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تاریخ: ۰۵ بهمن ۱۳۹۵ - ۲۱:۳۷کد خبر: ۲۰۹۳۱

ذره بین

صحبت های ضد و نقیض در مورد وجود گازوئیل در �السکو
در حالیکه روز اول حادثه �السکو عنوان شد علت فرور�ختن این ساختمان انفجار منابع گازوئیل بوده روز گذشته

اعضای هیات امنای ساختمان تأکید کردند که هیچ منبعی در طبقات باالیی وجود نداشته است.

تيتر شهر: هنوز چند ساعت از فروریختن برج پالسکو نگذشته بود که مسئوالن در مورد علت به گزارش 

حادثه شروع به اظهار نظرهای متفاوت کردند.

منابع انفجار  را  ساختمان  یکباره  فروریختن  علت  خود  های  مصاحبه  در  بارها  ملکی  جالل  ارتباط  این  در 

خبری ویژه  وگوی  برنامه گفت  مهمان  تلفنی  و  زنده  بصورت  او که  اعالم کرد.  طبقات  در  مستقر  گازوئيلی 

بعد از اطفاي حريق علت فروريختن وقوع چند انفجار  بود گفت:  پنجشنبه  2 سيما در ساعت 22:45  شبکه 

برج پالسكو بود.

انفجار و ریزش ساختمان پالسکو به دليل وجود انبار گازوئيل در طبقات باال بود

در این بين حتی مهدی چمران٬ رئيس شورای شهر تهران نيز علت فروریختن اختمان را انفجار منابع گازوئيل

عنوان کرد. وی در خبری که به تاریخ 30 دی ماه در خبرگزاری برنا منتشر شده٬ علت حادثه را انفجار منابع

گازوئيل اعالم کرد.
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Ted Walter
Contradictory Remarks Regarding the Existence of Gasoline in Plasco

Ted Walter
In spite of the fact that on the first day after this tragic event the cause of the collapse was considered an explosion of gasoline tanks, yesterday the building’s board of trustees asserted that there was no source of gasoline in the upper floors.

Ted Walter
Date of the news: Tuesday Bahman 5January 23 

Ted Walter
Mehdi Chamrun, the chairman of Tehran city council, claimed that the explosion that occurred in the building was due to the gasoline tanks in upper floors.
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در متن این خبر آمده است: «مهدی چمران رئيس شورای شهر تهران درباره حادثه امروز ساختمان پالسکو

گفت: آتش نشانان کمتر از 4 دقيقه بعد از وقوع حادثه٬ خود را به محل رساندند و با اینکه حجم زیادی از آتش

را مهار کرده بودند٬ انفجار هایی رخ داد که منجر به ریزش آوار شد و علت انفجار هم به دليل این بوده که در

انفجار٬ وقوع  با  و  شود  می  ور  شعله  گرما  اثر  در  که  داشته  وجود  گازوئيل  انبار  ساختمان  باالی  طبقات 

ساختمان ریزش می کند.

وی در ادامه افزود: نيرو های امدادی در حال کمک برای کنار زدن آوار و نجات آسيب دیدگان هستند اما آوار

بسيار زیاد است و جرثقيل های بزرگی به صحنه حادثه آمده اند تا به آوار برداری سرعت ببخشند.

چمران در خصوص اینکه وقوع این حادثه چه ارتباطی با شهرداری داشته که برخی در صدد تخریب شهردار

تهران برآمده اند؟ تصریح کرد: این ساختمان دچار یک حادثه غيرمترقبه شده و آتش گرفته و با آنکه شهرداری

پيش از این بارها و بارها نسبت به ضرورت ایمن سازی ساختمان پالسکو تذکر کتبی داده بود اما کسی خبر

نداشته که قرار است اینجا در روز پنج شنبه 8 صبح آتش بگيرد و قطعا هر کسی دیگر غير از آقای قاليباف

شهردار گردن  را  تقصير  خواهند  می  ای  عده  اینکه  و  دهد  رخ  اتفاق  این  بود  ممکن  بود٬  شهردار  اگر  هم 

بياندازند کار اصال درستی نيست.

رئيس شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: با حضور معاون اول رئيس جمهور٬ وزیر کشور و وزیر بهداشت در

محل حادثه هم اکنون هماهنگی خوبی ميان دولت و شهرداری برای رسيدگی به این حادثه وجود دارد و از

همه امکانات برای نجات مصدومان حادثه استفاده می شود.»

مخزن گازوئيل در طبقات نبوده

با برخی اعضای شورای شهر تهران در این خصوص اما روز گذشته هيأت امنای ساختمان پالسکو در دیدار 

اعالم کردند که در هيچ کدام از طبقات فوقانی منبع گازوئيل وجود نداشته است.

در این دیدار 10 بند صورت جلسه شده است که به شرح زیر می خوانيد:

باقيمانده آوار  در  چندانی  توليدی  ابزار  دليل  همين  به  و  است  نبوده  پالسکو  ساختمان  در  توليدی  1هيچ 

نيست.

و منبع آب ولی منبع آب آتش نشانی  ندارد٬  به هيچ وجه صحت  باال  2مخزن گازوئيل ادعا شده در طبقات 

شرب در پشت بام وجود داشته است.

3شغل پالستيک فروشی در کل مجموعه نبوده است٬ هرچند که اسم ساختمان پالسکوست.

4داخل راهروها و راه پله ها به هيچ وجه انبار کاال نبوده است.

5فقط یکبار به شورای ساختمان٬ بعد از بازدید آتش نشانی اخطاریه در مورد ضرورت ایجاد پله فرار داده اند.

مالک(بنياد به دفتر  مالک در طبقه چهاردهم ساختمان  نماینده  به  توسط شورای ساختمان  6این اخطاریه 

مستضعفان)تحویل شده است.

و پس از آن گفته اند وضعيت شير و بازدید از ساختمان داشته  نيز یکبار در چند ماه گذشته  7آتش نشانی 

شلنگ های داخل ساختمان که از قبل تعبيه شده بود٬ قابل قبول است٬ ولی نقص اصلی را نداشتن پله فرار

عنوان نموده اند.

8آتش نشان ها انصافا نهایت فداکاری٬ همکاری و شجاعت را در این کار به خرج دادند.

9ایجاد ساختمان در محل فعلی٬ مورد تقاضای شورای نمایندگان و کسبه بود.

10از مردم برای شرکت در مراسم آتش نشان ها دعوت و تشکر شود.
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والبته ادامه می دهند که منبع را تکذیب می کنند  بند دوم اعضا این مطلب  همانگونه که مالحظه شد٬ در 

گازوئيل در طبقات منفی وجود داشته است که هنوز مطابق آنچه ملکی سخنگوی آتش نشانی بارها تاکيد

کرده٬ منفجر نشده است.

این سخنان ضد و نقيض در مورد علت فروریختن ساختمان مشخص نيست که از کجا نشأت می گيرد!


