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اصغر خمسه. خبرگزاری مهر.
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ساختمان پالس4وی تهران در روز ٣٠ دی ماه ١٣٩۵ فرو ریخت. تعداد 
مصدومان و کشته شدگان این حادثه از ١٠٠ مصدوم و ٢٠ کشته فراتر 
رفته است. این تعداد کشته و زخمG در حالG اظهار شده است که گفته 
مG شود، در لحظات منتهG به فروریختن ساختمان، شمار بسیاری در 

آن حضور داشتند. 
ایران و همچنین  تمام فلزی  بلندمرتبه  پالس4و نخستین ساختمان 
آسمان خراش خاورمیانه بود که نیم قرن پیش توسط حبیب الWه القانیان 
مال` کارخانه  پالس4و، در ضلع شمال شرقG چهارراه استانبول در سال 
این   Gپایین از طG دوران ش4وفایی، طبقات  ١٣۴١ ساخته شد. پس 
ساختمان، به تدریج به فروش و طبقات میانG و باالیی به تولید و انبار 
 Gالبسه مردانه اختصاص یافت که با کاربری آن، به هیچ عنوان هم خوان
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نداشت. 
ابتدا  در  مألوف،  روال  طبق  پالس4و،  ساختمان  نابودی  از  پس 
 Gمقصر این سانحه ذکر شد و پس از آن روند اتهام زن ،Gعامل انسان
دستگاه های ذی ربط و جناح های رقیب به ی4دیmر آغاز شد، بی  آن که به 
عوامل و ریشه های بروز چنین سوانحG پرداخته شود. ضعف مدیریت 
شهری و مسئوالن آتش نشانG، به عنوان مسبب و کمبود ام4انات الزم 
جهت اطفای حریق، عامل فقدان توان کنترل سانحه معرفG مG شود. 
شهرداری تهران که در زمانG که الزم بداند، اراده خود را حاکم مG کند، 
در این ساختمان مانع از بروز تخلفات گسترده نشد. هر چند اظهار 
مG شود که بارها به ساکنین ساختمان پالس4و اخطار داده شده، اما در 
شرایطG که دستگاه های ذی ربط در وصول مالیات و عوارض دولتG و 
شهری هیچ گونه تأخیر و قصوری ندارند، در برخورد با شرایط بسیار 
پیش  ناایمن ساختمان، کامالt کوتاهG کرده اند. سه سال  و  خطرناک 
و  آتش گرفت  پوشاک  تولید  در خیابان جمهوری ی` کارگاه  بود که 
دو کارگر به علت باز نشدن نردبان هیدرولیG4 ماشین آتش نشانG از 
ساختمانG بلندمرتبه سقوط کردند و جان شان را از دست دادند. تهران 
و به خصوص نواحG مرکزی آن، فقط دارای ی` پالس4و نیست و پر از 
پالس4و است. در سراسر تهران سه هزار ساختمان ناایمن وجود دارد 
و ۴٠ درصد از ساختمان های تجاری ـ تولیدی خیابان جمهوری اخطار 
آتش نشانG دریافت کرده اند. با وجود تمرکز واحدهای تولیدی پوشاک 
در مرکز شهرهایی از قبیل استانبول، سئول و بسیاری از پایتخت ها و 
شهرهای بزرگ آسیایی، وقوع حوادث در ساختمان های تولید و عرضه 
پوشاک، منحصر به کشور فقیر و توسعه نیافته بنگالدش است. قصور 
صاحبان (سرقفلG ها) و فعاالن تجاری مستقر در ساختمان که به رغم 
کسب درآمدهای کالن از محل اجاره و کسب، کمال سهل انگاری و 
̀ ترین ضوابط ایمنG روا داشتند، کامالt محرز  اهمال را در رعایت کوچ
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البته  شده اند.   Gمدع خود،  جواب گویی  جای  به  اکنون  هم  است که 
قصور تنها متوجه نهادهای مسئول نیست و مردم نیز مقصرند که توجه 
به داشتن ی` دستگاه آتش خاموش کن معمولG و رعایت حداقل ها نیز 

نکرده اند، یا در تهیه آن محاسبه هزینه و فایده کرده اند. 
 (Gاهmفروش) در ساختمان پالس4و بیش از ۵٠٠ واحد تجاری فعال
مستقر بود که در حدود ٧٠ درصد آن به تولید و انبار پوشاک مردانه 
اختصاص داشت. ارزش پوشاک و دیmر وسایل موجود در هر واحد، 
بین ی` تا دو میلیارد بود که در مجموع، کل ارزش خسارت دارایی 
موجود در ساختمان، کمتر از ی` هزار میلیارد ریال برآورد مG شود. 
آن  سرقفلG های  و  ساختمان  ارزش  زمینه  در  خسارت   Gاصل ابعاد 
برآورد مG شود که نظر به فرسودگG و کهنگG ساختمان پالس4و، از نظر 
از ۴٠٠  نابودی بیش  ایجاد نشده است.  اعتنایی  قابل  فیزیG4، زیان 
واحد تولیدی ‑ توزیعG، منجر به از دست رفتن موقتG شغل دو تا سه 
هزار نفر شده که آن هم در زمانG کوتاه با استقرار واحدها در محل های 
جدید، حل خواهد شد. ارزش پوشاک از بین رفته کمتر از نیم درصد 
کل ارزش ٢٠ هزار میلیارد ریالG فصل است که بر روی تأمین پوشاک 
کشور اثر ملموسG بر جای نمG گذارد. در این سانحه بیش از هر چیز 
باید بر جان آتش نشانان باشهامتG تأسف خورد که زندگG خود را در راه 
انجام وظیفه از دست دادند. موضوع مهم و قابل توجه، وجود هزاران 
واحد تجاری دیmر است که در شرایط مشابه با ساختمان پالس4و، در 

آن ها فعالیت تولید و توزیع پوشاک انجام مG شود.
توزیع  فعالیت های  به  تهران   Gتاریخ بازار  از   Gنیم حدود  در 
منسوجات و پوشاک از قبیل پارچه، فرش و پوشاک و مشاغل وابسته 
اختصاص یافته است. کارگاه های کوچ` تولیدی پوشاک در پیرامون و 
داخل بازار تهران در شرایطG کامالt غیر استاندارد و غیر ایمن استقرار 
تولیدکنندگان و   Gپیدا کرده اند. در محدوده مرکزی شهر، بخش اصل
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توزیع کنندگان منسوجات و پوشاک کشور در محدوده ای شامل بازار 
تهران تا خیابان جمهوری اسالمG (حد فاصل بین سعدی تا فلسطین) 
 Gمستقر شده اند. توزیع در حدود ۵٠ درصد از پارچه و پوشاک مصرف
منطقه  این  در   Gداخل پوشاک  درصد   ۴٠ حدود  در  تولید  و  کشور 
با  و کهنه   Gقدیم  Gو مس4ون تجاری  در ساختمان های  آن،  و حاشیه 
شرایط ناایمن انجام مG شود. هم اکنون ساختمان های تجاری اطراف 
ساختمان پالس4و مانند فردوسG، کویتG ها و همچنین واقع در محدوده 
بازار، خیابان جمهوری و شمال غربی چهارراه جمهوری‑ـ ولیعصر از 
وضعیت پرخطر و ناایمن کامالt مشابهG با ساختمان پالس4و برخوردار 
هستند. هر چند که منطقه مرکزی تهران، کم و بیش جنبه تجاری پیدا 
از منسوجات و پوشاک  اما مش4ل در نگهداری حجم زیادی  کرده، 
با قابلیت آتش گیری، در شرایط معموال~ غیراستاندارد است. بنابراین 
باید منشاء اصلG حوادثG مانند ساختمان پالس4و را در برنامه ریزی های 
اقتصادی و شهری و در روی4ردها و ساز و کاری دید که اجازه حفظ و 

استمرار وضعیت کنونG را داده است. 
پایتخت هایی مانند تهران در عین محوریت سیاسG، مرکز تجاری 
کشور نیز محسوب مG شوند، لذا گرایش به تمرکز بخش غالب توزیع 
کشور در تهران، امری متداول است. همچنین تولید پوشاک با توجه به 
 ،Gبازارهای اصل G4ارتباط نزدی` آن با مد و نیاز، به فعالیت در نزدی
تمایل به سمت استقرار در مرکز کشور دارد، چنان چه در شهرهایی 
این  در  است.  منوال  بدین  هم  لس آنجلس  و  سئول  استانبول،  مانند 
شهرها راه کارهایی از قبیل نوسازی و بازسازی نقاط اقتصادی ‑ تجاری 
 Gتولیدی ‑ توزیع فعالیت های  از   Gانتقال بخش مهم مرکزی شهری، 
تعیین   ،Gخرده فروش و   Gصنعت پارک های  ایجاد  شهرها،  حاشیه  به 
محدوده مناطق شهری، جهت فعالیت مشاغل تولید و صنعتG سازی و 
نوین سازی زنجیره تأمین در جهت سامان دهG و سازمان دهG تولید و 
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توزیع منسوجات و پوشاک اتخاذ شده است. 
تأثیر   ،Gاوضاع کنون تشدید  جهت  در  که  دیmر  موضوع کلیدی 
است.  بازار  به   Gمتک  Gسنت ساختار  وجود  جای گذاشته،  بر  بسزایی 
نظام توزیع (عمده فروشG و خرده فروشG) منسوجات و پوشاک کشور 
کم وبیش بر سازوکار نیم قرن گذشته استوار است. در ایران دفاتر یا 
و   Gغیرعلم مدیریت  با  پخش)  اصطالح  (به  متعددی  فروشmاه های 
سنتG بخش توزیع عمده فروشG و تعداد زیادی کارگاه های کوچ` (به 
اصطالح تولیدی) با محیط های کار به شدت نامناسب تولید پوشاک را 

بر عهده دارند. 
در سطح جهان برندها و خرده فروشان تخصصG که محل فعالیت 
اصلG آن ها در نقاط مرکزی شهری متمرکز نیست، تولید و توزیع پوشاک 
را اداره مG کنند. در ایران دفاتر و فروشmاه های پخش، تأمین، تولید و 
عرضه پوشاک (از قبیل ساختمان پالس4و) را به عهده دارند. در بخش 
توزیع پوشاک جهانG، روی4ردهایی شامل نوسازی و بازسازی نقاط 
تجاری (فروشmاهG) مرکزی شهر، ایجاد مجتمع های فروشmاهG در 
حاشیه شهرها (برای کاهش هزینه زمین و انتقال بار ترافیG4) و توسعه 

فروش اینترنتG اتخاذ شده است. 
خرده فروشان  و  برندها  بر  پوشاک  تأمین  زنجیره   Gجهان ساختار 
مدیریت  را  پوشاک  تولید  آن ها  است.  استوار  پوشاک   Gتخصص
کرده و وظیفه توزیع و فروش و تأمین مالG و خدمات دیmر را انجام 
مG دهند. برندها و خرده فروشان تخصصG پوشاک با طراحG و نوآوری 
و  بازاریابی  برندینگ،  بازار،  برنامه ریزی  و   Gبررس و  محصوالت 
خدمات پس از فروش، مجموعه خدمات ارزش افزوده (دانش بنیان) 
متنوعG را ارائه مG کنند. اما در ایران دفاتر و فروشmاه های پخش، در 
 G٩٠ درصد موارد، اقدام به تولید پوشاک کم کیفیت با استفاده غیرقانون
از برچسب برندهای معروف جهانG یا واردات و قاچاق پوشاک درجه 
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سه و چهار با برندهای تقلبی مG کنند. طراحG و نوآوری در حد تقلید 
ناقص از طرح های طراحان جهانG است. وجود شب4ه تولید و توزیع 
 Gپوشاک، موجب شده تا ضمن بروز تخلفات Gغیرمتش4ل و غیررسم
متنوع، سامان دهG محتوای فرهنگG عرضه نیز ام4ان پذیر نباشد. این 
شب4ه با فقدان هر گونه راهبری و در غیاب وجود نهادهای پشتیبانّ 
ایجاد محتوای مد ملG، به مبلغ و مروج مدل ها و طرح ها و برندهای 
خارجG مبدل شده است. فعالیت غیررسمG و غیرمتش4ل واحدهای 
آن ها  نیروی کار  از  حمایت  عدم  همچنین  پوشاک  توزیعG ‑ تولیدی 
را به همراه دارد، چنان چه در ساختمان پالس4و هم دیده شد، بخش 
اعظم نیروی انسانG شاغل از هر گونه حمایت قانونG و پوشش بیمه ای 

برخوردار نبودند. 
و  اجرایی  دستگاه های  دولت،  وظیفه  و  نقش  این جاست که  در 
بخش خصوصG، مشخص مG شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت 
نظر به این که متولG هم بخش تولید و هم توزیع است، نقش اصلG را 
به عهده دارد. حداقل نیمG از تولید و توزیع پوشاک کشور در محدوده 
شهری تهران انجام مG شود، بنابراین شهرداری تهران هم نظر به وظیفه 
تمشیت امور شهری، وظیفه مهم و کلیدی به عهده دارد. تش4ل های 
بخش خصوصG با بررسG و انعکاس حقایق و واقعیت ها به دولت و 
جامعه، پی گیری مطالبات صنفG و هم کاری در جهت اجرای برنامه ها، 
و  معدن  صنعت،  وزارت  هستند.  برخوردار  خاص   Gنقش ایفای  از 
تجارت، اصوال~ هدف و اولویت خود را توسعه صنایع  بزرگ دولتG و 
 ،Gبه رانت (به خصوص رانت منابع) از قبیل پتروشیم Gمتک Gشبه دولت
فوالد و خودرو قرار داده است، چنان چه در طG ربع قرن اخیر، سهم 
این صنایع از حدود ٣۵ درصد تولید ناخالص صنعتG به نزدی` ٧٠ 
درصد رسیده است. بنگاه های کوچ` و متوسط (مانند تولید پوشاک و 
 Gشوند. هنگام Gکفش) همواره در حاشیه فعالیت های دولت ها دیده م
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خود  و  شوند  بنگاه داری  آلوده  بخواهند  دولت مردان  و  دولت ها  که 
این مردم و فعاالن بخش خصوصG هستند  باشند، بی تردید  ذی نفع 
که نادیده گرفته مG شوند. وزارت صنعت، معدن و تجارت که از ادغام 
در بخش  تش4یل شده،   Gبازرگان و   Gمعدن و   Gوزارتخانه های صنعت
تجارت، توان خود را معطوف بازرگانG خارجG کرده و در خصوص 
نوسازی و اصالح بازرگانG داخلG و شب4ه های توزیع (عمده فروشG و 

خرده فروشG) توجه الزم را مبذول نمG کند.
از  شهری  مرکز  بافت  جهان،  کالن شهرهای  در  شرایطG که  در 
اولویت و اهمیت خاصG در برنامه ریزی های شهری برخوردار است، 
شهرداری تهران با تمرکز ثروتمندان و سرمایه ها در شمال شهر و منافع 
عظیمG که در این میان وجود دارد، بخش های مرکزی شهر را کم و بیش 

به فراموشG سپرده است. 
حادثه ساختمان پالس4و به نوعG مG تواند نماد بی توجهG مسئوالن 
کشوری و شهری در رسیدگG به فعالیت های خرد عامه مردم و پیامد 
فقدان مسئولیت پذیری در ایجاد ساختارها و نهادهای پشتیبان آن ها، 
محسوب شود. مسئوالنG که در اقتصادی با درآمدهای مازاد نفتG به 
جای ایفای وظایف حاکمیتG، تصدی گری و فعالیت های اقتصادی را 

پیشه کرده است و رقیب مردم شده اند.
 در پایان با توجه به شرایط کنونG و تجربیات جهانG، در جهت حل 
ریشه ای و اساسG معضالت و چالش های کنونG، راه کارهای پیشنهادی 
ذیل ارائه مG شود:  ١) نوسازی و بازسازی منطقه مرکزی تهران، ٢) 
نظام مندی تولید پوشاک و کفش در تهران با تعیین منطقه شهری، ٣) 
تهران (و شهرهای بزرگ)، ۴)  پیرامون  پارک های پوشاک در  ایجاد 
 (۵  ،Gاسالم‑Gایران مد  محتوای  ایجاد  جهت   Gطراح مراکز  ایجاد 
از  ایجاد واحدهای صنعتG پوشاک در مناطق صنعتG، (۶) حمایت 
 (٧ ،Gپوشاک و برندهای داخل Gایجاد و توسعه خرده فروشان تخصص
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گسترش تجارت ال4ترونی` و ٨) پشتیبانG از ایجاد گروه های بزرگ 
تولید‑ توزیع پوشاک.




