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برایمتروپلها قانونومجازاتنداریم؟!
چند روز از حادثه هولناک متروپل در آبــادان گذشته اما قلب و
احساس مردم همچنان با آوارهای فروریخته این ساختمان ،جابه
جا میشود تا که شاید قلبی در زیر خروارها خاک از تپش نایستاده
باشد .یک ،دو یا سه نفر نه بلکه پیکر د هها نفر از هموطنان عزیز
آبادانی یکی یکی و به دشواری فراوان و در میان سوگواری مردم
از زیر آوار بیرون میآید .در گوشه وکنار کوچههای منتهی به محل
حادثه ،هنوز ضجههای بازماندگان حادثه دیدگان شنیده میشود
که امیدوارند شاید عزیزشان از زیر آوارهــای بی رحم متروپل به
سالمت بیرون کشیده شود...
▪متروپل،پدیدهجدیدینبود

اما متروپل آبادان ،برای «ایران» پدیده و حادثه جدیدی نبود که درد
غمش را پیش از آن نچشیده و تجربه اش نکرده باشد .در سالهای
اخیر30دی  95در حادثه غمبار پالسکو که منجر به جان باختن
 22نفر و 11تیر 99با از میان رفتن  19نفر در آتش سوزی مرکز
درمانی سینااطهر تهران ،چشمهای «ایران» از اشک خیس شده
بود و گوشش نیز پر شد از شنیدن تهدیدهای قانونی و قضایی که
نهادهای مسئول ،متوجه مقصران این حوادث کردند اما با گذشت
زمان و سرد شدن داغ مردم و رسانه ها ،گویی نه حادثهای رخ داده
و نه جان دهها نفر گرفته شده است.
به نظر میرسد جامعه و بخشهای مسئول کشور در مواجهه با
حوادثی از این دست که تبعات منفی اش تا مدتهای طوالنی روح
و روان و مال و سرمایه مردم را تحت تاثیر خود قرار میدهد ،فاقد
سه اصل الزم است تا از تکرار آن جلوگیری کند:
-1قانوننیست
پسازحوادتپالسکوومرکزدرمانیسینااطهرکهدرمجموع 41نفر
درآنجانباختند،یکجملهرابارهاازمسئوالنشهریوآتشنشانی
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شنیدیم؛اینکه«مااخطاردادهبودیم».درماجرایساختمانمتروپل
نیز چنین جملهای توسط رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان خوزستان تکرارشد« :ایراداتی از جمله عدم رعایت پوشش
میلگرد،تغییرشکلبعضیازتیرهاوکمانشبرخیستونهایپروژه
متروپلرابهشهرداریگوشزدکردیمویکماهقبلدستورتوقفدادیم
کهترتیباثردادهنشد(».باشگاهخبرنگاران)1401/3/3
حال این که شهرداریها در چنین مــواردی بیشتر اراده خود را به
دریافت جریمه به منظور درآمــدزایــی معطوف میکنند یا این که
قوانینموجودبهآنهاامکانبرخوردبامتخلفوجلوگیریازفعالیت
ساختمانرامیدهدیانه،موضوعیاستکهطرحآنمجالمستوفایی
میطلبد .در عین حال که هر دو صادق است و ضعف «قانون» را
نمایانمیکندلکندربرخیمواردوجودفساداداریرانیزنمیتوان
منکر شد .همان طور که در ماجرای ساختمان متروپل ،معاون اول
رئیسجمهورروزگذشتهازوجودفسادگستردهبینپیمانکار،سازنده
ودستگاهمسئولدرمسیرساختاینپروژهپردهبرداشت.
ناچاریم اذعــان کنیم تــداوم وضعیت کنونی با قوانین ناقص در
خصوص ساختمانهای ناایمن که همگان بر آن تاکید دارند ،ما را
همچنان با نمونههایی از قبیل متروپل ،پالسکو و سینااطهر مواجه
میکند .گوشهای از وضعیت قوانین کنونی مدیریت شهری را در
این باره در متن گزارش روزنامه خراسان پس از حادثه ساختمان
مرکز درمانی سینا اطهر(تیر ماه  )99مررو کنیم« :با قانون فعلی
وظیفه شهرداری فقط اعالم اخطار برای ناایمن بودن ساختمان
اســت و درواقــع ایــن قانون حق پلمب یا برخورد با مالک را به
شهرداری نداده است .اما جالب است بدانیم که این قانون مربوط
به سال  1345است؛ یعنی بیش از 56سال قبل که طول و عرض
تهران و دیگر کالن شهرهای امروز احتماال بهاندازه یک محله این
شهرها بــوده ،قانونی تصویب شده که برای شهرداری در قبال
ساختما نهای ناایمن تعیین تکلیف کرده است .تعیین تکلیفی
که به اعالم اخطار و تذکر خالصه شده است».
 -2اراده نیست
باآنچهدرسالهایاخیردربروزحوادثیچنینتلخوتراژیکتجربه
کرده ایم که پالسکو و سینااطهر مشهورترین آن هاست ،به نظر
میرسد ،اگر «قانون» دقیق و درست برای جلوگیری از آن نداریم،
چه بسا «اراده»ای نیز برای برچیدن سازهها و ساختمانهای ناایمن
نداریم .مرور تاریخ این گونه حوادث در ادوار اخیر ما را به  21سال

در نامه امیرعبداللهیان به وزرای خارجه چند کشور مطرح شد

بستهپیشنهادیایرانبهکشورهایگردوغباریمنطقه

وزیر امورخارجه   به وزیران خارجه کشورهای دارای
منشأ ریزگرد یا مبتال به بحران زیستمحیطی
حاصل از انتشار گسترده گرد و غبار در منطقه نامه
نوشت و در این زمینه پیشنهادها و نظرات ایران
را برای مقابله با این بحران زیستمحیطی مطرح
کرد .به گزارش ایسنا ،در پی تشدید پدیده گرد و
غبار در منطقه و دستور رئیسجمهور برای پیگیری
عاجل ،حسین امیرعبداللهیان وزیر امورخارجه
طی نامهای به وزرای خارجه کشورهای دارای
منشأ ریزگرد یا مبتال به بحران زیستمحیطی
حاصل از انتشار گسترده گرد و غبار در منطقه،
تصریح کرد :جمهوری اسالمی ایران عالوه
بر همکاریهای فنی دوجانبه بــرای مهار
ریزگردها ،خواستار انعقاد یک کنوانسیون
منطقهای با مشارکت سازمان ملل متحد و
سازمانهای تخصصی آن بهخصوص برنامه
محیط زیست ملل متحد و سازمان بهداشت
جهانی اســت .امیرعبداللهیان در این نامه
افزوده است :الزم است ذیل این کنوانسیون
یــک صــنــدوق ایــجــاد ش ــود کــه کمکهای
بینالمللی و منطقهای به آن واریــز و هر چه
سریعتر از محل این صندوق مبارزه با پدیده
ریزگردها و بیابانزایی هماهنگتر و سریعتر

انجام شود .وزیر امور خارجه در بخش دیگری از نامه
خودیادآورشدهاست:اینپدیدهزیستمحیطیمرز
نمیشناسد و به سالمت همه مردم منطقه مرتبط
است ،لذا ضرورت دارد که همه دولتهای منطقه
فارغ از مسائل سیاسی در مقابله با بحران گردوغبار
بهصورت جدی و موثر مشارکت کنند .به گزارش
ایسنا ،امیرعبداللهیان پیش از این نیز درخصوص
ضرورت اقدام دوجانبه و جمعی برای مهار پدیده
گرد و غبار و بیابانزایی با وزیران امور خارجه عراق،
سوریه،کویتوترکیهبهصورتتلفنیگفتوگوکرده
بود .وی از وزیر خارجه عراق خواست که عربستان

ت 1380سکوهای
قبل بازمی گرداند ،آن جا که در 16اردیبهش 
ورزشگاه فرسوده متقی ساری فروریخت و دو تماشاچی بازی
پرسپولیس و شموشک جانشان را از دست دادند .این تاریخچه و
اتفاقاتی از این دست که هر از گاه رخ میدهد ،از نبود اراده کافی
در مسئوالن امر ،برای سامان دادن به قوانین و اصالح روندهای
اداری موجود حکایت دارد.
-3پیگردومجازاتنیست؟
و اما بخش مهم پسا وقوع این گونه رویدادهای مرگبار ،مواجهه
جزایی با مسببان ،متخلفان و مقصران آن است که در این باره
باید به دو نکته اساسی اشاره کنیم:
الف :اگر همین حاال به حافظه مان مراجعه کنیم ،آیا از برخورد
قانونی و مــجــازات بــا مقصران ح ــوادث پالسکو و کلینیک
سینااطهر خبری به خاطر میآوریم؟
احتماالبرایبسیاریازمااینسوالمطرح است که بامقصران یا
مسببان این حوادث چه برخوردی شده یا اگر هم مجازاتی درباره
آنها صورت گرفته،چرا چندان خبری از آن نشنیده ایم؟ در واقع
به آن میزان که بروز این وقایع ،افکار و روان عمومی را تحت تاثیر
شدیدترین شرایط احساسی خود قرار میدهد ،فرایند برخورد با
مقصرانآنهیچجریانخبریورسانهایایجادنمیکند.
ب :این روزها در ماجرای فاجعه ساختمان متروپل آبادان ،نام
سازنده آن بیش از هر موردی ذهن و حواس برخی از مردم،
کاربران فضای مجازی و حتی رسانه ملی را درگیر خود کرده
است ،از زنده بودن یا فوت وی ،انتساب احتمالی اش با برخی
شخصیتها و دیگر حرف و حدیثهایی که به نظر میرسد
افراط در این زمینه ،ما را از حقیقت یابی و کشف اصل ماجرا
دور میکند .به طور قطع ،مهمترین مسئله در این قصه پر غصه،
شناختن مقصران و مسببان اصلی در دستگاههای مسئول است
که عملکرد آلوده به فسادشان عامل پدید آمدن این حوادث و
جوالن متخلفانی از این دست شده است .به عبارت دیگر تنها
اکتفا به گرفتن یقه سازنده و پیمانکار «متروپل» ،ما و یک جامعه
را از چنگانداختن بر زنجیره یقه سفیدهایی که همچنان عامل
فساد و تباهی سیستمها هستند ،دور میکند.
پس حق ماست که از دستگاه قضا بخواهیم در کمترین زمان
ممکن و در جریانی شفاف ،تیغ عدالت را به رخ عامالن این گونه
حوادث بکشاند.

نیز بهعنوان یکی دیگر از کشورهای منشأ و مبتال به
این بحران ،این ایده را مورد توجه جدی قرار دهد.
▪حتیتکفروشیسیگار بهزیر ۱۸سالههاممنوع

دبیرکل جمعیت مبارزه با دخانیات با اشاره به
ممنوعیت فروش سیگار به افــراد زیر  ۱۸سال
تاکید کــرد :حتی تکفروشی نیز به این افراد
ممنوع اســت   .محمدرضا مسجدی بــااشــاره
به قانون جامع کنترل دخانیات افــزود :دکه و
کیوسک و سوپرمارکت و ...بر اســاس قانون
تعریفشده هستند؛ لذا طبق قانون فقط
مکانهایی قادر به فروش دخانیات هستند
کــه از شــهــرداری و اداره بهداشت مجوز
داشته باشند .وی با بیان اینکه نیروی

انتظامی و ســازمــان اصناف و شــهــرداری و
تعزیرات ناظر هستند ولی متأسفانه قوانین
اجرایی نمیشود ،افزود :مشکالت به دلیل
نبود قوانین و آییننامه نیست ولی آنکس که
باید نظارت ،اجرا و پیگیری کند ،وجود ندارد
یا سهلانگاری میکند .مسجدی همچنین
مصرف دخانیات را در اماکن عمومی ممنوع
دانست و افــزود :هرجایی که بسته نیست،
جزئی از مکان عمومی اســت؛ حــال آن که
اداری ،ورزشی ،فرهنگی یا تجاری باشد.

حرف مردم
ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

•• یــک ســـوال از دولـــت و وزارت مسکن و
شهرسازیدرباره درصدافزایشاجارهمسکن
طیامسالدارمکهاعالمکردند:میزانافزایش
درتهران  ۲۵درصد و در کالن شهرها و مراکز
استانها ۲۰درصد و بقیه شهرها ۱۵درصد؛
ایــن دستور چه ضمانت اجــرایــی دارد؟ اگر
موجری رعایت نکرد چه راه حلی وجود دارد؟
آیاحتمابایدمستاجراقدامبهشکایتکند؟
•• واقعا متاسفم بــرای ایــن مسئوالنی که ما
مستاجرها رو درک نمیکنند .با ایــن وضع
اجارههاوهزینههاوحقوقهایناچیزبایدبریم
توی خیابون چادر بزنیم تا بتونیم شکم مان را
سیرکنیم!واقعابایدتاسفخورد.
•• این همه خبر خوش وام فرزند آوری ،وام
بدون ضامن و وام ودیعه مسکن مستاجران اما
وقتیمراجعهمیکنیمرئیسانمحترمبانکها
منکر میشوند و مردم مایوس برمی گردند.
•• بهآقایرئیسیبگیدقراربود 4قلمکاالگران
بشهاما 4000قلمکاالگرانشده!
•• تا زمانی که به تخصص در کشور به عنوان
یک چیز دکوری نگاه کنند و دانشگا ههای
داخلی تولید علم شــان فقط روی مدرک
متمرکز باشد آینده درخشانی نخواهیم
داشت البته فساد و رانت را فراموش کردم.
•• واقعا این صدا و سیما پول چی میگیره ؟
نه اخبار درست به مردم میده ،نه سریال و
برنامه خوبی میذاره همش هم تبلیغاته ،باید
دنبال گزینه دیگری باشیم.
•• قیمت یک خونه دو میلیارد شده اون هم
به خاطر افت ارزش پول کشور ،صاحبخانه
همون پول رو بانک بذاره ماهانه  34میلیون
سود میدن بهش درحالی که مستاجر همان
دومیلیون رو هم نداره بده برای اجاره .این
است اقتصاد ویران ما!
•• بعد از ازدواج هیچ سرکشی عاقل نمیشه،
هیچمعتادیترکنمیکنهوهیچافسردهایبه
وجدنمیاد.مردمرواسیرمریضیهاتوننکنین.
•• حاال که آن قدر ایرانیان کانادا قدرتمند
هستند که بازی تیم ملی فوتبال را در کانادا
لغو میکنند کاش جلوی خانه خاوری هم

تلگرام09033337010 :

بروند اقامت آنها را هم لغو کنند .یا این که
نمیصرفه! یا چطوریه؟
•• پست هزینه ارســال مرسوله بــدون هیچ
اعالم قبلی را دو برابر افزایش داد .چه ربطی
به یارانه دارد خوب!
•• یک بار همین آقایان روسا را با خودتون
به بانک ببرید و جلوی خودشون بپرسید
این همه وام که تبلیغش رو کردند چقدر
عملی شده و به مردم میدهند؟ وام بدون
ضامن ،وام اجاره ،وام فرزندآوری و ...ببینید
حرفهای شان واقعیت دارد یا کشک است؟
•• سمند وتیبا االن شدن غیر استاندارد! اگر
میخواهید آ نهــا را به خاطر ارزانــی شان
حذف کنید که یک داستان دیگری است و
گر نه االن نیسان آبی استاندارده؟
•• تا زمانی که با فساد اداری و دولتی برخورد
قاطع نشود و با تذکر و درج در پرونده مسائل
را الپوشانی کنیم از این اتفاقات مثل متروپل
بسیار خواهیم دید.
•• ماجرای دروغین فــردی که  ۳۰ساعت
زیر آوار بود نمونهای از اخبار صدا وسیمای
ماست .چطور میخواهید مردم به رسانه
ملی اعتماد کنند؟
•• خــدا خیرتون بــده تــو ستون در امتداد
تاریکی سرگذشت خانمهایی رو که طالق
میگیرن و از چاله به چاه میافتن بیشتر
چاپ کنید شاید بعضیها عبرت گرفتن و سر
زندگی شون برگشتن .خانم عزیز گاهی بین
بد و بدتر باید بد رو انتخاب کرد.
•• تامین اجتماعی اگر یک روز حق بیمه را
دیر پرداخت کنیم جریمه آن را هم میگیرد
حاال سه ماه است اضافه حقوق بازنشستگان
را که میلیاردها تومان میشود پرداخت
نکرده و با یک معذرت خواهی سر و ته قضیه
را جمع میکند! کجای این عدالت است؟
•• من سالمند74ساله با  32ســال کــار و
 19سال بازنشستگی برای درمان بیماری
همسرم دومیلیون تومان هزینه کردم .بیمه
تکمیلی با گذشت یک ماه و نیم هزینه ما را
واریز نمیکند! خجالت نمیکشند؟!

