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قابل توجه هیئت مدیره انجمن های علمی، شرکت های داروسازی و تجهیزات پزشکی 

شما می توانید روزنامه سپید را به عنوان روزنامه کثیراالنتشار انجمن، موسسه و شرکت خود در مجمع عمومی تان تعیین نمایید

»سپیـد« تنها روزنامه پزشکی خاورمیانه است
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وزیر بهداشت خطاب به مدیران عامل 
تامین اجتماعی، بیمه سالمت و سازمان بهزیستی

خودتـان امضـا کردیـد 
فیلم همـه شمـا را دارم

گزارش سپید از بیست وچهارمین مجمع عمومی 
انجمن اسالمی جامعه پزشکی ایران 

سیدحسن خمینی: 
همچون هاشمی نباید بترسیم
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قلب شهر 
زیر آوار

سپید: پنجشنبه ها معموال برای همه خوشایند 
است، پایان یک هفته کار و نوید تعطیلی و 
فراغت. این پنجشنبه اما برای تهران، پنجشنبه ای 
متفاوت بود. صبح آن روز با خبر یک آتش سوزی 
شروع شد و آژیر ماشین های آتش نشانی. تا 
اینجا چیز عجیبی نبود. در پایتخت این صداها 
شنیدن  حتی  می شود.  تکرار  بارها  روزانه 
ساختمان   یعنی  آتش سوزی  وقوع  محل  نام 
پالسکو هم چندان تعجبی نداشت. اتفاقات این 
ساختمان قبال هم سوژه خبرهای حوادث بود و 
تولیدی های پوشاک در آن منطقه، سابقه چنان 
آتش سوزی هایی را داشتند که در یک نوبتش 
دو کارگر زن از ترس جانشان خود را از پنجره 
ساختمان به پایین پرت کرده بودند. خبری که 
برای روز آخر دی ماه 92 بود. حاال، درست سه 
سال بعد از آن اتفاق، دوباره آتش در تولیدی های 
پوشاک تبدیل به سوژه خبری شده بود. اما این 
بار ماجرا فرق می کرد. سه ساعت بعد بود که 
همه شهر متوجه این تفاوت شدند. زمانی که 
دوربین های پخش زنده شبکه خبر، فروریختن 
ساختمان معروف پالسکو را به صورت زنده 

پخش کردند.
ساختمان های  از  یکی  پالسکو،   ساختمان 
نوستالژیک تهران بود که بسیاری از تهرانی ها 
در  را  آن  از  عیدشان  لباس  خریدن  خاطره 
ذهن دارند. این ساختمان 17طبقه )یک طبقه 
زیرزمین، یک طبقه همکف و 15 طبقه فوقانی( 
در ضلع شرقی چهارراهی است که به واسطه 
قرارگیری سفارت ترکیه در آن، به چهارراه 

استانبول معروف است؛ منطقه ای که اگرچه در 
دهه های اخیر به مرکز قیمت گذاری غیررسمی 
ارز تبدیل شده، اما در دهه های چهل و پنجاه قلب 
تجارت و تفریح تهرانی ها بوده است. بخشی 
از شهرت این چهارراه هم به خاطر همین برج 
بود. ساخت این برج در سال 1339 شروع شده 
بود و در سال 1341 به بهره برداری رسید. این 

برج که اولین ساختمان با اسکلت فلزی در 
تهران و دومین ساختمان دارای آسانسور در 
تهران بود، در زمان خودش نمادی از حرکت 
شهر به سمت مدرن شدن به حساب می آمد. 
نمادی که اگرچه بعدها ساختمان های زیادی 
بلندتر از آن ساخته شد، اما هیچ کدام شهرتشان 
به اندازه این ساختمان نرسید و به خصوص 

القانیان،  حبیب اهلل  سازنده اش،  ماجراهای 
رئیس وقت انجمن کلیمیان تهران و سرمایه دار 
بزرگ یهودی بود که اسم کارخانه اش پالسکو، 
تولیدکننده ظروف مالمین و پالستیک، را به 
این برج داده بود هم به ماجراهای این ساختمان 
اضافه شد. این تاریخچه طوالنی بود که وقتی 
خبر انفجار ساختمان پالسکو رسید، همه را 

متوجه خود کرد.
تجاری  واحد  با 560  این ساختمان 54ساله، 
و 33هزار متر مربع زیربنا، ساعت 7 و 58 دقیقه 
روز پنجشنبه به علتی که هنوز مشخص نیست 
دچار حریق شد. در کمتر از 3 دقیقه از 10 ایستگاه 
نیروهای آتش نشانی به محل اعزام شدند. آتش در 
ابتدا مهار شده بود و ماجرا به نظر حل شده می آمد، 

اما حدود ساعت 11 و نیم بود که سه انفجار پیاپی 
باعث شد دوباره طبقات باالی ساختمان آتش 
بگیرد. آن طور که در ساعات بعدی سخنگوی 
ساختمان  این  چراکه  کرد،  اعالم  آتش نشانی 
قدیمی گازکشی نداشت و ساکنان از گازوئیل 
برای گرمایش استفاده می کردند که منبع گازوئیل 
در طبقات فوقانی منفجر شده بود. مشتعل شدن 

این گازوئیل ها باعث داغ شدن تمام ستون های 
ساختمان شد و با فرو ریختن طبقات باال، ضربه 
محکمی به طبقات پایینی وارد شده، آوار کامال 
درهم فرورفت و تصاویری آخرالزمانی بر صفحه 
دوربین ها ثبت شد. فاجعه اما از آنجا شروع شد که 
کسانی در زیر آوارها مانده بودند. از یک طرف 
برخی آتش نشان هایی که برای مهار آتش رفته 

بودند در زمان انفجار در طبقات حضور داشتند،  
از سوی دیگر زمانی که آتش طبقات در مراحل 
اولیه مهار شد، کسبه ای که وسایل و اسنادشان 
آنها  آوردن  برای  بود  مانده  جا  ساختمان  در 
مجددا بازمی گردند. ظاهرا بیشتر این افراد توسط 
آتش نشانان تخلیه می شوند و کسی از مردم عادی 
در طبقات باال نبوده، اما در سایر طبقات امکان 

اینکه باز هم افرادی بوده باشند، وجود دارد و هنوز 
آمار درستی در این زمینه در دست نیست. حدود 
25 نفر از آتش نشانان نیز که در حال تخلیه مردم 

بودند، در ساختمان حضور داشتند. 
بود،  شده  تراژدی  به  تبدیل  که  نوستالژی ای 
از ظهر روز پنجشنبه به داستانی از تالش برای 
آتش نشان های  به خصوص  هموطنان  نجات 

قهرمان تبدیل شد. گروه های مختلف امدادی 
به محل حاضر شدند تا با کنار زدن آوارها، 
زیرآوارماندگان را نجات دهند. آواری که فقط 
شامل خاک و نخاله نیست و فقط آهن های نمای 
این ساختمان تا 10 تن وزن دارد که همین امر 
آواربرداری را با پیچیدگی مواجه کرده است. 
نیروهای عملیاتی با دستگاه های برش لیزری که 
جزو جدیدترین تجهیزات برش است و هنوز در 
مرحله آزمایشگاهی است در حال انجام عملیات 
هستند. جرثقیل های عظیم نیز در محل حاضرند. 
با این حال هنوز عملیات آواربرداری کامل نشده 
است و شبکه در هم تنیده آهن و فوالد، امکان 
تخلیه ساده آوارها را گرفته است. آن طور که رییس 
پلیس گفته، ممکن است این عملیات 72ساعت 
زمان ببرد. به عالوه که با برداشته شدن هر بخشی از 
آوارها، پارچه ها و سایر مواد قابل اشتعال هم زبانه 
می گیرند که معلوم است هنوز آتش در دل آوارها 
زنده است. این شرایط پیچیده، عملیات نجات را 
به یک چالش تبدیل کرده است، چالشی که مردم 
به صورت زنده و لحظه به لحظه آن را از تلویزیون 
و از شبکه های اجتماعی دنبال می کنند. آنها نگران 
جان آتش نشان ها هستند. آتش نشان هایی که حاال 
به قهرمان ملی تبدیل شده اند و خبر شهادت قطعی 
یک نفرشان در بیمارستان و شهادت احتمالی 
تعدادی دیگر در زیر آوار، باعث شده تا امروز 
شنبه عزای عمومی اعالم شود. یک شهر، یک 
کشور عزادار آتش نشان هایشان هستند. مردانی 
که برای کمک به دیگران رفتند و حاال خودشان 

نیازمند یاری هستند.

پیام مقام معظم رهبری در پی حادثه ساختمان پالسکو
مقام معظم رهبری در پی حادثه دردناک آتش سوزی و فروریختگی ساختمان در مرکز 
تهران پیامی صادر کردند. متن پیام حضرت آیت اهلل خامنه ای در این باره به شرح زیر است:

»حادثه  دردناک آتش  سوزی و فروریختگی ساختمان در مرکز شهر مایه اندوه و تأسف و 
نگرانی عمیق اینجانب است. شهامت و فداکاری آتش  نشانانی که در عملیات نجات مردم، 
خود دچار حادثه خطیر شده و در حال فداکاری متعهدانه به امتحانی دشوار گرفتار آمده  اند، 
دل را از تحسین و تمجید و نیز از نگرانی و اندوه، آکنده می سازد. در حال حاضر همه  ی 
تالش ها باید برای نجات جان گرفتارشدگان جهت  دهی شود. رسیدگی به علل حادثه مسأله  ی 
بعدی است. از همه مسئوالن میخواهم همانگونه که در این چند ساعت، تالش کرده  اند 
کار مجاهدانه  ی خود را ادامه دهند و وظیفه  ی فوری را بر هر حرف و حدیثی مقدم بدارند.

خداوند کمک فرماید ان شاءاهلل.«
 سیدعلی خامنه  ای/ 30 دی ماه 1395

پیام رییس جمهور در پی حادثه ساختمان پالسکو
متن پیام حجت االسالم و المسلمین دکتر حسن روحانی به این شرح است:

»سانحه ناگوار آتش سوزی در ساختمان پالسکوی تهران، اگر چه اندوهبار و تامل انگیز 
است اما حماسه ای که آتش نشانان فداکار در این صحنه خدمت، آفریدند و جان خود را 
برای نجات هموطنان خویش فدا کردند، ملت ایران را به سوگ و ستایش روح فداکاری 
و از خودگذشتگی این فرزندان رشید ملت واداشت. اینجانب از تالش همه امدادگران، 
آتش نشانان و واحدهای پزشکی، انتظامی و نظامی که به مدیریت این حادثه و خدمت 
به آسیب دیدگان شتافتند، تشکر می کنم و با تسلیت به خانواده جان باختگان این حادثه 
غمبار، برای عزیزانی که با ایثار جان خود به نجات هم نوعان خود شتافتند، از درگاه خداوند 
منان، رحمت و رضوان مسئلت می کنم و از همه هم میهنان عزیز  درخواست می کنم که 

برای نجات و عافیت مجروحان حادثه، در این ساعات نیایش در شب جمعه دعا کنند.«
حسن روحانی

 پالسکو؛ سرنوشت تراژیک
 نوستالژی تهران

 تحلیل ها و گزارش های سپید
درباره حادثه پنج شنبه پایتخت

چه کسی راست می گوید؟
درباره آمارهای متناقض قربانیان

 آنها که عکس می  گرفتند
درباره برخورد مردم با حادثه

هشتگ استعفا
 انتقادها از مدیریت شهری 
در فضای مجازی
  صفحه 7


