آنها از لحاظ 
ايمني وجود ندارد. با توجه به همه موارد باال و ده ها نكته 
و آسيب گفته نش��ده در اين مقال اكنون سوال جدي و 
اساسي اين اس��ت كه آيا ما دانش، توان، امكان، بودجه، 
زمان، اراده و مديريت الزم براي رفع همه مشكالت ياد 
شده در ش��هر تهران را داريم؟ اگر پاس��خ به اين سوال 
بسيار مشكل است به سرعت سوال ديگري خودنمايي 
مي كند كه آيا وقت آن نرس��يده است تا موضوع بسيار 
مهم تغيير پايتخت مورد بررسي جدي و همه جانبه قرار 
گيرد؟ دولت مي تواند با تاسيس يك كارگروه متشكل 
از كارشناسان اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي 
و گ��ردآوري هم��ه تجربه هاي جهان��ي موضوع تغيير 
پايتخت را دقيقا بررسي كرده و روشن سازد كه آيا چنين 
امكاني در حال حاضر وجود دارد يا خير؟ آيا باز سازي و 
نوسازي تهران مقرون به صرفه تر است يا تغيير پايتخت 
سياسي كشور و كاستن از جمعيت تهران؟ به هر حال 
موضوع آتش سوزي پالسكو زنگ فاجعه براي تهران با 
انبوه مش��كالتش را به صدا درآورده اس��ت و در صورت 
عدم چاره يابي هاي اساسي و رفع خطرهاي بالقوه قطعا 
مردم به هيچ وجه از ما نخواهند گذشت و عذر هيچ كس 
پذيرفته نخواهد ش��د. بايد درنظر بگيريم كه وقوع هر 
حادث��ه اي در تهران خصوصا خ��داي ناكرده اگر بزرگ 
باشد تمامي كشور را تحت تاثير عوارض منفي خود قرار 
مي دهد همچنان كه حادثه پالسكو كه ممكن است به 
اندازه جرقه اي در برابر حوادث احتمالي ديگر باشد كل 
اقتصاد پوشاك كشور را متاثر ساخت. براي ايمن شدن 
اساس��ي در مقابل خطرها و حادثه ها حتي لحظه اي را 
نبايد از دست داد و مماشاتي را پذيرفت و اولويت آن را به 
اندازه ذره اي مورد ترديد قرار داد. در اين زمينه مجلس 
شوراي اسالمي هم بايد قويا ورود كند و به عنوان خانه 
ملت در تعقيب منافع و امنيت و ايمني مردم تصميمات 

اساسي و مهم و سرنوشت ساز بگيرد. 
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مریم سمیع زادگان
آنیتا یارمحمدی
الهام فالح
کاوه فوالدی نسب
پیام فروتن
کامبیز درم بخش 
ترانه یلدا
احمد محیط طباطبایی
و... 

گفت وگو با هوشنگ آزادی ور
در صفحاتی ویژه شعر دیگر

گفت و گو با
خسرو سینایی

گفت و گو با
محمد محمدعلی

 در گذشت ابوي همسر گراميتان را تسليت گفته ،براي آن مرحوم غفران 
و آمرزش الهي و براي شما و بازماند گان صبر و سالمتي مسالت دارم.

برادر گرامي 
جناب آقاي دكتر بهرام  يعقوبي بيجار بنه

الياس حضرتي

نماينده  اسبق مردم الهيجان در مجلس شوراي اسالمي

وزير امورخارجه كويت با پيام ميانجيگري ميان ايران و شوراي همكاري خليج فارس 
به تهران آمد

نامه محرمانه در دستان روحاني

داغ و درد و دريغ

ول�ي  خليلي / ضلع ش�مال غربي س�اختمان 
پالس�كو »بهشت« آتش نش�انان شد، همگي 
با ه�م و در كنار يكديگر بودند كه س�اختمان 
فروريخت و حاال بعد از گذش�ت 8 روز با هم از 
زيرآوارها بيرون كشيده شدند؛ آتش نشاناني 
كه پيكرش�ان ب�ا » الال�ه اال اهلل« هم�كاران و 
ش�اخه هاي گل از روي ويرانه ه�ا عب�ور كرد؛ 
همكاراني كه در اين روزها نخل هاي ايستاده اي 
بودند تا دوستان شان را پيدا كنند و وقتي اين 
اتفاق افتاد، يك، يك روي ويرانه هاي پالسكو 

زانو زدند؛ اشك ريختند و شكستند. 
از دي�روز مفه�وم و واژه جدي�دي ب�ه ادبيات 
فارس�ي اضافه شد: » ضلع ش�مال غربي«؛ تا 
قب�ل از اين وقت�ي از ضلع ش�مال غربي يك 
س�اختمان چيزي مي ش�نيديم تنها برايمان 
بخش�ي از يك س�ازه تداعي مي شد كه در هر 
ساختمان مي توانس�ت باش�د ولي از حاال به 
بع�د فراموش نكنيم كه »ضلع ش�مال غربي« 
تنها ي�ك واژه براي ما ايرانيان نيس�ت، ضلع 

ش�مال غربي يك مختصات هندس�ي نيست 
بلكه يادآور قهرمانان آتش نشان كشور است، 
دوس�تان و رفقايي كه در كنار هم براي نجات 
جان ديگران »ضلع ش�مالي غربي« را به يك 
واژه بزرگ تبديل كردند، بهشتي زميني؛ اگر 
خيبر و هورالعظيم يادآور شهداي غواص است 
از اين پس »ضلع ش�مال غربي« را هم به واژه 
ادبيات ايثار اضافه كنيم؛ اگرچه قهرماني اين 
آتش نشان ها را حتي در قانون هم »شهادت« 
به حساب نمي آوريم و واژه »شهيد خدمت« را 
براي آنها س�اخته ايم ولي باور كنيم كه از اين 
پس »ضلع ش�مالي غرب« پالسكو هيچ كمي 
از هورالعظيم، ش�لمچه و... ن�دارد و تنها يك 
نقطه نيست، يك مختصات نيست بلكه تمام 
غم و اندوه يك ملت اس�ت، نماد چش�م هاي 
منتظري اس�ت كه خيره به اين نقطه شدند و 
اشك ريختند، اشك ريختند و اشك ريختند. 
تنها لحظه اي به نگاه منتظر همسران، مادران، 
پدران و فرزندان آتش نشانان فكر كنيد كه اين 
روزها و شب ها را چگونه پشت سر گذاشتند، 
آنهايي كه روي ويرانه هاي پالسكو سرگشته 
در گوشه اي مچاله ش�ده بودند و چشم انتظار 
فرياد اميد بخش يك امدادگر و پارس هاي اميد 

بخش يك سگ زنده ياب بودند، حاال دوباره به 
واژه »ضلع شمال غربي« فكر كنيم، واژه اي كه 
ديروز براي ما ايرانيان به تلخ ترين كلمه جهان 

تبديل شد. 
هنوز معلوم نيس�ت كه براي آينده پالس�كو 
مس�ووالن و صاحب�ان اين زمين چ�ه خوابي 
ديده ان�د و قرار اس�ت چه نقش�ه اي را در آن 
اجرايي كنند و چه سازه اي را باال ببرند ولي بايد 
از همين حاال به اهميت » ضلع ش�مال غربي« 
آن فك�ر كنند، نقط�ه اي كه ي�ادآور قهرماني 
و جانفش�اني آتش نش�اناني اس�ت كه در اين 
ساختمان جاودانه ش�دند؛ نقطه اي كه چشم 
ميليون ها ايراني به آن دوخته شد و گره خورد. 
مادر ش�هيد گمنامي ب�ا بغض دري�ك برنامه 
تلويزيون�ي تعري�ف مي ك�رد: »ب�راي م�ادر 
ويرانه كننده ترين چيز دنيا اين است كه نداند 
بايد سر كدام مزار براي فرزندش اشك بريزد و 
الاليي بخواند، دعا كنيد نشان و پيكر فرزندم 
پيدا شود«؛ ديروز پيكر 8 آتش نشان از »ضلع 
ش�مال غربي« ويرانه هاي پالس�كو پيدا شد، 
يعني 8 مادر نش�اني از فرزندشان پيدا كردند 
ولي همچنان 5 آتش نشان مفقود هستند و 5 

مادر چشم به راه نشاني از فرزندان شان... 

 بغض ايران با يافتن پيكر چند تن از قهرمانان آتش نشان شكست

نگاهي به حقوق مستاجران پاساژ پالسكو  مطابق قانون روابط موجر و مستاجر

براب��ر م��اده 4۸۱ قان��ون مدني، ه��رگاه عين 
مستاجره به واسطه عيب از قابليت انتفاع خارج 
شده و نتوان رفع عيب نمود، اجاره باطل است و برابر ماده 49۶ 
همين قانون عقد اجاره به واس��طه تلف شدن عين مستاجره از 
تاريخ تلف باطل مي شود، قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 
س��ال ۱35۶ در مورد تلف عين مستاجره ساكت است و قانون 
روابط موجر و مس��تاجر به اصطالح حقوقي، اين قانون خاص 
اس��ت و در مواردي كه قانون خاص در موضوعي س��اكت است 
بايد به قانون مادر و عام رجوع كرد. قانون مادر يعني قانون مدني 
راه حلي براي حفظ حقوق صاحبان سرقفلي كه عين مستاجره 
آنان از بين رفته است نه اينكه ندارد بلكه به صراحت اعالم مي كند 
كه عقد اجاره باطل مي شود حال پرسش اين است، آيا نمي توان 
با تفسيرموسع از قانون روابط موجر و مستاجر راه گريزي براي 

حفظ حقوق سرقفلي مستاجران پاساژ پالسكو پيدا كرد. 
ماده ۱۲ قانون روابط موجر و مستاجر مربوط است به مواردي كه 

مستاجر مي تواند صدورحكم به فسخ اجاره را از دادگاه بخواهد، 
يعني به جاي بطالن موضوع ماده 4۸۱ قانون مدني به فس��خ 
موضوع ماده ۱۲ روابط موجر و مستاجر برسيم. برابر بند ۲ ماده 
۱۲... اگر در اثناي مدت اجاره در عين مستاجره عيبي حادث 
ش��ود كه آن را از قابليت انتفاع خارج كرده و رفع عيب مقدور 
نباشد، ايرادات اين بند اين است كه برمي گردد به تحقق عيب 
در- اثناي مدت اجاره- با توجه به س��ال ساخت پاساژ پالسكو 
يعني سال ۱34۱ و واگذاري واحدها به مستاجر مهلت اكثريت 
اسناد اجاره منقضي شده است و شايد تعداد كمي از واحدهايي 
كه به هر صورت داراي اجاره نامه جديد باش��ند را بتوان با اين 
بند انطباق داد. عيب قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 
۱35۶ در اين است كه به صراحت از سرقفلي ياد نكرده و به حق 
كسب و پيش��ه و تجارت در ماده ۱۸ بسنده كرده است و مبلغ 
آن را بر مبناي اصول و ضوابطي دانس��ته كه با ضوابطي كه در 
بازار حاكم است، متفاوت است. خبرگزاري ايسنا به نقل از آقاي 
شاهرخ جعفري – عضو هيات مديره اتحاديه توليد و صادرات 
نساجي و پوش��اك ايران– آورده است كه  براساس برآوردها و 
اظهارات، قيمت هر مترمرب��ع در طبقه همكف حدود ۲۰۰ تا 

۲5۰ ميليون تومان بود ك��ه به طور مثال يك واحد 4۰ متري 
حدود 7 ميليارد تومان ارزش سرقفلي داشت و در طبقات باال 
نيز به طور مثال يك واحد 3۰ متري حدود يك تا ۱/5 ميليارد 
تومان سرقفلي دارد- چنين قيمت هايي كه در پاساژ پالسكو 
قبل از آتش سوزي ارزش گذاري مي شده است را چگونه مي توان 
با تفاسير و برداش��ت هايي از قانون روابط موجر و مستاجر در 
عالم واقع پياده كرد؟ مس��اله حقوقي اين است كه آيا مي توان 
تلف پاساژ پالسكو را عيب در عين مستاجره موضوع بند ۲ ماده 
۱۲ قانون روابط موجر و مستاجر قلمداد كرد؟ ماده ديگري كه 
تا اندازه اي مي توان از آن س��ود برد ماده ۱5 قانون روابط موجر 
و مستاجر مصوب سال ۱35۶ اس��ت كه به موارد تخليه مورد 
اجاره پس از انقضاي مدت اجاره پرداخته كه مي توان درخواست 
تخليه محل كسب يا پيشه يا تجارت را از دادگاه كرد، بند الف اين 
ماده مربوط است به تخليه براي احداث ساختمان جديد با اخذ 
پروانه ساختمان از شهرداري- با تفسيري موسع فرض كنيم با 
توجه به ايرادات ايمني خطر كه ساختمان پالسكو داشته است 
و به گفته شهرداري 3۰ بار اخطار رفع خطر ايمني ارسال شده 
است منصرف از اينكه اين اخطارها به مستاجران ارسال شده 

يا به مالك و چه اثري بر اخطاريه ها مترتب بوده اس��ت و به چه 
منظوري اين اخطاريه ها صادر مي ش��ده است. اگر هدف رفع 
خطر ايمني بوده است چرا به مدلول تبصره ۱4 ماده 55 قانون 
شهرداري كه مقررمي دارد وقتي بازرس شهرداري خطرايمني 
را گزارش كرده شهرداري اخطاريه اي به مالك يا مالكين مبني 
بر رفع خطر ارسال مي كند و اگر مالك در موعد مقرر مبادرت 
به رفع خطر ايمني نكرد، شهرداري راسا خطر را برطرف و مبلغ 
مص��روف را به عالوه ۱5 درصد از مالك مطالبه مي كند اجراي 
تبصره ۱4 ماده 55 قانون ش��هرداري في الواقع عملي نيست و 
در عمل نمي توان مفاد تبصره را اجرا كرد ش��هرداري اين همه 
س��رمايه و توان مالي ندارد و مهم تر از آن اهرم قانوني مبني بر 
توقف فعاليت تخليه محل و سپس ايمن سازي را در عالم واقع 
نمي تواند در ساختمان هايي از قبيل پالسكو، پاساژ آلومينيوم، 
پاساژ عالءالدين، پاس��اژ تجارت جهاني فردوسي و مشابه آنها 

اعم��ال كند از طرفي مالك را هم در ش��رايط 
مش��ابه نمي توان ملزم كرد با توجه به سكوت 

قانون روابط موجر و مس��تاجر در مورد تلف عين مستاجره با 
وجود عيبي كه ...

نگاه حقوقي

  »ضلع شمال غربي«
 نماد اندوه يك ملت

 باور نداريم
 كه رفت

آتش نشانان  از اميرحسين داداشي مي گويند

 درصفحات كوچه  و كافه پنجشنبه 
» اعتماد« قصه آدم ها را بخوانيد

 همراه با آثاري از: سعيد مطلبي ، لي لي فرهادپور
 علي خدايي ، شهرام كرمي،  مينو محبوب نژاد 

 آرش عباسي، احسان حسيني نسب
 علي شمس  و...

نعمت احمدي
حقوقدان
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 ايران در ليست 
ممنوعيت هاي احتمالي 

ترامپ


