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یادداشت ،اخبار و گزارشهایی از تازههای مسائل اجتماعی
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بیماری750هزاردالریناشناخته
با بغض فریاد میزند« :تصور
کنید کودک باهوشی دارید
که زودتـــر از همســـاالن
خـــود مـــوارد آموزشـــی را
فرامیگیـــرد ،ولی تحرک
مهسا شمسکالئی
ندارد! نـــه اینکـــه ندارد،
روزنامهنگار
دارد ولـــی آنقدر کمتحرک
اســـت منی که مادرش هستم میگویم
کودکم تحرک ندارد .درد کودک بیمارم
یـــک طرف ،درد دیدن هوش باالیش که
نمیشـــود قابل استفاده قرار بگیرد یک
طرف ،هزینـــه کالن داروهایش خفهام
کرده اســـت .من از کجا  750هزار دالر
بیاورم تا بتوانم تنها یک اســـپینرازا برای
کودکم تهیه کنم ».اینها درددلهای یک
مادر است که کودکش مبتال به بیماری
« »SMAاســـت ،این بیمـــاری مخفف
 spinal muscular atrophyاست که
آن را با نامهای «آتروفی عضالنی نخاعی» و «وردینگ
هافمن» هم میشناسیم .این بیماری ژنتیکی و به
صورت عصبی -نخاعی پیشرونده است که با گذشت
زمان شـــدت بیماری هم افزایش مییابد .بروز این
بیماری در دختران و پسران یکسان است و میتواند
به ارث برسد.

گزارش

ناصر امانی درباره ادعای حسینی مکارم معاون مالی شهرداری تهران
مبنیبرتسویهبدهیهایگذشتهدردورهجدید،گفت«:طبقاطالعاتی
که بنده دارم همه این تسویهها با بانک صورت گرفته و نتیجه توافقاتی
است که در دوره ما یعنی مدیریت قبلی صورت گرفته بود .در دوره قبل
و در سالهای آخر آن ،توافقاتی با بانک جهت تسویه بخشی از بدهی
شهرداری تهران صورت گرفت که عمده آن نیز واگذاری امالک به بانک
بود که همه آنها هم صورت جلسه و امضا شده بود و دوستان مدیریت
فعلیآنرابهاجراگذاشتهاند.غیرازایناتفاقخاصیتوسطایندوستان
صورتنگرفتهاست،بلکهتنهاتالشیکهازسویآناندیدهمیشوداین
استکهکارتمامشدهقبلیرابهنامخودتماممیکنند.بندهنمیگویم
ادعای آنها کذب اســـت ،این کارها صورت گرفته؛ اما هماهنگیها،
جلسات و توافقات صورت گرفته تماما مربوط به دوره قبل است».

 90درصد پروندههای کالهبرداری
مربوط بهجعل است

 SMAرا بهتر بشناسید

ســـیامک یزدانی ،متخصـــص بیماریهای مغز و
اعصاب و مدرس دانشـــگاه آزاد اسالمی مشهد در
گفتوگو با «فرهیختگان» با اشـــاره به شناخت این
بیماری اظهـــار کرد« :بیمـــاری  SMAدر واقع از
تضعیف پیشرونده ســـلولهای شاخ قدامی نخاع
که نورونهای محرکه هســـتند ناشی میشود .یک
جهش ژنتیکی باعث کاهش تولید نوعی پروتئین در
سلولهای عصبی نخاع حرکتی شده که کمبود آن
باعث آسیبپذیری و مرگ زودرس و درنهایت تخریب
نورون میشـــود که سرانجام منجر به ضعف و شلی
عضالنی پیشرونده و اختالل حرکتی در اندامها و
سپس در عضالت تنفسی و عضالت حلق و حنجره و
اختالل بلع و تکلم پیشرونده شده و درنهایت با توجه
به عوارض ایجاد شده میتواند باعث مرگ شود».
وی افزود« :این بیماری چهار نوع مختلف دارد که بر
اساس سن شروع بیماری و شدت عالئم طبقهبندی
میشـــوند ،اما در مجموع با ضعف و شلی عضالت
خصوصا کمربند شانه و لگن و ضعف عضالت قفسه

سرهنگ محمدرضا اکبری ،معاون مبارزه با جعل و کالهبرداری پلیس
آگاهی ناجا گفت« :از نظر تعدد و فراوانی ،وقوعات جعل اسناد رسمی
کماستودرصدکمیکهوجودداردمربوطبهجعلاوراقواسنادبهادار
بانکی و هویتی پایه است و با توجه به اقدامات خوبی که سازمان ثبت
احوال در بحث هوشمند کردن شناسنامه و کارت ملی داشته میزان
جعل اینگونه اسناد بسیار کمتر شده و تاکنون گزارشی به این پلیس
ارسال نشده است .حدود 10تا  14درصد جرائمی که در سطح کشور
اتفاق میافتد به حوزه جعل و کالهبرداری مربوط میشود که پس از
وقوعآنابتدابهنیرویانتظامیوسپسبهاینمعاونتجهترسیدگی
ارجاع داده میشود ».اکبری با بیان اینکه طبق آسیبشناسیهای
انجامشدهدراینحوزه 90،درصدازپروندههایکالهبرداریدرسطح
کشور همراه با جعل سند یا هویت بوده است ،گفت« :اگر یک مثلث
جرم را در نظر بگیریم ،متاسفانه شخص مالباخته در  95درصد وقوع
جرم جعل و کالهبرداری مقصر است و طبق آمار ارائهشده  90درصد
از پروندههای کالهبرداری در سطح کشور به جعل مربوط میشود».

ســـینه و بلع مشکل و اختالل تکلم به صورت تکلم
تودماغی خود را نشان میدهد .این بیماری انتقال
ژنتیکی به صورت اتوزوم مغلوب داشـــته و انواعی
که از دوره شـــیرخواری و خردسالی بروز میکنند
شیوع بیشـــتری دارند .شیوع کلی آن یک مورد از
هر  ۶هزارتا ۱۰هزار تولد اســـت .در هر دو جنس به
یک نســـبت بروز یافته و متاسفانه اطالع دقیقی از
میزان بروز و شـــیوع آن در ایران در دست نیست».
عضو بنیاد ملی نخبگان با اشاره به عالئم این بیماری
گفت« :بیماری اسامای به دلیل انواع گوناگونی که
دارد دارای عالئم متفاوتی میتواند باشـــد که همه
این عالئم را نمیتوان در یک بیمار مشـــاهده کرد،
چراکـــه همه عالئم در یک نـــوع وجود ندارند .این
عالئم شـــامل ضعف عضالنی در سنین کودکی یا
بیماریهای التهابـــی متعددی که بافت همبند را
بزرگســـالی ،مشکل در بلع و خوردن غذا ،مشکالت
درگیر میکنند».
تنفسی و فرورفتگی قفسه سینه میشود».
این مدرس دانشگاه آزاد اسالمی تصریح کرد« :برای
یزدانی خاطرنشـــان کرد« :شـــیوع این بیماری در
ایـــن بیماری تاکنون فقط یـــک داروی موثر و مورد
ایـــران با توجه به انجام نشـــدن یک تحقیق آماری
تایید عرضه شـــده است که باید به صورت دورهای و
جامع نامشـــخص اســـت .نوع یک آن در ســـنین
هر دو هفته یک بار در کانال نخاعی تزریق شـــود.
شیرخواری شـــروع شده و با شلی و ضعف عضالت
این دارو با توجه به قیمت بســـیار باالی آن فقط در
حلق و حنجره و تغذیه ضعیف و مشـــکالت تنفسی
کشـــورهای معدودی عرضه شده و متاسفانه هنوز
خود را نشان میدهد .نوع دوم از حدود  ۱۵ماهگی
در ایران در دســـترس نیست .هر دوره درمان با این
تا دوسالگی عالمتدار شده و با
دارو که به نام  spinrazaو توسط
عدم توانایی در نشستن و راه رفتن
شرکت بایوژن عرضه شده حدود
شروع شـــده و ضعف پیشرونده
 ۷۵۰هزار دالر هزینه دربردارد».
عضـــات اندامهـــا و درنهایـــت
وی ادامـــه داد« :همانگونه که
مشـــکالت تنفسی را در پی دارد .برای « »SMAتاکنون فقط یک داروی گفتم این بیماری اساس ژنتیکی
موثر و مورد تایید عرضه شده است که
در نوع سوم که در کودکی یا حتی
دارد و به صورت اتوزوم مغلوب به
باید به صورت دورهای و هر دو هفته
نوجوانی خود را نشان میدهد با
ارث میرســـد و میتوان با کمک
یک بار در کانال نخاعی تزریق شود.
ضعف عضالت اندامها به صورت
مشـــاوره ژنتیک قبل از ازدواج از
این دارو با توجه به قیمت بسیار باالی
مشـــکالت راه رفتن و باال رفتن از
تولد کودکان مبتال پیشـــگیری
آن فقط در کشورهای معدودی عرضه
پلهها و ...آشـــکار میشود و نوع
کرد .بیماری مســـری نیست و به
شده و متاسفانه هنوز در ایران در
چهارم یا نوع بزرگسال در دهه سه
اطرافیان منتقل نمیشود».
دسترسنیست
و چهار زندگی با ضعف پیشرونده
یزدانی در پاسخ به سوالی مبنیبر
اندامها عالمتدار میشود».
اینکه سرانجام افراد مبتال به این
این متخصص بیماریهای مغز و اعصاب با اشـــاره
بیماری چه میشود ،گفت« :بیماری هر چه در سن
به امکان تشـــخیص نادرســـت این بیماری ،گفت:
پایینتری عالمتدار شود شدت عالئم بیشتر بوده
«با توجـــه به عالئمی که ذکر شـــد این بیماری در
و به علت مشکالت تنفسی و تغذیهای و عفونتهای
ســـنین مختلف میتواند با بیماریهای متعددی
تنفســـی که ایجاد میکند میتواند منجر به مرگ
شباهت داشـــته و باعث اشتباه در تشخیص شود.
شـــود .بیماران نوع ســـه و چهار که در نوجوانی و
مانند بیماریهایی که عضالت را درگیر میکنند و
بزرگسالی عالمتدار شدهاند میتوانند طول عمر
بهطور کلی به میوپاتی معروفند یا بیماری اسکلروز
طبیعی داشـــته باشند ،اما از مشکالت حرکتی رنج
جانبی( )ALSیا حتی در سنین بزرگسالی با بیماری
خواهند برد و درنهایت وابسته به ویلچر یا زمینگیر
ام اس ( )MSممکن اســـت اشتباه شود و همچنین
میشوند».
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در صفحات دنیای مجازی که دوری بزنید احتماال
چشمتان به صفحه خانواده یا افرادی که این بیماری
را دارند برمیخورد؛ آنها تمام درد و غصهشـــان در
 750هزار دالر خالصه میشود.
نـــه دولت برای آنها تدبیری اندیشـــیده ،نه علم به
کمـــک آنها آمده و نه هیچکس دیگری برای درمان
درد آنها قدم از قدم برداشته است.
عدهای از ســـلبریتیها با معرفی این افراد از مردم
دعوت کردهاند به یاری آنها بشتابند و عدهای دیگر
هم با اینکه خود دستشـــان به دهانشان میرسد
ولـــی این بیماران را پلی کردهاند برای رســـیدن به
آرزوهای کوتاهمدت خود!

برای مقابله با این بیماری
چه باید کرد؟

به دلیل موروثی بودن بیماری الزم است تمام اعضای
خانواده درجـــه اول و دوم هنگام ازدواج و بارداری
هم مورد بررسی قرار گیرند تا نقص ژنی در خانواده
مورد بررسی قرار گرفته و امکان تشخیص بیماری در
نوزادی که در نسل بعد متولد میشود میسر شده و
بیماری به نسل بعدی منتقل نشود.
متاســـفانه باید اعالم کنیم تنها راه مقابله با این
بیماری پیشـــگیری از آن اســـت .نه راه درمان،
نـــه راه تســـکین این درد در کشـــور وجود ندارد
ولـــی هر ســـال مســـئوالن وزارت بهداشـــت در
کنفرانسهای پزشـــکی با افتخار اعالم میکنند
که ما هیچمشکلی برای مقابله با انواع بیماریها
نداریـــم و بیماران تمام داروهـــا و موارد درمانی
بیماریهای خاص را میتوانند در کشور با قیمت
مناسب تهیه کنند!
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محمدباقرقالیبافدرسیزدهمشهریورسال 94با
اختالف یک رای از محمد علیآبادی به ساختمان
پارک شهر اثاثکشی کرد.
شـــهردار جدید ،بنای خود را بر حرکت جهادی
گذاشت؛چیزیشبیهبهاحمدینژاد،بااینتفاوت
صدرا قاضی
که این شهردار وابسته به حلقه مشاوران بود و آن
روزنامه نگار
شهردار ،گریزان از مشاوران.
او پیش از این ،مناصب بزرگ نظامی را بر عهده داشـــت؛ مســـئول قرارگاه
خاتماالنبیا(ص) ،فرمانده مهندســـی سپاه ،فرمانده نیروی هوایی سپاه و
فرماندهیناجا.
سرداردکترخلبانمحمدباقرقالیبافکهحاالشهردارتهرانشدهبود،خیلی
پیشـــتر به سرداری رسید و راه دانشگاه را پیمود و مدرک دکتری جغرافیای
سیاسی گرفت و سپس خلبانی ایرباس را در فرانسه گذراند.
در شـــهر اما اولین صدایی که او بلند کرد ،صدای قطع درختان بود! این را
میتوان به حساب کمتجربگی او در شهرداری گذاشت .بهمن همان سال،
درست در شب عاشورا و در سکوت خبری ،بولدوزرها چهار هزار اصله درخت
را در لویزان زیر گرفتند تا مسیر «وفادار» باز شود .این خطا با واکنش زیادی
مواجهشداماکارازکارگذشتهبود.قالیبافدرواکنشبهقلعوقمعدرختان
لویزانبهصراحتگفت«:برایتوسعهشهر،رفاهوحلمشکالتمردم؛مسجد،
حسینیه و درخت نمیتوانند مانع باشند ».اما پس از دخالت شورای شهر،
رئیس پلیس ســـابق دانست که اینجا شهر است و کارهای سخت ،با نرمی
پیش میرود .با این اوصاف قالیباف در شهر عملکرد چشمگیری نشان داد.
در دوره قالیباف ،عَلم تهران ،با عنوان «برج میالد» افتتاح شد؛ درست روی
یکی از سه گسل بزرگ این شهر .تا نماد تهران شود .تونل «رسالت» که زیر
تپه اکبری گیر افتاده بود ،بازگشایی شد و نخستین تونل تهران نام گرفت و
راه تونلسازی گشوده شد .پس از آن تونل «توحید» در مدتی کوتاه شریان
شمال-جنوبراکاملکردوتونل«نیایش»کهناممکنمینمود،شرقوغرب
پایتخت را از زیر زمین به هم متصل کرد .پل صدر هم در ادامه تونل نیایش
ساخته شد که در درازا مشهور شد.
او تهران را در «چیتگر» صاحب دریاچه کرد .نمایشگاه بینالمللی در شهر
آفتاب ساخت .اراضی عباسآباد را آبادتر کرد و آب و آتشی به پا کرد .باغ موزه
دفاعمقدس ،باغ پرندگان و باغ کتاب را گستراند .با بیآرتی ،شبکه فرسوده
نراهاماچندانموفقنبودورفتوآمد
اتوبوسرانیرانونوارکرد.پیاد هرا هوخیابا 
را سخت کرد و نه به حال شهر مفید شد و نه شهروندان .کسی هم متوجه
نشدکهطرحمیدانامامحسینعلیهالسالمبهچهمنظوریبود«.همشهری»
موفقترینبنگاهمطبوعاتیکشور،صاحبمجالتفراوانوبعضاپرفایدهشد.
از اقدامات ضربتی سردار ،با خاک یکسان کردن یک منطقه آلوده بود که
جزیرهای در شرق تهران نام داشت و شبانه با یاری دستگاه قضایی و یگان
«نوپو» پیش از طلوع آفتاب چیزی از «خاک سفید» باقی نگذاشت .اگرچه
پیـــش از این تهران دو بار این صحنه را تجربه کرده بود؛ اولی در اواخر دهه
 60در محله «جمشید» دستپرورده رضاخان و دیگری اواسط دهه  70در
محله «دروازه غار» دستپرورده محمدرضا شاه .این چند محله بدنام ،پیش
از انقالب محل تاختوتاز خالفکاران بود.

راستگو ،آمد به داد

ما را در شبکههای اجتماعی دنبال کنید

دوره دوم شهرداری قالیباف اما مانند دوره دوم شورای شهر ،با حرفو حدی 
ث
شد .در دوره سوم ،قالیباف بدون دردسر شهردار شده بود و تنها علیرضا دبیر
با او همراه نبود که بعدها قالیباف او را هم جذب کرد! اعضای شورای شهر
چهارم افزایش یافته و به 31تن رسیده بود اما اعضای همراه قالیباف ،نیمی
از جمع شورا را تشکیل میدادند .شهرداری این بار دو کاندیدای شاخص
داشت .محســـن هاشمی این بار رقیب قالیباف شد .تعداد اصالحطلبان

هم نیم دیگر اعضا را شـــامل میشـــدند .آرا  15به  15شد .یک رای ماند و
آن هم الهه راســـتگو بود .او با لیست اصالحطلبان به شورای شهر راه یافته
و طبیعی بود که به محسن هاشمی رای دهد اما او به «سردار» رای داد و از
جمع اصالحطلبان خارج شد .اینگونه قالیباف بار دیگر شهردار تهران شد
تا دوره او  12ساله شود.

سیل مترو

شهردار قالیباف تالش زیادی کرد تا برای کمک به مترو تهران دولت را همراه
کند اما احمدینژاد هرگز تن به این همراهی نداد و تا آخر ریالی به متروی
تهران یاری نرســـاند .مترو تنها با ســـهم شهرداری تهران خط سه و چهار را
گشـــود و به ایستگاه یکصدم رسید .اگرچه در خط هفتم گیر کرد و قبل از
آنکه حادثهای در میدان قیام رخ دهد و نفس مترو را بگیرد ،بهرهبرداری آن
متوقفشد.چراکهپیشازاینمترو،چندحادثهتلخراپشتسرگذاشتهبود.
چند بار با نشست خیابان شریعتی ،بیم آن میرفت که این بار با تلفات زیاد
همراه باشد .حادثه جالب اما ،سیل در مترو بود .قالیباف شخصا با حضور
در مترو ،کار را مدیریت کرد .سیل در مسیر خط کرج ،آب را وارد خط چهار
کرده بود .شـــهردار با رد این حادثه ،گفت« :آب را در خط مترو انداختیم تا
ســـیل ،تهران را نبرد ».این سخن اگرچه طنز به نظر میرسید اما او آن را در
بیانی قاطع و جدی عنوان کرد که مترو در راستای «پدافند غیرعامل» عمل
کرده و شهروندان را نجات داده است.
در دوران قالیباف ،خط سه و هفت ،اسپانسر ویژه هم گرفت و طوالنیتر شد.
خط سه به شـــهرک شهید محالتی در شمال شرق و خط هفت به بزرگراه
شهید محالتی در جنوب شرق متصل شد.

شاهراه شمال -جنوب

خرداد ســـال  ،92در حالی که کاندیداها خود را برای ریاســـتجمهوری
مهیا میکردند ،قالیباف به شاهراه عریض و طویل فکر میکرد .بزرگراهی
راهاندازی شـــد که تمام طرحهای گذشته را پشـــت سر گذاشت؛ بزرگراه
امامعلی علیهالسالم .طول این بزرگراه  37کیلومتر و عرض آن  76متر که
تمام طول آن دارای اختالف ســـطح بود و  56پل داشت .ابتدا و انتهای آن
به آغاز و پایان شهر ختم میشد .ویژگی آن با تمام اتوبانهای شهر تفاوت
اساســـی داشت .این بزرگراه دارای باند تندرو مجزا از کنارگذر قرار داشت و
پلهای فراوان برای اتصال شرق و غرب و از ورودی و خروجیهای مناسب
برخوردار بود .این شاهراه ،رفتوآمد خودروها در بخش شرقی تهران را روان
کرد .در غرب تهران هم «یادگار امام» وظیفه تسهیل شمال -جنوب را داشت
اما در طول مدیریت او کامل نشد و اوین به میدان راهآهن نرسید .بخشی از
این بزرگراه هم دارای پلی بلند بود که این بزرگراه را متمایز میکرد.

خروج پادگانها

در تهران پادگانهای بسیاری وجود داشتند که در گذشته در حاشیه شهر
بودند و حاال بهترین نقاط شهر را قرق کردهاند.
دردورانکرباسچیتنهایکپادگانازتهراننقلمکانکردوجایشرابهخانه
هنرمندانتهرانداد.هماکنونتنهابخشیازباغتهراندرخیابانایرانشهر،
پادگانباقیماندهاست.دردوراناحمدینژاد،دوپادگانعقبنشینیکردند
تا بزرگراه صیاد شیرازی کامل شود اما در دوران قالیباف یکی از وسیعترین
پادگانهای شهر ،پایتخت را ترک کرد .فرودگاه قلعهمرغی در جنوب غرب
تهران بالفاصله تبدیل به پارک شد .بخشی از پادگان عباسآباد به مصلی
ف برای خروج فرودگاه دوشانتپه در شرق تهران،
واگذار شد .تالش قالیبا 
تنها به عقبنشینی خیابان پیروزی منجر شد.
در خروج زندانها ،زندان قزل قلعه در منطقه امیرآباد در دوران کرباسچی
تبدیل به فروشگاه شهروند شد و در دوران قالیباف ،زندان قصر به باغ موزه
تبدیل شد اما در خروج زندان اوین ،او موفقیتی به دست نیاورد تا بهترین
نقطه شهر محبس خالفکاران باشد.

