
سپید: آتش سوزی و ریزش ساختمان 
پالسکو حادثه ای بود که صبح روز 
پنجشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۵ )۱۹ ژانویه 
۲۰۱۷( در چهارراه استانبول واقع در 
مرکز تهران رخ داد. در پی وقوع این 
آتش سوزی ساختمان پالسکو به طور 
کامل فروریخت. ساختمان پالسکو 
در حالی پس از ۳/۵ ساعت سوختن، 
مأمور  زیادی  تعداد  که  فروریخت 
آتش نشانی در حال مهار آتش سوزی، 
بودند  ساختمان  داخل  و  بیرون  در 
از  ناشی  آوارِ  زیر  آن ها  از  وعده ای 

فروریختن ساختمان ماندند.
تهران،  اورژانس  گزارش  بر  بنا 
آخرین آمار اعالمی از تعداد مصدومان 
این حادثه ۲۳۵ نفر بوده است. ۱۸۰ 
نفر از مصدومان به صورت سرپایی 

تحت درمان قرار گرفتند و ۵۵ نفر دیگر نیز به 
بیمارستان منتقل شدند؛ که یک نفر از آن ها فوت 
کرد. ۵۲ نفر نیز پس از بستری در بیمارستان و 
دریافت خدمات الزم، ترخیص شدند. آمارهای 
متفاوتی در مورد مفقودشدگان وجود دارد اما 
اکثر این آمار بین ۲۰ تا ۳۰ تن است. یکی از 
آتش نشانان حاضر در زمان تخریب به علت 
درگذشت.  بیمارستان  در  سوختگی  شدت 
شهروند   ۶ و  آتش نشان   ۱۶ پیکر  همچنین 
عادی نیز تاکنون از زیر آوار خارج شده است 
و با این حساب مجموع قربانیان اعالم شده از 
طرف پزشک قانونی تاکنون ۲۲ نفر است. امسال 
در اولین سالگرد این حادثه برنامه های هنری 
و ورزشی به پاسداشت یاد شهدای آتش نشان 

حادثه پالسکو برگزار می شود. 

نمایش»دی دار« با موضوع شهدای پالسکو 
نمایش »دی دار« به نویسندگی و کارگردانی 
حادثه  شهدای  موضوع  با  زاده  رفیع  راضیه 

پالسکو از روز شنبه ۳۰ دی ماه در پردیس 
تئاتر تهران روی صحنه می رود.

نمایش »دی دار« به نویسندگی و کارگردانی 
راضیه رفیع زاده روز شنبه ۳۰ دی ماه با حضور 
و  پالسکو  شهدای  خانواده  آتش نشان ها، 
هنرمندان تئاتر اجرای خود را آغاز می کند. 
این نمایش هم زمان با ایام فاطمیه از  ۳۰ دی 
تا ۱ اسفند هر شب ساعت ۲۰ در تماشاخانه 

داود رشیدی روی صحنه می رود.
در خالصه داستان این نمایش آمده است: 
مصطفی فرمانده آتش نشانی روز تولد ۷ سالگی 
ساختمان  مأموریت  به  )قاصدک(  دخترش 
پالسکو اعزام می شود و در این مأموریت به 
شهادت می رسد. قاصدک در رویای کودکی اش 
به خیال  برگشتن پدرش کادوی مصطفی را باز 
نمی کند. از طرفی زهره )همسر مصطفی( در 
وسایل باقی مانده از مصطفی نامه عاشقانه ای 
پیدا می کند. در نمایش »دی دار« بازیگرانی 
چون راحله شمس آبادی، علی رضا زرگوشیان، 

محسن ابوالفتحی، مریم علی نیا، هلیا نصرالهی، 
عسل چراغی، نگار تقوی راد، نگین تقوی راد، 
بیتا اکبری، آرزو عصمتی، سارا یوسف گرجی، 
سعید جاودان ایفای نقش می کنند. نمایش »دی 
دار« به نویسندگی و کارگردانی راضیه رفیع 
زاده با موضوع شهدای حادثه پالسکو از روز 
شنبه ۳۰ دی ماه  در ساعت ۲۰ و در پردیس 

تئاتر تهران اجرای خود را آغاز می کند.

»غروب پالسکو« در فرهنگسرای ارسباران
همچنین نمایشگاه عکس »غروب پالسکو« 
به یاد شهدای حادثه پالسکو ۲۹ دی تا ۱۰ بهمن 
در فرهنگسرای ارسباران به نمایش درمی آید.
نمایشگاه عکس »غروب پالسکو« به یاد 
شهدای حادثه ساختمان پالسکو با فریم هایی 
ارسباران  در  صارمی  کریمی  سارگل  از 
برگزار می شود. افتتاحیه نمایشگاه جمعه ۲۹ 
دی ساعت ۱۶ در گالری یک ارسباران برای 
عموم برگزار می شود. عالقه مندان برای بازدید 

تا  نمایشگاه می توانند ساعت ۱۰  از 
۲۰ به فرهنگسرای ارسباران به نشانی 
خیابان شریعتی، باالتر از سیدخندان، 

خیابان جلفا مراجعه کنند.

تورنمنت شش جانبه فوتسال 
گرامیداشت شهدای آتش نشان 

برگزار می شود
از دیگر برنامه های این روز می توان 
مسابقات  دوره  اولین  برگزاری  به 
فوتسال با گرامیداشت یاد و خاطره 
با  شهدای آتش نشان حادثه پالسکو 

حضور ۶ تیم نیز اشاره کرد. 
حمید استیلی مدیر برگزاری این 
دوره از مسابقات در تشریح برگزاری 
این رقابت ها گفت: »با توجه به حادثه 
ساختمان  در  گذشته  سال  دلخراش 
پالسکو که تعداد زیادی از آتش نشانان جان 
خود را درراه خدمت به هم وطنان عزیزمان از 
دست دادند تصمیم گرفتیم با حضور چهره های 
مطرح هنری، ورزشی، سیاسی و رسانه ای کشور 
اولین دوره جام یادواره شهدای آتش نشان را 

برگزار کنیم.«
بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایران بابیان 
اینکه تیم های آتش نشانی،مجلس، شورای شهر 
و شهرداری تهران، ستارگان هنر، رسانه ورزش 
و تیم پارسینه در این مسابقات حضور خواهد 
داشت گفت:» این بازی ها از روز اول تا چهارم 
بهمن ماه سال جاری در محل مجموعه ورزشی 
فرهنگسرای رسانه واقع در میدان قبا منطقه ۳ 
با حضور خانواده های معزز شهدای آتش نشان 
برگزار می شود.« او ادامه داد: »این رقابت ها 
در دو گروه ۳ تیمی برگزار خواهد شد که 
تیم های اول هر گروه دیدار فینال و تیم های 
دوم هر گروه نیز برای رده بندی و مقام سوم ، 

چهارمی به مصاف یکدیگر خواهند رفت.«

سپید: اولین نمایشگاه انفرادی عکس های ژیال 
در  ثانیه«  یک  منهای  »دیوانگی  بانام  مختاری 
گالری شیرین برگزار می شود. مختاری درباره 
این نمایشگاه نوشته است: »باور دارم نخستین 
ردپای دیوانگی، در سطوح بسیار پایین تری از 
بی خردی و بی عقلی مطلق شکل گرفته و فرسنگ ها 
فرسنگ با جنون و زوال کامل عقل  فاصله دارد. 
به گمانم فرد فردمان را در این چند فرسنگ 
پیشرو، مختصاتی هست، هرچند شناور گاهی 
در مجاورت عقل، گاهی دیگر در دامن دیوانگی 

و گاه گاهی در میانه.

این  نقطه   ترسناک ترین  می کنم  فکر 
نمودار، دیوانگی مطلق که نه ، شاید نقطه ای 
در مجاورت آن باشد. نقطه ای درست یک دم 
قبل از جنون. آنجا که انگار چیزی در درون 
می شود  آوار  فرومی ریزد؛  و  می شکند  ما 
تمام  و  اخالق  و  انسانیت  به روی  انگار 
ارزش های آموخته مان. همان لحظه ای که مرد 
اتوکشیده ای پشت یک چراغ قرمز طوالنی از 
اتومبیل خود پیاده می شود و با قفل فرمانی 
که به دست دارد، شیشه  اتومبیل جلویی را 
خرد می کند. درست همان دم که نوجوان 

سربه زیری مرتکب جنایت وحشتناکی می شود یا آن دم که در 
یک نزاع خانوادگی...

در مقابل اما، شرافت دیوانگان محض را می ستایم. آن ها 
که، برچسب خورده و طردشده، گوشه نشین پستوی خانه ای یا 
آسایشگاهی می شوند بدون آنکه حضورشان کسی را تهدید کند. 

آن ها که با من و تو و آن دیگری، تنها. یک ثانیه فاصله دارند.«
آثار این نمایشگاه ۲۹ دی ماه به روی دیوار می رود و تا ۱۱ 
بهمن ماه در گالری شیرین به نشانی خیابان کریم خان زند، خیابان 
سنایی، کوچه سیزدهم، شماره پنج ادامه دارد؛ عالقه مندان می توانند 
برای بازدید از این نمایشگاه از ساعت ۱۱ تا ۲۰ به این گالری 

مراجعه کنند. گالری »شیرین« روزهای دوشنبه تعطیل است.

به  آتش«  »درمیان  نماهنگ  سپید: 
آهنگسازی پوریا خادم با گرامیداشت یاد 
و خاطره جان باختگان نفت کش سانچی 
در دسترس مخاطبان قرار گرفت. پوریا 
یاد  به  موسیقی  آهنگساز جوان  خادم 
جان باختگان نفت کش سانچی قطعه »در 
میان آتش« را به تهیه کنندگی »شرکت 
سما تصویر« با مدیریت علی فخرایی 
در دسترس مخاطبان قرار می دهد. در 
توضیح قطعه »درمیان آتش« که میکس 
و مسترینگ آن توسط کاوه عابدین و 
ساخت کلیپ آن بر عهده علی نظری بوده 
، آمده است: »در این اثر احساسات متعدد 
و متنوعی مانند اضطراب، جنگیدن برای 
زنده ماندن، آرامش درونی پیش از مرگ، 
بازی های آتش، کینه شعله و در آخر، پرواز 
و رهایی روح وجود دارد؛ که تداعی کننده 
جو حسی و فضای ذهنی جان باختگان 
این انفجار برای شنونده است. این قطعه 

ساختاری کاماًل کالسیک دارد و قطعه ای 
برای ساز  کاماًل سولیستی و تکنیکال 
نئوکالسیک  قالب  در  که  است  ویوال 

آهنگسازی شده است.«

پخش مستندهایی از 
تقوایی، کیارستمی، 

خسرو سینایی 
سری جدید برنامه »گنجینه« گزیده ای 
از مستندهای کالسی ک ایران و جهان 
با پخش آثاری از ناصر تقوایی، عباس 
پرویز  سینایی،  خسرو  کیارستمی، 
کیمیاوی، فرهاد ورهرام، محمد تهامی نژاد 
و ... چهارشنبه ها ساعت ۲۱ از شبکه مستند 
پخش  شد. حنیف شهپرراد تهیه کننده و 
کارگردان درباره سری جدید این برنامه 
 ۲۶ در  »گنجینه«  جدید  »فصل  گفت: 
قسمت حدود یک ساعته پخش می شود 
و غالمعلی افشاریه نریتور، آرین مظفری 
نویسنده و مسعود سلطانی ارج تدوینگر 
آن هستند.« شهپرراد گفت: »در این سری 
نیز مستندهای ساخته شده در دهه ۶۰ و 
قبل تر از آن را برای پخش انتخاب کردیم، 
آثاری متنوع در ژانرهای مختلف اجتماعی، 
سفارشی تبلیغاتی، مردم شناسی و ... از 
مستندسازان به بزرگ و صاحب نام مانند 
ناصر تقوایی، عباس کیارستمی، خسرو 
سینایی، پرویز کیمیاوی، فرهاد ورهرام، 
محمد تهامی نژاد.« »گنجینه« چهارشنبه ها 
ساعت ۲۱ از شبکه مستند سیما روی 
آنتن می رود و پنجشنبه ها ساعت ۰۸:۳۰ 

بازپخش می شود.

گرامیداشتی برای 
جان باختگان سانچی 

»درمیـان آتـش«

خبــر

نمایش »طرب نامه شهر خیال« دیروز چهارشنبه ۲۷ دی ماه میزبان اعضای 
مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد خواهد بود.

نمایش »طرب نامه شهر خیال« نوشته و کارگردانی کیوان نخعی که 
این روز ها در تماشاخانه ارغنون روی صحنه است اجرای چهارشنبه ۲۷ 
دی ماه خود را با حضور اعضای مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد که ویژه 

معلوالن جسمی حرکتی است، روی صحنه برد.
در این نمایش علیرضا ناصحی، علی یدالهی، داود معینی کیا، مجید 
آهنگران، علی بیک محمدی، صفورا خوش طینت، صائب دادو و شیدا 

رزم شعار به ایفای نقش می پردازند.
ساخت موسیقی این نمایش را رضا کالنتری برعهده داشته و در گروه 
کارگردانی رضا حسینی به عنوان دستیار کارگردان و نرگس شیری به 

عنوان مدیر صحنه همکاری دارند.
نمایش »طرب نامه شهر خیال« ساعت ۱۹ در تماشاخانه ارغنون روی 

صحنه رفت.

صورتک
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 صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی ابن سینای بزرگ
 مدیرمسوول و سر دبیر : امیرعباس فتاح زاده

 »خدایا به ما ظرفیت و لیاقتی عطاکن که بتوانیم ناشر بخشی 
از خیری باشیم که تو اراده کرده ای در هستی نشر یابد«

روزنامه سپید نشریه ای با زمینه پزشکی است که فقط برای اعضای جامعه پزشکی منتشر می شود و 
به نشانی ایشان ارسال می گردد. این روزنامه توزیع عمومی ندارد و در روزنامه فروشی ها عرضه نمی شود.

 چاپ:  شرکت هم میهن
شماره تلفن روابط عمومی: 26151795

 نشانی: پاسداران، کوهستان ششم، پالک 9
 سازمان آگهی ها: 24581112 

 آیین نامه اخالق حرفه ای: 
 http://sepidonline.ir/d/akhlagh.html

پالسکـو حادثه ای که فراموش نشـد

نمایشگاهی در ستایش شرافت دیوانگان محض

برنامه های هنری و ورزشی در اولین سالگرد حادثه پالسکو 

»طرب نامه شهر خیال« میزبان معلوالن 
جسمی حرکتی می شود

مهر: مدیرعامل باشگاه سایپا می گوید علی دایی به خاطر 
مردم مازندران به محمد عباس زاده رضایت داد تا به تیم 
نساجی برود. رضا درویش ، درباره جدایی محمد عباس 
زاده از تیم سایپا و حضور در تیم نساجی گفت: »باشگاه 
نساجی چند بار با باشگاه سایپا مکاتبه کرد. ازآنجایی که 
مردم مازندران به علی دایی عالقه دارند، او موافقت کرد 

که عباس زاده از سایپا جدا شود.«
او افزود: »البته دایی اعالم کرده بود تا زمانی که مهاجم 

جدیدی جذب می کنیم عباس زاده در سایپا 
بماند تا در مضیقه نمانیم.« مدیرعامل باشگاه 
سایپا در خصوص جذب آلویس نانگ 
و اینکه آیا این بازیکن همچنان هپاتیت 
بازیکنی  دارد یا خیر؟ تصریح کرد:»هر 
قبل از امضای قرارداد، آزمایش پزشکی 
می دهد. در این مورد هم حتماً آزمایشات 

پزشکی نانگ تائید شده است که به سایپا آمده.« درویش 

با اشاره به دیدار این هفته سایپا با 
تراکتورسازی تأکید کرد: »کاری به 
اتفاقات تراکتورسازی نداریم. این ها 
مسائل داخلی هر تیم است ولی داخل 
زمین موضوع فرق می کند. البته ما در 
بازی رفت با تراکتورسازی هم تا زمانی 
که برق ورزشگاه رفت، حاکم میدان 

بودیم ولی روی دو ضد حمله گل خوردیم.«

دایی به خاطر مردم مازندران رضایت دادتوپ و تور

درویش: آزمایش های پزشکی »آلویس نانگ« حتما تائید شده است

دیدار خانواده های شهدای آتش نشان پالسکو با اعضای شورای شهر
            ایلنا

  

بارش نخستین برف زمستانی صبح دیروزچهارشنبه برای چند ساعت مناطق شمالی 
ایرنا  تهران را سفیدپوش کرد.        

 بزرگداشت یاد دریانوردان سانچی            ایلنا 
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