
یادداشت

رئیس سازمان پزشکى قانونى در گفت و گو با «شهروند»
جزییات مرگ و میرها، قصور پزشکى، کمبود و اهداى جسد را تشریح کرد

  پزشکان تمایلى به کار در پزشکى قانونى ندارند
  124 هزار و 259 زن، مصدوم پرونده هاى سالح سرد هستند

  هر 100 دانشجو حداقل به 12، 10 جسد نیاز دارد، اما حاال یکى دو جسد بیشتر ندارند

36 هزار و 442
مرگ مشکوك در یک سال

پاسدارى از عطا و لقاى نیما

فرهاد نظرى
 مدیر کل ثبت آثار و حفظ و احیاء میراث 
معنوى و طبیعى سازمان میراث فرهنگى

على اسفندیارى مشهور به نیما یوشیج پدر شعر نو 
فارسى است. او در 21 آبان 1276 در دهکده  یوش  در 
مازندران چشم به جهان گشــود و در 13 دى 1338 
در شمیران تهران دیده از دنیا فرو بست. جایگاه نیما 
در شعر فارسى مستغنى از توصیف است. او در ردیف 
مهم ترین شــاعران زبان فارسى اســت که در شعر 
فارســى، طرحى نو درانداخت. خانه نیما، میراث ما و 

میراث دار فارسى زبانان است. 
میراث گران سنگ نیما در شــعر و ادب فارسى به 
دست پیروان و شــاگردانش پاس داشته شده است. 
شــاعران امروز ما، میراث داران بدعت ها و بدایع نیما 

هستند. 
در همه ممالک دنیا میراث مادى و معنوى مفاخر و 
مشاهیر پاسدارى مى شود. در ایران نیز میراث ملموس 
و ناملموس مفاخر علمى، ادبــى، دینى، و فرهنگِى 
گذشته و معاصر پاس داشته مى شود. تا کنون موارد 
بسیارى از این دست شناسایى و ثبت و حراست شده 

است. 
از جمله کارهاى مؤثر در پاسدارى میراث مشاهیر 
ثبت، حفاظت و معرفى ارزش هاى خانه  مشــاهیر 

است. بى تردید نیما در ردیف مهم ترین گنجینه هاى 
معاصر ما ایرانیان است و حفظ میراث مادى و معنوى 
او وظیفه ماست. خانه  نیما در یوش قبالً در ردیف آثار 

ملى قرار گرفته است.
دیروز بار دیگر در کمیته ثبت آثار ملى غیرمنقوِل 
سازمان میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى 
خانه  نیما در تهران واجد ارزش ثبت در فهرست آثار 
ملى شناخته شــد. این خانه محل زندگى سال هاى 
واپسین نیما بوده و به ســبب تعلق اش به نیما حائز 
شئون ملى است. بر اساس قانون ثبت آثار ملى مصوب 
1352، آثار و اماکنى که داراى شأن ملى یا تاریخى اند 
صرف نظر از تاریخ پیدایش و قدمــت، مى توانند به 
عنوان اثر ملى ثبت شــوند. خانه نیما در شــمیران، 

مصداق بارز این گونه آثار ملى است.
سازمان میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى 
آثارى از این دســت را مانند خانه  جالل آل احمد و 
سیمین دانشور، خانه احمد شاملو در دهکده فردیس 
کرج و گورســتان ظهیرالدوله - آرامگاه بســیارى از 
بزرگان فرهنگ و هنر معاصر  ایران - در فهرست آثار 

ملى ثبت کرده است.
طرح نصِب «کاشــى ماندگار» که در یکى دو سال 
گذشته آغاز شد و ایجاد فهرست  «گنجینه هاى زنده  
بشرى» گام هایى در جهت پاسداشت مفاخر معاصر 
ایران اســت. طرح کاشــى ماندگار با نصب بر سردر 
خانه ایران دّرودى (نقاش معاصر) در تهران آغاز شد 

و بر سردر خانه  بسیارى از مفاخر و مشاهیر در سراسر 
کشــور قرار گرفت. در فهرســت گنجینه هاى زنده 
بشــرى، نادره کارانى چون شیرمحمد اسپندار، خالو 
قنبر راستگو، استاد نبى پور، نجف دریابندرى، محمد 

اسماعیلى  و ابراهیم قنبرى مهر  معرفى شده اند. 
بدیهى اســت که مفاخر و مشــاهیر، استوانه هاى 
فرهنگ ملى و بشرى اند و پاسدارى از میراث آنان بیش 
از آن که گرامیداشت مقام شامخ آنها باشد، خدمت به 
خودمان و آیندگان است. ما به آنان نیازمندتر از آنیم 

که آنان به حفظ آثارشان توسط ما.
در سطح جهانى هم برنامه اى در یونسکو وجود دارد 
که با گرامیداشــت مفاخر و رویدادهاى مهم بشرى 
همراهى مى کنند. در آن فهرست مفاخر ایران مانند 
فردوسى، موالنا، شیخ محمود شبسترى، عبدالعلى 
بیرجندى، ابوالحســن خان صبا و رویدادهایى چون 
یکهزارمین ســال تدوین شــاهنامه گرامى داشته 

شده است.
در برنامه حافظه  ملى و جهانى هم آثار گزیده و مهم 
بشرى در حوزه  میراث مســتند معرفى و پاسدارى 
مى شود. در ســال جارى کتاب جامع التواریخ تألیف 
خواجه رشــیدالدین فضل اهللا همدانى در فهرست 
میراث بشرى یونسکو و نت نوشته هاى مرتضى خان 

محجوبى در فهرست ملى ایران به ثبت رسید. 
در این روزگاِر تاریک که به «درد بى خویشتنى» 

گرفتاریم، اینها چراغ هاى راهند.
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   صفحه 17

 محمود واعظى دیروز در حاشیه جلسه هیأت دولت اظهار کرد که واگذارى فعالیت هاى اقتصادى نهادها محدود به نیروهاى نظامى نمى شود
و رئیس جمهورى دستور جدیدى براى کاهش تصدى گرى برخى دستگاه ها در اقتصاد صادر کرده است

 براساس دستور رئیس جمهورى  سه دستگاه بنیاد شهید، سازمان تامین اجتماعى و بانک ها باید فعالیت هاى اقتصادى شان را واگذار کنند

دستور توقف بنگاه دارى دولتى 
    صفحه2
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صفر عاشقى

 صفحه 6

ھمیشه فاصله  را کیلومتر شمار 
جاده مشخص نمی کند!

گزارش «شهروند» از فعالیت های جمعیت هالل احمر استان تهران
در زلزله غرب کشور

اقتصاد

 صفحه 5

گرفتاری ھای پول مجازی
«شهروند» دالیل مخالفت نظام های مالی جهان

با بیت کوین را بررسی می کند

  حجم تراکنش هاي معامالتی روزانه بیت کوین
در ششم ژانویه   2017 معادل6 /3 میلیارد دالر بوده است

گفت وگو

قدیمی ترین عکاس کرج
از خاطرات رفته می گوید

بلبل
کوچه باغ های کرج

   صفحه 10

گزارش

   صفحه 7

گزارشی از بازار میوه های 
لوکس و خارجی در تهران

نوبر
خارجی

زهرا جعفــرزاده - شــهروند| حلقه هاى یک 
زنجیرند، حادثه و قربانى هایش. حادثه یا آتش سوزى 
اســت، یا زلزله و ریزش ســاختمان و برق گرفتگى 
و ســوختگى. قربانى ها کارگرند، مردمند که هر روز 
جسدهایشــان به پزشــکى قانونى منتقل مى شود. 
پزشــکى قانونى یعنى همین حادثه ها و جســدها. 
پزشــکانش آن قدر آدم هاى ســوخته و خفه شده 
و زخمــى دیده انــد، خســته اند، کالفه انــد. تعداد 
متخصصان پزشــکى قانونى کم اســت، اما با همین 

کمبود نیرویى کــه بودجه دولت جبرانش نمى کند، 
در یک ســال 36 هــزار و 442 مرگ مشــکوك را 
تشــخیص داده اند. ســه هزار و 708 پرونده خطاى 
پزشکى را بررسى کردند. آنها حاال درگیر نمونه گیرى 
از خانواده قربانیان حادثه «سانچى» هستند. احمد 
شجاعى، رئیس سازمان پزشکى قانونى در گفت وگو 
با «شــهروند»، جزییــات کار در پزشــکى قانونى، 
ســختى هاى کالبدشــکافى و بى مهرى هــا، اهدا و 

کمبود جسد و... را تشریح مى کند...

فیلم هایى که با دخالت نهادهاى 
غیر فرهنگى روى پرده نیامدند

 به بهانه درخواست اعضاى کمیسیون 
فرهنگى مجلس و دویست تشکل 
دانشجویى از وزارت ارشاد براى اجراى 
قانون و تسلیم نشدن مقابل فشارها...

 به بهانه درخواست اعضاى کمیسیون 

توقیفى ها قصه 
    صفحه12

شهروند| براى ساخت مجدد پالسکو هنوز از سازمان 
میراث فرهنگى مجوزى دریافت نشده است؛ در حالى  که 
بنیاد مستضعفان پیش از این مدعى شده بود که با میراث 
فرهنگى هماهنگ کرده و مجوز گرفته است اما رئیس 
ســازمان میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى 
دیروز این موضــوع را رد کرد. پیش از این معاون میراث 
فرهنگى در گفت و گو با «شهروند» هرگونه هماهنگى با 
این سازمان را براى ســاخت پالسکو رد کرده بود و حاال 
معاون رئیس جمهورى نخستین واکنش رسمى خود 
را در این باره نشان داد و گفت: «براى ساخت پالسکو از 

سازمان میراث فرهنگى هم باید مجوز گرفته شود.»
حفره وســیع چهارراه اســتانبول هنوز خالى است. 
قرار بود در سالگرد سقوط پالسکو، پالسکوى 13طبقه 
دیگرى روى حفره خالى ســوار شــود اما این تصمیم 
که ســروصداى زیادى به پا کرده بود، عملى نشد؛ چون 
گفته شد شهردارى هنوز مجوز گودبردارى نداده است. 
شهردارى اما تنها یک ســوى این ماجرا است؛ پالسکو 
خود به  عنوان یکى از نخســتین ساختمان هاى مدرن 
تهران، به بافت تاریخى منطقه 12تحمیل شــده بود و 
بر اساس ضوابط قانونى اجازه ساخت بناهایى بلند تر از 

4 طبقه در این منطقه داده نمى شود. این در حالى است 
که درســت یک روز پس از فروریختن این ساختمان، 
رئیس بنیاد مستضعفان قول داد که پالسکوى دیگرى 
در همین نقطه بسازد و شــهردارى در ماه هاى گذشته 
خبر داد که با این نهاد براى ساخت دوباره پالسکو توافق 
کرده است. حال آن که عالوه بر طرح ساخت موزه، بناى 
یادبودى براى آتش نشان ها و حادثه رخ  داده و فضاى سبز 
به جاى پالسکو، بسیارى از کارشناسان میراث فرهنگى 
و معمارى با تحمیل دوباره این ساختمان به قلب تهران 
مخالفت کردنــد. دیروز اما على اصغر مونســان، رئیس 
سازمان میراث فرهنگى گفت: «اگر از این سازمان درباره 
ساخت پالسکو استعالم گرفته شود، ما نظرات خود را در 
این خصوص اعالم مى کنیم.» او در حاشیه جلسه هیأت 
دولت براى نخستین بار در این مورد صحبت کرد و ادامه 
داد: «با توجه به بناهاى تاریخى در نزدیکى پالســکو ما 
هم حرف هایى درباره ارتفاع پالسکو داریم و باید با بنیاد 
مسکن و شهردارى و بنیاد مســتضعفان در این زمینه 

گفت وگو کنیم؛ هر چند هنوز صحبتى با ما نشده است»
 مونسان ادامه داد که «على القاعده باید براى هر گونه 
تصمیم در رابطه با ساختمان پالسکو از سازمان میراث 

فرهنگى هم مجوز گرفته شود و اگر از ما استعالم گرفته 
شود، ما نظرات خود را اعالم مى کنیم.» 

مجتمع تجارى پالســکو سال 1340 ساخته شد و 
17 طبقه آن روز پنجشــنبه 30 دى 96 ساعتى پس 
از یک آتش ســوزى فروریخت. منتقدان به ســاخت 
دوباره پالســکو از زمان وقــوع این اتفــاق، از میان 
ساختمان هاى نمادین پس از وقایع مهیب، برج هاى 
دوقلوى آســیب دیده در حادثه 11سپتامبر را مثال 
مى زنند که پــس از واقعه به جاى بازسازى شــان دو 
حفره ســیاه تو خالى به  عنوان بنــاى یادبود در جاى 
خالى دو برج ساخته شــد و نام تمام از دست رفتگان 
حادثه بر گرد آن نوشته شد. اگر شکل سقوط پالسکو 
مدام با برج هاى تجارى آمریکا مقایسه مى شد و یادبود 
ساخته شــده به  عنوان الگویى براى پالســکو مطرح 
مى شــد اما نه موزه اى بر پا شــد و نه فضاى سبزى و 
در حالى  که اطراف پالســکو در چهارراه استانبول سه 
بناى ثبت شده و واجد ارزش تاریخى وجود داد اما قرار 
شده این ســاختمان دوباره برپا شود و از اظهارنظرها 
پیداست که کسى از ضرورت گرفتن مجوز از سازمان 

میراث فرهنگى خبر ندارد.

نخستین واکنش رئیس سازمان میراث فرهنگى نسبت به ساخت دوباره پالسکو در بافت تاریخى 

پالسکو هنوز مجوز ساخت ندارد
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