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ساختمان پالسکو با تخمين عمر مفيد  211سال كه بهعنوان اولين آسمان خراش مدرن خاورميانه در ضلع شمال شرقي چهار
راه استانبول تهران و با كاربري تجاري در  61طبقه (یك طبقه زیرزمين ،یك طبقه همکف و  61طبقه روي پيلوت در دو بخش
شمالي و جنوبي) و با سازه اسکلت فلزي در زیربناي تقریبي  23هزار متر مربع و در سال  69۱6افتتاح گردیده بود در اولين
ساعات كاري روز سي ام دي ماه  6931دچار حریق شد .این حریق در ساعت  1:19دقيقه صبح توسط یکي از شهروندان به
مركز آتش نشاني تهران اعالم گردید .اولين تيم آتش نشان سریعاً در محل حاضر شدند .حدود سه و نيم ساعت بعد تالش ها
براي مهار آتش به ثمرنرسيد و ساختمان فرو ریخت و سرانجام پس از نه روز آواربرداري از محل ساختمان پالسکو این فاجعه
ملي و عزاي عمومي با مرگ  61آتش نشان و شش شهروند عادي پایان یافت.
در نهم بهمن ماه بنا به دستور رئيس جمهور"هيات ویژه گزارش ملي حادثه ساختمان پالسکو" به ریاست دكتر محمد تقي
احمدي تشکيل گردید و شانزدهم فروردین ماه این هيات گزارش خود را تقدیم رئيس جمهور نمود.
مركز تحقيقات راه ،مسکن و شهر سازي با همکاري دانشگاه تربيت مدرس به منظور تنویر افکار عمومي و پيشگيري از حوادث
مشابه ،سلسله نشست هاي تخصصي حادثه ساختمان پالسکو را در دستور كار خود قرار داده است كه اولين نشست تخصصي
بررسي حادثه ساختمان پالسکو با شعار "پالسکو را فراموش نکنيم" در بعد از ظهر روز شنبه دوم اردیبهشت ماه  31و به مدت
حدود  1ساعت در سالن پاكدامن مركز تحقيقات راه ،مسکن و شهر سازي برگزار گردید .به گزارش خبرنگار شوراي فن آوري
انجمن علمي آزمون هاي غير مخرب ایران ،مسائل مختلف حادثه ساختمان پالسکو ،از قبيل زمان و محل دقيق شروع آتش
سوزي ،نحوه گسترش آتش سوزي ،وقایع متعاقب آن در این نشست مورد بررسي قرار گرفت و چندین مدل علمي با استفاده از
نرم افزار هاي مختلف و با توجه به اطالعات موجود و فرضيات مختلف ارائه گردید .بنا به نتایج ارائه شده كارشناسان ،آتش
سوزي از بخش شمال غربي ساختمان واقع در طبقه دهم شروع گردیده و منجر به ریزش ساختمان در سه مرحله شده است.
در مرحله اول و حدود سه ساعت پس از شروع آتش سوزي ،بخشي از سقف شمال غربي طبقه دهم فرو مي ریزد .مرحله دوم
خرابي حدود ده دقيقه بعد و با فروریزش سقف هاي طبقات باالتر در همان ناحيه و متعاقب آن ریزش سقف طبقات پائين تر به
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علت ضربه و اضافه بار طبقات باال اتفاق مي افتد .مرحله سوم ریزش ساختمان حدود نيم ساعت پس از مرحله اول اتفاق مي افتد
كه با ریزش سقف جنوب شرقي طبفه یازدهم آغاز و ریزش آن به طبقات پائين تر منجر به ایجاد گشتاور و در نهایت فرو ریزش
كلي ساختمان مي شود .اميدواریم بتوانيم مشروح گزارش این نشست و بررسي تحليلي آن را در خبرنامه هاي بعدي و یا نشریه
علمي ترویجي انجمن ارائه نمائيم.
الزم به ذكر است ،اعضاي هيئت ویژه گزارش ملي حادثه پالسکو متشکل از آقایان احمدي (دكتر محمد تقي) ،آقا كوچك (دكتر
علي اكبر) ،بختياري (دكتر سعيد) ،رجبي (مهندس فرج اهلل) ،مهندس شاپور طاحوني ،طهماسبي آشتياني (نصراهلل) ،فاضلي
(دكتر محمد) ،مرتضوي (دكتر سيد باقر) ،مير قادري (دكتر سيد رسول) ،هداوند (دكتر مهدي) مي باشد.
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