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کمپین دانشجویان و اساتید دانشکده توانبخشی 
مانع از واگذاری نیمی از زمین این دانشکده شد

غلبه»توانبخشی«بربرجسازی
شهروند| بیش از یک هفته از انتشار خبر تالش 
بنیاد مســتضعفان انقالب اســالمی برای تصاحب 
نیمی از زمین ۳۰ هزار متری دانشــکده توانبخشی 
دانشگاه ایران می گذرد و حاال به نظر می آید فعالیت 
دانشجویان و اساتید این دانشکده با همراهی فعاالن 
اجتماعی به ثمر نشســته و هویت توانبخشی ایران 
مثل سابق و در فضای کنونی به کار خود ادامه خواهد 
داد؛ خبری که ابتدا به نقل از ریاســت این دانشکده 
مطرح شــد و اعضای هیأت علمی و دانشجویان این 
دانشگاه در گفت و گو با »شهروند«  آن را تأیید کردند. 
با این همه، خبر کوتاه آمدن بنیاد به معنای پایان کار 
کمپین هایی که می خواستند صدا و ناجی توانبخشی 
ایران باشند، نیست و فعالیت ها تا زمان صدور قطعی 
سند این فضا به نام دانشکده توانبخشی ادامه خواهد 
یافت »چرا که ممکن اســت بعد از کاهش فشار این 

موج، باز هم بنیاد به فکر تغییر کاربری بیفتد.«
»محمد کمالی«، دانشیار دانشــگاه ایران و عضو 
هیأت علمی دانشکده توانبخشــی در این باره و در 
صفحه توییتر خود نوشت:   »اخبار شنیده شده حاکی 
از کنار کشیدن بنیاد از توافق در مورد زمین دانشکده 
است و آن را لغو کرده اســت. از تالش همه دوستان 
متشکریم.« او در گفت و گو با »شهروند« و درباره منبع 
این شــنیده ها می گوید: »براساس شنیده ها از دفتر 
رئیس دانشــگاه و اخباری که از وزارت رسیده به این 
موضوع رسیدیم که البته باید منتظر نامه و خبر قطعی 
باشیم.« اما این شنیده ها تا چه اندازه مستند است و 
آیا ممکن اســت که در روزهای آینــده باز هم بنیاد 
مستضعفان تالش برای تصاحب زمین این دنشکده 
داشته باشد؟ عضو هیأت علمی دانشکده توانبخشی در 
پاسخ به این پرسش می گوید: »االن ما نمی دانیم که 
بنیاد با چه هدف و نیتی کنار کشیده است ولی پشت 
مواضع  دانشجویان و مدرسان این دانشکده حقانیتی 
نهفته است که حق را به ادامه فعالیت این دانشکده در 
فضای کنونی و به شکل سابق می دهد؛ اوال ۳۶ سال 
است که ما این جا ساکن هستیم که حدود ۱۰ هزار 
متر زیربنای ساختمان ها است. دو خوابگاه، رستوران 
دانشجویی و ... با بیت المال ساخته شده و اموال دولتی 
به حساب می آید. اگر این ملک متعلق به دولت نبوده 
قطعا امکان چنین ساخت و سازی وجود نداشت. از 
طرف دیگر ما معتقدیم که اهداف تعریف شده برای 
بنیاد با کار و هدف ما هماهنگی دارد. ما پرورش نیروی 
توانمند برای توانبخشی و کمک به جامعه را داریم و 
بنیاد هم که نباید هدفی غیر از کمک به جامعه و اقشار 
ضعیف داشته باشد.« کمالی ادامه می دهد: »معتقدیم 
که این جا هویت توانبخشی ایران است و سال ها این جا 
دانشــجو پرورش یافته و هر قسمِت حتی کوچکی 
هم که جدا شــود بخشــی از هویت این دانشکده و 
توانبخشــی ایران از بین می رود. ما هیچ وقت به فکر 
فروش و برج سازی نبودیم و شــاید به همین دلیل 
سراغ سندسازی نرفتیم چون فعالیت های عام المنفعه 
این دانشکده از نظر ما مهمترین سند بود.« دانشیار 
دانشکده توانبخشی معتقد است که باید گفت وگوها 
با بنیاد مستضعفان ادامه پیدا کند تا نتیجه دقیقی 
در این زمینه حاصل شــود که این بحث پیش آمده 
برای همیشه از بین برود. بررســی سخنان مدیران 
وزارت بهداشــت و ریاست دانشــگاه علوم  پزشکی 
ایران، به خوبی رضایت این مدیران از واگذاری نیمی 
از زمین دانشکده توانبخشی به بنیاد مستضعفان را 
نشان می دهد تا جایی که »طاهر موهبتي«، معاون 
برنامه ریزي، هماهنگي، حقوقي و امور مجلس وزارت 
بهداشت از قابل تقدیر بودن اقدام بنیاد سخن گفته بود: 
»با تدبیر وزارت بهداشت و حمایت بنیاد مستضعفان با 
وجود رأي قطعي مبني  بر تخلیه ملک از سوي مقام 
قضائي و به نفع بنیاد مســتضعفان توافق مي شود، 
از مجموعه ۳۰ هزار متر مربــع، 5۰ درصد آن به طور 
رایگان در اختیار دانشگاه باقي مانده و سند قطعي براي 
دانشگاه صادر شود. آیا این توافق، قابل تحسین و تکریم 
است یا نقد و تخریب؟« در چنین فضایی بار محافظت 
از دانشکده توانبخشی بر دوش دانشجویان و اساتید 
این دانشگاه بوده و نتیجه حاصل  شده مرهون همین 
تالش هاست. یکی از دانشجویان این دانشکده درباره 
روند فعالیت این کمپین به »شهروند« می گوید: »بنیاد 
مستضعفان چنین ادعایی را مطرح کرده بود که االن 
مشخص شد سند درستی هم در این زمینه نداشته و 
اساتید این دانشکده نامه و اسنادی را رسانه ای کردند 
که نشان می دهد هیچ سند دیگری امکان ندارد وجود 
داشته باشد. بنیاد  سال ۸۰ هم چنین ادعایی را مطرح 
کرده بود که درنهایت محکوم شــد و دانشکده به کار 
خود ادامه داد.« او از همراه نشدن مسئوالن وزارت علوم 
با خواسته دانشجویان هم انتقاد می کند:   »نخستین 
کار کمپین، نامه دانشجویان و اساتید به وزیر بود که 
بی پاسخ ماند و پس از پیگیری دانشجویان، معاون وزیر 
اتهاماتی را به دانشجویان وارد کرد که کامال نادرست 
بود. در واقعی توافقی بین رئیس بنیاد، رئیس دانشگاه 
و وزارت علوم برای واگذاری بخشی از زمین دانشکده 
وجود داشت؛ هرچند که ریاست دانشکده با آنها همراه 
نشد.«این دانشجو به خبر غیررسمی انتشار بیانیه بنیاد 
در ساعات و روزهای آینده هم اشاره می کند و درباره 
خواسته دانشجویان مي گوید: »االن اعضای کمپین و 
اساتید دانشکده خواهان این هستند که این بار حتما 
سندی برای دانشکده طراحی و تحویل داده شود. این 
کمپین تا زمانی که سند به اسم دانشکده توانبخشی 
صادر نشــود به فعالیت های خود ادامه خواهد داد.« 
براساس اخبار منتشــره و همچنین سخنان فعاالن 
کمپین »نجات توانبخشی ایران«، به نظر می آید که 
مقاومت این کمپین و فشار افکار عمومی باعث شده 
تا بنیاد مســتضعفان به طور موقت از خیر تصاحب 
این زمین بگذرد هر چند که خواســته اصلی، حفظ 
نخستین دانشکده توانبخشی برای همیشه و به دور 

از حاشیه است. 

میز خبر

مدیرعامل صندوق بازنشستگی خبر داد: 

بازگشت5ملکدیگربهصندوق
بازنشستگیکشوری

ایسنا| مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری 
از بازگشــت 5 ملک دیگر به صندوق بازنشستگی 
کشوری خبر داد. براساس اعالم محمود اسالمیان، 
در دو سال گذشته امالکی در خیابان فرشته، منطقه 
مینی ســیتی و عظیمیه کرج از تصرف اشــخاص 
حقیقــی و حقوقی خارج شــده و بــه دارایی های 
بازنشستگان کشوری بازگشته است. حاال پنج ملک 
دیگر که در استان های گلستان، هرمزگان، اصفهان و 
آذربایجان شرقی از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی 
تصرف شده بود، پس گرفته شد.او با اشاره به اجاره 
ملکی به مساحت ۱۰۰ هزار مترمربع در  سال ۸2 از 
سوی شرکت ایرانگردی و جهانگردی به شهرداری 
چادگان در استان اصفهان افزود: »براساس قرارداد، 
مستاجر باید در  سال ۸۶ ملک را تخلیه می کرد اما به 
تعهداتش عمل نکرده و تا  سال 95 ملک تخلیه نشد؛ 
درنهایت در خردادماه امسال از طریق مراجع قضائی 
استان اصفهان حکم تخلیه و خلع ید شهرداری آن 
شهر صادر شد.« اســالمیان افزود: »یکی از امالک 
تجاری- اداری صندوق بازنشســتگی کشوری به 
مساحت ۳2 هزار متر و ارزش کارشناسی 42 میلیارد 
تومان در بندرعباس تصرف شده بود که این زمین 
نیز با هماهنگی شــهرداری بندرعباس رفع تصرف 
شــد.«مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با 
بیان این که ملکی تجاری- اداری نیز در شهر تبریز 
با ارزش 5۳ میلیارد تومان از ســوی متروی تبریز و 
اشخاص حقیقی تصرف شده بود، افزود: »شهرداری 
برای ملکی که مترو تصــرف کرده بود، مجوز تراکم 
داده بود که خوشبختانه پس از پیگیری های مستمر 
این ملک بازگردانده شــد.« او افزود: »در گرگان نیز 
دو پالک با مساحت هشــت هزار مترمربع و ارزش 
۱5 میلیارد تومان از تصــرف نهادهای دولتی خارج 
شــد.« اســالمیان ادامه داد: »کل اسناد مالکیتی 
صندوق بازنشستگی کشوری که تا قبل از  سال 9۳ 
فاقد سند و بالتکلیف بود، در سه سال گذشته سنددار 

و شناسنامه دار شده است.«

مدیرکل تغذیه وزارت بهداشت: 

80درصدمردمکشوردچارکمبود
ویتامینDهستند

ایرنا| وزارت بهداشــت طرح غنی سازی اجباری 
شیر با ویتامینD را به دولت ارایه کرده است تا شاید 
مشکل کمبود این ویتامین در میان ۸۰ درصد ایرانیان 
کم شــود. مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت 
بهداشت با اعالم خبر ارایه طرح غنی سازی اجباری 
شیر توضیح داد: »آمارها نشان می دهد که بین 7۰ 
تا ۸۰ درصد مردم دچار کمبود ویتامین D هستند، 
کمبود ویتامین D از حدود شــیوع 2۳ درصدی در 
کودکان شــروع می شــود و تا شــیوع ۸۶ درصدی 
کمبود ویتامین D در زنان بــاردار افزایش می یابد، 
حدود 7۶ درصد دانش آموزان دچار کمبود ویتامین 
D هستند که برای جبران آن، قرص ویتامین D بین 
دانش آموزان توزیع می شود ولی همیشه نمی توان با 
قرص این کمبود را جبران کرد و باید این ماده غذایی 

بسیار مهم از طریق غذا دریافت شود.«
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عمودي
۱- شــهرت و آوازه- خوراک پرنده- فدراســیون 
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2- سنگ باارزش نیشابور- پایتخت برزیل

۳- رساله دکتري- مجموعه اي از شرکت هاي بزرگ 
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شهروند|   درست یک سال پیش، خبر مرگ عباس 
کیارســتمی همه را بهت زده کرد. کارگــردان ایرانی 
برای ادامه درمان به فرانســه و به صورت مشــخص به 
پاریس رفته بود که خبر آمد جانش را در بیمارســتان 
از دست داده است. همه چیز از زمســتان 94 و از یک 
بیماری روده ای شروع شد. گمانه زنی ها حول سرطان 
می چرخید و از عمل کیســه صفرا و تخلیه آبســه در 
کنار حالب ســر درآورد، کیارستمی چندین هفته در 
دو بیمارستان خصوصی تهران بســتری و درنهایت با 
تصمیم خود راهی فرانسه شد. سیزدهم تیرماه، عباس 
کیارستمی شب سختی را گذراند، صبح دیگر نفس اش 
تمام شد. از یک هفته پس از اعالم مرگ بود که همه جا 
پیچید، قصور پزشکی جان کیارستمی را گرفت. جسد 
به ایران منتقل و دفن شد اما ماجرای مرگ تا به امروز که 
یک سال می گذرد، هنوز ادامه دارد. هنوز هم هیچ کس 
نمی تواند به طور قطع بگوید عباس کیارســتمی چرا 
جانش را از دســت داد و چه کسی یا کسانی در مرگش 

دخیل بودند. 
هشتم خردادماه بود که رئیس سازمان نظام پزشکی 
در نشســت خبری در مواجهه با پرســش خبرنگاران 
درباره علت مــرگ و ماجرای قصور پزشــکی مرحوم 
عباس کیارستمی، این توضیح را داد: »براساس خالصه 
پرونده فرستاده شــده این کارگردان ایرانی از فرانسه 
و بررســی جمع 4۰نفره از کارشناســان، علت مرگ، 
خونریزی مغزی در فرانســه اســت. خونریزی ای که 
ناشی از استفاده از دارویی به نام هپارین با دوز 24 هزار 
واحد در روز است.«  او اینها را یک ماه مانده به سالگرد 
مرگ کیارستمی گفت و یک روز مانده به سالگرد این 
کارگردان، رئیس ســازمان پزشکی قانونی در نشست 
خبری تأکید کرد که هنوز علت مرگ آقای کیارستمی 
مشخص نیست. چرا؟ چون جسد وقتی به ایران فرستاد 
شد، کالبدشکافی نشد  و بدون این که این روند را طی 
کند، دفن شد:  »جســد برای ما فرســتاده نشد تا ما 
آزمایش و نمونه برداری انجام دهیم. در این شــرایط ما 
براساس چه چیزی قضاوت کنیم؟ جسد نه معاینه شده 
و نه نمونه پاتولوژی از آن گرفته شــده است. اظهارنظر 
سازمان پزشــکی قانونی بر چه اساســی باید باشد، ما 
نمی توانیم علت فوت قطعی را اعالم کنیم. نمی توانیم 
مقصر فوت را هم شناســایی کنیم.« احمد شــجاعی 
توضیح بیشــتری داد: »زمانی که آقای کیارستمی از 
دنیا رفت، حتی قبل از این که خانواده متوفی شکایتی 
اعالم کنند، در سازمان نظام پزشکی جلسه هایی برگزار 
شد. سازمان نظام پزشــکی اظهارنظر خودش را اعالم 
کرد، قصور در بخش درمان را تشــخیص داد، یک رأی 
انتظامی صادر کرد و ماجرا از سوی هیأت انتظامی این 
ســازمان مورد بررســی قرار گرفت. در ادامه این روند، 
اولیای دم در دادســرای عمومی و انقالب هم شکایت 
کردند. در دادسرا برای تعیین قصور پزشکی، پرونده به 
پزشکی قانونی ارجاع داده شد. ما هم بررسی های الزم را 
انجام دادیم و جواب سوال هایی که از ما شده بود را ارایه 
کردیم. پاســخ های ما صریح و روشن است.« مدیرکل 
امور کمیسیون های پزشکی سازمان پزشکی قانونی، 
درباره این که بهمن کیارستمی )پسر( که گفته بود ما 
علت مرگ را نمی خواهیم بلکه می خواهیم بدانیم چه 
کسی مقصر مرگ است، این پاســخ را داد:  »ما موظف 
نیستیم به سوال اشــخاص جواب بدهیم. ما موظف به 
پاسخگویی به سواالت دادگاه هستیم. تشخیص ما این 
بود که در مراحل درمانی، قصور رخ داده است، اما چون 
کالبدشکافی انجام نشده، علت مرگ مشخص نیست.« 
به گفته او، حتی پرونده بالینی هم از فرانســه فرستاده 
نشده و آن چیزی که درنهایت از فرانسه برای سازمان 
نظام پزشکی فرستادند، شرح پزشک معالج است که به 

درخواست پسر آقای کیارستمی آن را نوشته است.
رشد 27 درصدی شکایت از کادر درمان

ماجرای کیارستمی، اما به قصور پزشکی گره می خورد. 
قصور پزشــکی و آمار مرگ ومیر ناشــی از آن، موضوع 
سوال های زیادی در نشســت خبری دیروز بود. رئیس 
ســازمان پزشــکی قانونی در بخش ارایه آمار، گزارشی 
را خواند که نشــان می داد در  سال 95، هفت هزار و 2۱4 
پرونده شکایت بیماران در پزشکی قانونی تشکیل شده 
که حکایت از رشــد 27 درصدی در اعالم این شکایت ها 
دارد. براســاس اعالم شــجاعی، در  ســال 95، 4 هزار و 
۸۸ پرونده تبرئه شــد، یعنی 5۶ درصد و سه هزار و ۱2۶ 
پرونده محکوم شد، یعنی 44 درصد. بنابر این گزارش، 
در  سال 95، بیشترین موارد شــکایت، مربوط به رشته 
جراحی زنان و زایمان و نازایی با یک هزار و ۱57 پرونده 
)22 درصد رشد( جراحی عمومی با 97۶ مورد )54 درصد 
رشد(، جراحی ارتوپدی با 7۳۱ مورد )2۱ درصد رشد(، 
دندانپزشــکی با ۶۸۶ مورد )2۶ درصد رشد( و پزشک 
عمومی با 522 مورد )42 درصد رشد( بوده است.  شکایت 

از کادر درمان رشد پیدا کرده؟ این سوالی بود که دیروز 
در همین نشست از شجاعی پرسیده شد:  »براساس آمار 
 سال 95، 5۶ درصد از شکایت ها منجر به صدور حکم نشد 
و کادر درمانی مقصر نبود، اما با این حال ما در محکومیت 
گروه درمان، نسبت به آمار  ســال قبل رشد داشتیم. در 
رشته هایی مثل جراحی پالستیک، محکومیت ها بیشتر 
اســت.« در این میان کامران ســلطانی، مدیرکل امور 
کمیسیون های پزشکی قانونی هم توضیح هایی درباره 
علت افزایش شکایت های پزشکی داد: »در دو دهه اخیر، 
چند پروژه تحقیقی از سوی پزشکی قانونی انجام شد که 
نشان داد میزان قصور پزشکی همانند سال های گذشته 
بوده است، اما بررسی علت شکایت ها نشان می دهد که 
عوامل رفتار کادر درمانی مانند پزشک و پرستار، در باال 
رفتن شــکایت ها نقش داشــته، همچنین آگاه نبودن 
بیماران درباره نوع بیماری و هزینه های درمانی از دالیلی 
است که باعث شده تا مردم شکایت بیشتری در این زمینه 
داشته باشند.« او ادامه داد: »از آن طرف، بدبینی به وجود 
آمده نســبت به پزشکان و انتشــار اخبار در رسانه های 
جمعی و شبکه های اجتماعی هم به ماجرای باال رفتن 

شکایت ها با موضوع قصور پزشکی دامن زده است.«
سرب تریاك  سال گذشته 50 نفر را کشت

در ادامه گزارش رئیس ســازمان پزشــکی قانونی 
از موارد فوت و علت آنها در  ســال 95، آمارهای بخش 
تشریح قابل توجه است. آمارهایی که نشان می دهد در 
همان سال، ۱5 هزار و 9۳2 نفر بر اثر حوادث رانندگی 
– ترافیکی جانشان را از دســت داده اند که حکایت از 
رشــد ۳ درصدی دارد، بیماران قلبی و عروقی در گروه 
دوم قرار دارند با هشت هزار و 57 مورد که نشان دهنده 
رشــد ۱۱ درصدی اســت. در این میان مرگ ناشی از 
مصرف مواد مخدر و روانگردان هم سه هزار و ۱9۰ مورد 
بود که ســومین جایگاه را به خود اختصاص داد و رشد 
۶.2 درصدی داشته است. براســاس اعالم محمدرضا 
قدیرزاده، مدیر حوزه ریاســت سازمان پزشکی قانونی 
در همین نشست، بیشتر موارد فوتی در سومین مورد، 
برخالف تصور عمومی در خانه و بیمارستان ها رخ داده 
است: »تعداد کمی از سوءمصرف کنندگان مواد مخدر و 
روانگردان، در معابر عمومی جانشان را از دست داده اند.« 
او به ماجرای مرگ معتادان به دلیل مصرف تریاک آلوده 
به سرب هم اشاره کرد:  » ســال گذشته، 5۰ جسد به 
سازمان پزشکی قانونی ارجاع شد که نشان می داد این 
افراد بر اثر مصرف سرب جانشــان را از دست داده اند.« 
قدیرزاده در پاســخ به ســوالی درباره باال رفتن میزان 
مرگ ومیر معتادان، توضیح داد: »یکی از دالیل باال رفتن 
آمار مرگ معتادان این است که آمار مصرف کننده های 
روانگردان ها هم به آن اضافه شــده است. آمارهای ما 
نشان می دهد که باالی ۶۰ تا 7۰ درصد مصرف کننده ها 

به دلیل اوردوز جانشان را از دست می دهند.«
موضوع مبهمی در پالسکو باقی نماند

 تعداد نهایی قربانیان معمولی حادثه پالسکو، سوال 
دیگر خبرنگاران بود. همان هایی که آتش نشان نبودند 
و در روزهای اول بعد از حادثه، زیاد شنیده شد که تعداد 
باالیی از آنها در زیر آوار پالسکو جان داده اند. قدیرزاده، 
اما پاســخ داد: »تمام اجسادی که به دست ما رسید، به 
صورت فایل ژنتیک اســتخراج کردیم و تا پایان ماجرا، 
چیز نامشــخصی برای ما باقی نماند. به طورکلی ۶نفر 
غیرآتش نشان در این حادثه جا نشان را از دست دادند. 
ما کاری به شــنیده ها و ادعاها نداریم، ما هم شنیدیم 
که نزدیــک به 2۰نفر به دادگاه مراجعــه کرده و اعالم 
مفقودی کرده بودند، اما درنهایت دادگاه به این نتیجه 
رسید که خیلی از این ادعاها کذب بوده است، آنهایی که 
تأیید شد، به ما ارجاع دادند.« او تأکید کرد: »در بررسی 
اجساد، چیز ناشناخته و مبهمی برای ما اتفاق نیفتاد.« 
یکی از خبرنگاران درباره علت مرگ چهار آتش نشانی 
که در موتورخانه بودند، پرســید که قدیرزاده، توضیح 
داد: »یکسری از پیکرهایی که به سازمان ارجاع داده شد، 
اجساد ســالمی بودند، بررسی های ما نشان داد که این 
افراد بر اثر ریزش آوار جانشان را از دست داده اند، چون 
اثری از تنفس دوده در ریه های آنها نبود، تمام اجســاد 
منتقل شده به پزشکی قانونی، کالبدشکافی شد.« وضع 
جسد شــهید رکن آبادی که در حادثه دو سال گذشته 
حادثه منا، جانش را از دســت داد، موضوع سوال دیگر 
خبرنگاران بود. خبرنگاری پرسید که ظاهرا در عربستان 
قلب این جسد را خارج کرده بودند که قدیرزاده پاسخ 
داد: »ما برای این جسد، تعیین علت فوت نکردیم، چون 
در عربستان کالبدشکافی شــده و به صورت مومیایی 
برای ما فرســتاده شــده بود، ما نمی دانیم که اعضای 

داخلی سر جایش بود یا خیر.«
 اوج خودکشی ها در اردیبهشت  سال قبل 
بود؛30 تا 39ساله ها بیشتر خودکشی کردند

آمار خودکشی ها هم پرســش دیگر بود. با این که 

مسئوالن پزشــکی قانونی تمایلی به بیان این آمارها 
نداشتند، اما درنهایت اعالم کردند که اردیبهشت ماه 
 سال گذشته، باالترین میزان خودکشی ها در کشور 
ثبت شــد، دلیل آن را هم انتشــار گســترده اخبار 
خودکشی در آن دوره بود که منجر به تقلید این کار 
از سوی افراد شد:  »آمار خودکشی در ایران نسبت به 
متوسط جهانی، باال نیست اما  سال گذشته رسانه ها 
به ماجــرای خودکشــی ها دامن زدند.« براســاس 
اعالم او، در ســال گذشــته، 52 درصد خودکشی ها، 

با حلق آویزکردن، ۱7 درصد با مســمومیت ناشی از 
مصرف سم، ۶.5 درصد با سالح گرم، 4 درصد سقوط 
از بلندی و ۶.۱ درصد با ســوختگی رخ داده اســت. 
قدیرزاده همچنین درباره گروه سنی این افراد توضیح 
داد: »آمارهای ما نشان می دهد 25.۳ درصد این افراد 
۳۰ تا ۳9ســاله، 7.5 درصد زیر ۱۸سال، 2۱.9 درصد 
۱۸ تا 24 ســال و ۱۶.۱ درصد باالی 5۰ ســال بودند. 
25 تــا 29ســاله ها هم ســهم ۱5.۳ درصــدی در 

خودکشی های  سال 95 داشتند.«

تازه ترین خبرها از سازمان پزشکی قانونی در سالمرگ عباس کیارستمی نشان می دهد علت مرگ هنوز معلوم نیست

یکسالگیابهام
   بررسی های پزشکی قانونی نشان می دهد در مراحل درمان کیارستمی قصور رخ داده است

  مدیر امور کمیسیون های پزشکی قانونی: جسد بدون کالبدشکافی دفن شد، نمی توان بدون کالبدشکافی درباره علت مرگ حرف زد

رئیس سازمان پزشکی قانونی در گفت وگو با »شهروند«:   

مافیای جسد نداریم
شهروند|  احمد شجاعی، رئیس سازمان پزشکی قانونی در حاشیه نشست خبری روز گذشته، به 

سواالت »شهروند« پاسخ داد.
   سال گذشته بود که اعضای هیأت ممتحنه علوم تشریح نامه ای را منتشر کردند که در 
آن از مافیای جسد اسم بردند. در این نامه به مشکالت تهیه جسد برای دانشگاه های علوم 
پزشکی اشاره شده و گفته شده بود که پزشکی قانونی به آنها جسد نمی دهد و آنها ناچار 

هستند جسد را از مافیاها بخرند. ماجرا چیست؟
تمام این ماجرا دروغ بود. می خواســتند یک جوسازی علیه سازمان پزشکی قانونی ایجاد کنند. ما 

براساس ضوابط کار می کنیم و چنین چیزی نبوده است.
  پس ماجرای مافیای جسد چیست؟

دروغ است. ما مافیای همه چیز داریم، جز مافیای جسد. چون اصال جسدی در کار نیست که بخواهد 
خریدوفروش شود. ما ساالنه شاید یک مورد جســد اهدایی یا ناشناس داشته باشیم که بخواهیم در 
اختیار دانشگاه های علوم پزشکی قرار دهیم. اجساد ناشناس هم شرایط خودشان را دارند و برای این که 

آن را در اختیار دانشگاه قرار دهیم، باید یک ضوابطی را برای آنها طی کنیم. 
  االن نبود جسد تبدیل به بحرانی برای دانشگاه های علوم پزشکی شده؟

بله، شــما تصور کنید، یک دانشگاه با آن عظمت، تنها یک جســد دارد، االن جسد مشکل جدی 
دانشگاه هاست. به همین دلیل تالش می کنیم تا جسد را از خارج وارد کشور کنیم. اگر این اتفاق بیفتد، 

نیاز دانشگاه های علوم پزشکی رفع می شود. 
  این اتفاق نمی تواند برای اجساد ناشناس رخ دهد؟ یعنی تحول دانشگاه ها داده شوند؟

اجسادی که ناشناس هستند یا اجسادی که بعد از ۶ماه کسی به سراغشان نیامده، با کسب اجازه های 
قانونی به دانشگاه ها داده می شوند، اما تعداد آنها خیلی کم است و اصال نیاز دانشگاه را برطرف نمی کند. 
به همین دلیل ما خودمان پیشنهاد داده ایم تا بتوانیم از خارج جسد وارد کنیم. بعضی گروه ها در این 

زمینه اعالم آمادگی کرده اند اما هنوز موفق نشده ایم که جسد وارد کنیم.
  تاکنون جسدی از کشورهای دیگر وارد نشده است؟

خیلی محدود بوده است.
  شما تأکید می کنید که اجساد ناشناس کم هستند، اما در همان نامه هیأت ممتحنه 
علوم تشریح گفته شده بود که در هفته 100 جسد مجهول الهویه فقط از تهران، تحویل 

سازمان پزشکی قانونی می شود.
اینها درست نیست، کسانی که این حرف ها را زده اند، بیایند و سند بدهند. 

  حاال به طورکلی آمار شناسایی اجساد مجهول الهویه در کشور چقدر است؟
خیلی کم. شاید در گذشــته تعداد اجساد مجهول الهویه بیشــتر بود اما االن این طور نیست. این 
خبرها برای جوسازی است و به دلیل ناآگاهی افراد منتشر می شود. آنها فکر می کنند ما جسد داریم 

و نمی دهیم. درحالی  که واقعا جسدی نداریم. 
  حاال در کنار این موضوع، چندی پیش بازپرس دادسرای جرایم جنایی از مرگ دونفر 
در تهران بر اثر ابتال به کریمه کنگو خبر داده و گفته بودند که کارشناس پزشکی قانونی هم 

علت را تأیید کرده است. ماجرای این بیماران فوت شده چه بود؟
من اطالعی از تهران ندارم اما دو مورد مشــکوک در کرج بود، اما نمی دانم نتیجه اش چه شد. آن دو 

موردی هم که در تهران مطرح شد، مربوط به کرج بود.
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