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در تهران در اواخر دی ماه ١٣٩۵ ساختمان, تجاری، مرتفع و مشهور 
یعن, ساختمان تجاری پالس<و، بر اثر آتش سوزی و پیامدهای آن فرو 
ریخت و مدت, مسئله اول افکار عموم, تهران و ایران شد. این موضوع 
از ابعاد گوناگون مورد بحث و گفت وگو قرار گرفت و اهل نظر، مطالب 
گوناگون, درباره آن گفتند و نوشتند و رسانه ها از زوایایی متعدد و از 
منظرهای متفاوت به آن پرداختند و عامه مردم نیز در رسانه های امروزی 
که در دسترس هم_ان است ‑اصطالحاً فضای مجازی‑  نسبت به آن 
عکس العمل های گوناگون, نشان دادند، برخ, معترض بودند که چرا 
سازمان های عموم, و دولت,، پیش گیری نکرده اند؟ در این باره من از 

منظری متفاوت بحث م, کنم. 
 در این حادثه که دردناک بود خصوصاً تلفات انسان, آن، اشخاص, 
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موضع گرفتند، سازمان های عموم, و دولت, کشور فقط  هشدار دادند 
که این ساختمان ناامن است ول, ساختمان ناامن را پلمپ نکرده  و 
مغازه ها را تعطیل نکردند، ساختمان تخلیه نشده است. وقت, از این 
منظر به این موضوع نگاه م, کنیم، مسئله مال<یت افراد، بهره مندی آنان 
از مال<یت و ملl خودشان، و نیز درآمد مستمر و تأمین اقتصادی خود 
و خانواده شان و شغل افراد مشغول به کار اعم از مالl و مستاجر و 
کارفرما و کارگر مطرح است و این که اگر یl مجموعه با ۵۵٠  واحد 
تجاری را به خاطر ناامن بودن فضای ساختمان, تعطیل کنید مردم چه 
واکنش, خواهند داشت؟ و اگر اظهار نظر و گفته ی<, از مسئوالن شهر 
تهران را به آن اضافه کنید که «در خیابان جمهوری اسالم, تهران ۴٠ 
درصد ساختمان ها،  وضع ناامن و خطرناک, دارند» و بنا را بر تعطیل, 
ساختمان های تجاری ناامن ب_ذارید، آن گاه باید ۴٠ درصد واحدهای 
تجاری این خیابان تجاری تهران، تعطیل شوند. آیا این اقدام، برای قوه 
قضاییه و شهرداری مم<ن است؟ آیا جامعه ایران در عادات اجتماع,‑

 تاریخ, خود، پذیرای این گونه اعمال قدرت توسط ح<ومت هست؟ 
و البته برای اکثریت مردم روشن است که مردم پذیرای آن نیستند و به 
این آسان, نم, شود شاغلین را از کارشان، صاحبان امالک را از درآمد 

ملl شان و ... محروم کرد. 
اما چرا چنین وضع, پیش م, آید؟ تحلیل پیدایش چنین وضع, در 
جامعه ما چیست؟ چرا مردم ما خودشان پیشاپیش، ساختمان های شان 
 lواحد تجاری، ی lاقتصادی ‑ی بنگاه های  امن نم, کنند ؟چرا  را 
بنگاه های اقتصادی است که در این مورد، به صورت یl ساختمان 
تجاری خودنمایی کرده است‑  برای تضمین استمرار کار و آینده شان 

حساسیت الزم را به خرج نم, دهند؟
برای توضیح بیشتر، نکته ای را به زبان علم اقتصاد بازگو م, کنم:

یl واحد اقتصادی ‑مثالx وقت, که یl تاکس,‑ را در نظر م, گیریم 
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که یl بنگاه کوچl  مسافربری است یا یl اتوبوس مسافربری بین 
شهری، که راننده آن مالl آن هم هست؛ یا وقت, که یl کارگاه خیاط, 
که صاحب ش در آنجا حضور دارد و کار م, کند؛ و موارد فراوان, از 
این دست،  تا برسیم به بنگاه های متوسط و بزرگ مانندکارخانه بزرگ 
ارج که سال گذشته تعطیل شد و کارخانجات متعدد نساج, که در دهه 
قبل تعطیل شدند .( با این مثال ها م, خواهم ب_ویم، این بحث الزاماً 
به بنگاه های کوچl مربوط نیست، بل<ه بنگاه های بزرگ را هم م, توان 
در کنار آن  مطرح کرد.) یl بنگاه اقتصادی، روزانه و ماهانه و ساالنه 
مقداری درآمد دارد و البته از هزینه هایی هم برخوردار است. هزینه های 
آن چند دسته هستند. اول هزینه های جاری. مثالx هزینه های جاری و 
آن  یا گاز است و هزینه های جاری ماهانه  بنزین  روزانه یl تاکس,، 
هزینه های جاری  و  روغن م, شود  تعویض  مواردی چون  بر  مشتمل 

فصل, اش نیز مواردی چون خرید الستیl را دربرم, گیرد.
استهالک جاری هم مطرح  در کنار هزینه های جاری، هزینه های 
است؛ این تاکس, یا آن کارخانه در دوره ای از فعالیت، بعض, اجزایش 
خراب یا مستهلl م, شوند و باید آن را تعمیر یا تعویض کرد. بسیاری از 
کارخانه ها، در تقویم ساالنه خود چندین بار برنامه تعمیرات دستگاه ها 
را گنجانیده اند و انجام م, دهند.  پس نکته دوم در هزینه ها، استهالک 
 lجاری است و نکته سوم و مورد توجه در این جستار، هزینه های ی

بنگاه اقتصادی تحت عنوان «استهالک فن,» است. 
به عبارت ساده و در همان مثال تاکس,، سال ها تاکس, های جدید 
تهران، ماشین پی<ان بودند، ول, مدت, بعد که ماشین های قبل, کهنه 
به تازگ, تویوتا  هم شده بودند، ماشین رنو ٢١  و بعد پژو، سمند و 
تاکس, شد.  و کم کم اجازه نم, دهند، ماشین پی<ان و یا ماشین کهنه، 
تاکس, محسوب شود. این امر برای کسان, که در آژانس های تاکس, 
تلفن, کار م, کنند نیز صادق است. یعن, یl بنگاه اقتصادی ‑هرچند 



١٠٠  |  جستارهایی در پالس!و

در کوچ<, یl تاکس, که در تهران کار م, کند‑ باید به  عمرتاریخ,‑
  اقتصادی خود بیندیشد و به تحوالت تکنولوژی<, و انتظارات مردم 
 lی راننده  م, آیند،  جدید  فن آوری  با  ماشین هایی  وقت,  توجه کند. 
اما مشتری ها  او کامالx سالم باشد،  تاکس, قدیم, تر، هرچند ماشین 
دی_ر نم, پسندد.  این مثال را برای واحدهای دوزندگ, مردانه در سطح 
شهر هم م, شود، مطرح کرد. در گذشته، خیاط ها چرخ خیاط, هفت و 
پیراهن دوزان چرخ خیاط, هشت داشتند، اما تحوالت بعدی باعث  شد 
که اگر خیاط, فقط همان چرخ خیاط, هفت را داشته باشد، مشتری ها 
کم کم او را ترک کنند. پس یl بنگاه اقتصادی، باید در کنار هزینه های 
جاری و استهالک عادی، به هزینه های استهالک تکنولوژی<, و فن, 
توجه  کند و در محاسبه هزینه ، درآمد و سود؛ سهم, برای استهالک 
فن, کنار گذاشته و در یl دوره چندساله، دائماً دستگاه خود را نوسازی 
کند. اگر کارخانه ارج به این نکته توجه داشت و به آن عمل م, کرد؛ 
طبیعتاً امروز هم یl کارخانه به روز و فعال بود. نه این که ماشین آالت 
او را به عنوان آهن قراضه به فروش برسانند و کارگرانش بی کار شدند. 
حاال وقت, که بنگاه اقتصادی به صورت یl مغازه در یl ساختمان 
تجاری بزرگ تر قرار دارد و ۵۵٠ بنگاه اقتصادی تجاری در یl جا در 
یl ساختمان متمرکز است ول,  همه آنها بی اطالع بوده و بی توجه به 
استهالک فن, هستند، و یا مال<, که مدت, است خودش مغازه را رها 
کرده و اجاره داده ول, او هم به استهالک و هزینه های آن بی توجه 
فکر  به  اگر  وی  ندارد.  توجه,  اقتصادی اش  آینده  به  واقع  در  است، 
ایمن سازی و مقاوم سازی و  به  باید  بود،  برای خود  این درآمد  تداوم 
بل<ه نوسازی این محل تجاری م, اندیشید و از۵٠ سال قبل تاکنون 
با فواصل, به مقاوم سازی و به سازی م, پرداخت، وقت, که شیوه های 
تازه ای از سیستم های تأسیسات, ( آب و برق و گاز و...)  به بازار م, آمد، 
با برنامه ریزی و هزینه های معین، تماماً یا قسمت به قسمت، مشغول 
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کار م, شدند و  اگر هم استقامت آهن ها و بتن ها دچار مش<ل بود، برای 
آن هم به شیوه ای عمل م, کردند تا بنگاه اقتصادی تداوم داشته باشد. 
اکنون بقیه ساختمان های مشابه نیز در همین وضع هستند. کارگاه های 
تراش کاری، در و پنجره سازی، نجاری و همچنین بسیاری از واحدهای 
خدمات, در چنین وضع, هستند. یl مغازه خواربار فروش, و مواد 
غذایی جزیی هم، اگر چند سال یl بار قفسه  ها و یخچال ها و ... را 

ارتقا ندهد، در همین وضع قرار دارد.
پس ی<, از اش<االت در رفتار اقتصادی واحدهای اقتصادی جامعه 
ما، عدم توجه به استهالک فن, و کنار نگذاشتن بخش, از درآمد برای 
استهالک فن, و فن آورانه است. لذا وقت, هزینه را کم برآورد م,  کنیم، 
در هزینه ها، هزینه های  اگر  لذا  نم, بینیم،  را هم  بهره وری خود  عدم 
جاری استهالک جاری و استهالک فن, خود را حساب کنیم، به فکر 
بهره وری م, افتیم. اما وقت, یl صاحب تاکس,، از هر چه پول از مردم 
گرفته است فقط پول بنزین را کم م, کند ‑زیرا ناچار است‑ و بقیه 
را به عنوان درآمد خود، خرج م, کند، برای ماندگاری بنگاه تولیدی اش 
برنامه ندارد و منقرض م, شود. در ساختمان پالس<و و ساختمان های 
به  بی توجه,  تهران،  در  اسالم,  جمهوری  خیابان  قدیم,  تجاری 
هزینه های استهالک و به روز رسان,، مشهود است. این یl مش<ل در 
فهم اقتصادی ما و فعاالن اقتصادی ماست. این امر را باید آموزش داد. 
این درک را باید هم_ان, و به باوری عموم, تبدیل کرد و در محاسبه 

مأموران مالیات گنجاند.
آری، موقت اندیشیدن، به پایداری اقتصادی نیاندیشیدن، فردگرایانه 
تحلیل کردن و ارزش گذاری کردن کارها و ... موجب شده است که 
بنگاه های اقتصادی، با فوت موسس شان، فوت کنند. اگر یl نجاری 
بقیه  تا  باید  است،  شده  جایابی  درست  و  دارد  محله ای کارآیی  در 
این  تا  شود  برقرار  نسبتاً  فرهنگ,  و  اجتماع,  اقتصادی،  مولفه های 
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و  بیایند  متمادی  نسل های  هرچند  باشد،  پایدار  هم  اقتصادی  بنگاه 
بروند. به موقوفات نگاه کنید، برخ, موقوفات بزرگ که واقف مدبری 
داشته اند، هزینه های تعمیر و نگهداری و ارتقا را درنظر گرفته اند و حت, 
احتماالت تبدیل به احسن آن را مشخص کرده اند. این موقوفات پس 
از چند سده همچنان فعال هستند، اما هزاران منزل وقف اوالد، بدون 
پیش بین, م<انیزم تعمیر و نگهداری و به سازی و نوسازی حضور دارند 
که پس از صدسال در وضعیت غیرقابل استفاده ای قرار م, گیرند. این 
هم نمونه ای دی_ر از مش<ل یادشده است. امید است به خودآییم و برای 
پایداری بنگاه های اقتصادی کوچl و متوسط مان به فکر بیفتیم. بیمه 
نبودن بسیاری از مغازه ها در پالس<و در کنار تأثیرپذیری از مش<الت 
بیمه درایران، جلوه ای از بی توجه, به هزینه های پایداری بنگاه تولیدی 

است. 




