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مهرماه سال 98، سعید نمکی، وزیر 
بهداشــت وقت کشــور اعالم کرد که 
ایران موفق به کسب گواهی ریشه کنی 
بیماری ســرخک از ســازمان جهانی 
بهداشت شده است. بیماری که به برکت 
واکسیناسیون، بســیاری آن را حتی 
همان زمان هم از یــاد رفته و مربوط به 
سنوات گذشته می دانستند. اما حدود 
سه سال بعد یعنی در نوروز امسال، بار 
دیگر نام این بیماری بر سر زبان ها افتاد 
و وزارت بهداشت نسبت به شیوع آن در 

کشور هشدار داد.
15 فروردیــن ماه، سیدمحســن 
زهرایی، رئیس اداره بیماری های قابل 
پیشگیری با واکســن وزارت بهداشت 
با هشدار نســبت به خطر افزایش بروز 
سرخک در کشور به دلیل شرایط این 
بیماری در افغانستان، از ساکنین کشور 
خواســت که فارغ از ملیت، در صورت 
عدم واکسیناسیون کامل کودکانشان، 
حتما برای تکمیل برنامه واکسیناسیون 
کودک خود علیه سرخک اقدام کرده و 

به مراکز بهداشتی مراجعه کنند.
جوالن سرخک در افغانستان

بر اساس اعالم مقامات رسمی کشور، 
با توجه به روی کار آمــدن طالبان در 

افغانستان و افزایش تعداد مهاجران افغان 
در ایران، ویروس سرخک از افغانستان به 

ایران آمده است. 
اولیــن واکنــش رســمی وزارت 
بهداشت به شیوع ســرخک در ایران 
در تاریخ 11 فروردیــن 1۴۰1 بود که 
معاونت بهداشــت وزارت بهداشت به 
تمام دانشگاه های علوم پزشکی اعالم 
کرد که در پی ادامه شیوع شدید سرخک 
در افغانستان، برای مقابله با شرایط الزم 

آمادگی کافی داشته باشند. 
براســاس گزارش وزارت بهداشت 
افغانســتان، تعداد کــودکان مبتال به 
سرخک در این کشور در ژانویه امسال 
پنج هزار و ۴65 نفر، در فوریه هفت هزار 
و 891 نفر و در مارس 11 هزار و 8۰8 نفر 
بوده است همچنین در این سه ماه حدود 
2۰۰ کودک مبتال به سرخک نیز جان 
خود را از دست دادند. اما با آماری که چند 
روز بعد اعالم شد و از ابتالی 16۴ نفر در 

کشور به این بیماری حکایت داشت، به 
نظر می رسد که این هشدار چندان هم 

به موقع نبوده است.
موج ورود مهاجران افغانستانی 

به ایران
بیش از شــش ماه پس از به قدرت 
رســیدن طالبان در افغانستان، موج 
مهاجرت به ایران چنــان افزایش پیدا 
کرده است که در مواردی عنوان می شود 
روزانه بیش از 5 هزار مهاجر افانستانی به 

ایران وارد می شوند.
ناامنی، بیکاری و فقر و گرسنگی از 
یک سو و فشــار طالبان سبب می شود 
که برخی از شهروندان افغان برای نجات 
جان خود و فرزندان شان به سختی وارد 
ایران شــوند. هر روز چندین اتوبوس 
از افغانســتان، صدها نفر را به مرز ایران 
منتقل می کنند و در آنجا قاچاقچیان 
آنها را در میان بار وانت ، کامیون، صندوق 
عقب خودروی سواری مخفی و گاهی 
با پای پیاده از میان کوه ها و در تاریکی 
شب و به دور از چشــم ماموران از مرز 

عبور می دهند.
این ورود هر روزه که به نظر می رسد 
در ماه های اخیر هم با کمترین میزان 
مقابله از ســوی نیروهای مرزی ایران 
همراه بوده، تبعــات فراوانی به همراه 
دارد کــه بعضی از آنها بــه واهمه های 
بی پایــه و مهاجر هراســی می انجامد 
و برخــی دیگر هم تبعــات ملموس و 

واقعی تری به همراه دارد که از جمله آن 
گسترش حاشیه نشینی و فقر و شیوع 
بیماری هایی مثل سرخک و سرخجه 
است. موردی که می تواند در خصوص 
بیماری های واگیــر دیگری چون فلج 
اطفال که بیش از 21 سال است که در 

کشور ریشه کن شده نیز تکرار شود.
  درباره بیماری سرخک 

چه می دانید؟
 سرخک یک بیماری بسیار مسری 
است که عمدتا کودکان را مبتال می کند 
و جوش های پوستی از نشانه های مهم 
آن است. ویروس سرخک به کمک ذرات 
معلق در هوا و از طریق عطسه و سرفه، 
یا از طریق تماس مستقیم با ترشحات 
بینی و دهان و گلوی افراد آلوده منتقل 
می شــود. 9۰ درصد از افــرادی که در 
معرض ویروس ســرخک قــرار دارند 
چنانچه واکسینه نشوند به این بیماری 
مبتــال خواهند شد.واکســن ویروس 
ســرخک در دهه 6۰ میالدی ساخته 
شــد و از دهه 8۰ به صورت گســترده 
مورد اســتفاده قرار گرفت. بنابر اعالم 
سازمان جهانی بهداشت تا قبل از آغاز 
این واکسیناسیون انبوه، هرساله حدود 
2 میلیون و 6۰۰ هزار نفر در اثر ابتال به این 

بیماری جانشان را از دست می دادند.
دکتر ســعید کســائیان، معاون 
بهداشــتی دانشــگاه علوم پزشــکی 
استان ســمنان با بیان اینکه پوشش 

واکسیناسیون سرخک و سرخجه در 
کشور بیش از 9۷ درصد است، می گوید: 
»نظام مراقبت سرخک در کشور فعال 
است و تمام موارد مشکوک به سرخک 
همراه با تــب و بثورات جلــدی مورد 
نمونه برداری قرار می گیرد«. این پزشک 
متخصص اضافه می کند: »در ســال 
گذشته ۳8 مورد مشکوک به سرخک 
و سرخجه مورد آزمایش قرار گرفته و از 
این تعداد تنها ۴ مورد مثبت سرخک و 

سرخجه ثبت شده است«.
این در حالی که به گفته متخصصان 
بیماری سرخک در کودکان می تواند 1 
تا 5 درصد باعث بروز مرگ و میر شود. 
همچنیــن خطر ســرخک در افرادی 
 A که ســوء تغذیه و کمبود ویتامین
دارند، بیشتر اســت و به همین دلیل 
به والدین توصیه شــده تا حتما برای 
پیشگیری کودکانشان از این بیماری 
واکسیناسیون 12 و 18 ماهگی را به طور 

کامل انجام دهند.
عالئم بیماری سرخک چیست؟

بیماری ســرخک منجر به تب باال، 
سرفه خشــک، آبریزش بینی، سرازیر 
شدن اشک از چشم و جوش های پوستی 
قرمز رنگ شده و مبتالیان به آن حتی 
چهار روز قبل از نمایان شــدن بیماری 
می توانند آن را به دیگران سرایت دهند.

یکی از دالیــل خطرنــاک بودن 
سرخک، آن است که می تواند عوارض 
جدی از ذات الریه تا آنســفالیت یا ورم 
مغز را به همراه داشــته باشد؛ عوارضی 
که ناتوانی دائمی در پی داشــته و گاه 
منجر به مرگ می شوند.اما چرا با توجه 
به پوشش باالی واکسیناسیون در ایران 
وزارت بهداشت نگران شیوع این بیماری 
و خطرات ناشی از آن در کشور است. در 
این باره مسعود مردانی، فوق تخصص 
بیماری های عفونی می گوید: »یکسری 
از افراد به سبب درگیری با کرونا فراموش 
کرده اند که واکسیناســیون معمول 
کودکانشان را انجام دهند، این اشخاص 
حتما باید هر چه سریع تر برای تزریق 
واکسن های سرخک، سرخجه، اوریون، 
دیفتری، کزاز، سیاه سرفه، هپاتیت و... به 
کودکانشان به مراکز بهداشتی و درمانی 

مراجعه کنند«.
در حالی که بســیاری ســرخک 
را بیمــاری کــودکان می داننــد، اما 
براساس آخرین آمارهای منتشر شده 
بزرگساالنی هم در بین 16۴ بیمار اخیر 

مبتال به سرخک وجود دارند.

این فــوق تخصــص بیماری های 
عفونی با بیان این نکتــه که افرادی که 
واکسیناسیون شان را انجام داده اند نگران 
نباشند ادامه می دهد: »بزرگساالنی که 
در کودکی واکسن سرخک را دریافت 
کرده اند احتیاجی به واکســن اضافه 
ندارند و خوشبختانه بیشــتر افرادی 
که قبل از شــیوع کرونا در ایران متولد 
شده اند این واکسن را تزریق کرده اند«. 
به گفته او تعداد مهاجرین به کشور ما 
افزایش پیدا کرده و این در حالی است 
اغلب آن ها واکسینه نشــده اند و از این 
رو انتظار می رود که بیماری  های واگیر 
نظیر سرخک، اوریون، سل، ماالریا و... در 

کشور افزایش یابد.
 تفاوت عالئم بیماری کرونا

 با سرخک
در حالی که هنوز تب بیماری کرونا در 
کشور دوباره رو به فزونی نهاده و برخی در 
خصوص موج هفتم آن هشدار می دهند، 
حال شیوع سرخک نیز بیم ادغام اشتباه 
در تشــخیص را تشــدید کرده است. 
مردانی در مــورد تفاوت عالئم بیماری 
کرونا با سرخک اظهار می کند: »معموال 
مبتالیان به ســرخک بعد از دو تا سه 
روز تب، تنگی نفس و سرفه در بدنشان 
دانه های قرمز ایجاد می شود در حالی که 
در بیماری کرونا این عالمت شایع نیست، 
اما در اغلب بیماران مبتال به ســرخک 
دانه های سرخی در سطح داخلی بدن 
ایجاد می شود که در هیچ بیماری بجز 

سرخک شایع نیست«.
در حالی که پزشکان متخصص در 
رابطه با وضعیت کلی کشور در خصوص 
شیوع سرخک و سایر بیماری های واگیر 
هشــدار می دهند، به نظر می رسد اگر 
مرزهای کشــور به خصوص در بخش 
شــرقی به خوبی کنترل و از ورود اتباع 
واکسینه نشده ممانعت شود در رابطه با 
بیماری با وضعیت بحرانی کمتر مواجه 

خواهیم بود.

سرخک از مرزهای شرقی به کشور راه یافته است

از مهاجر هراسی های افراطی تا تبعات ملموس

خبر

با هجوم توده ریزگرد به کشور و تشدید 
آن از عصــر دیروز، رئیس فراکســیون 
محیط زیست مجلس شورای اسالمی 
بی تدبیری را عامل تشدید آلودگی هوا 
دانســت و گفت: متاســفانه دولت هم 
در بودجه پارســال و هم بودجه امسال 
هرگونه اعتبار در مورد مقابله با ریزگردها 

را حذف کرده است.
ســمیه رفیعی در گفتگو با فارس، 
با انتقــاد از اطالع رســانی در خصوص 
ورود ریزگردها بــه پایتخت گفت: ورود 
ریزگردها به پایتخــت باید حداقل بین 
2۴ تا ۳6 ســاعت قبل توسط سازمان 

هواشناسی پیش بینی می شد.
او افزود: پس از پیش بینی ســازمان 
هواشناسی قاعدتا ستاد مدیریت بحران 
و دانشگاه علوم پزشکی و محیط زیست 
از طریق رسانه ها باید موضوع را به مردم 
اطــالع می دادند. از طرفــی اطالعات 
ایستگاه های سنجش کیفیت هوا باید 
توسط ســازمان محیط زیست به علوم 
پزشکی ارسال می شد که یا از طریق علوم 
پزشکی اطالع رســانی عمومی صورت 
می گرفت یا خود سازمان محیط زیست 
وضعیت سریعا اعالم می کرد که متاسفانه 

تا چند ساعت بعد از ورود سامانه ریزگردها 
اطالع رسانی عمومی انجام نشد.

 رئیــس فراکســیون محیــط 
زیست مجلس با اشــاره به این که باید 
تصمیم گیری ها پیشگیرانه باشد گفت: 
جلســه مدیریت آلودگی هوای استان 
تهران با حضور اعضا باید حداقل یک تا دو 
روز قبل تشکیل و موارد الزم پیش بینی و 
مراتب جهت تصمیم گیری به استانداری 
و نهادهای ذیربط اعالم می شد که این امر 

نیز صورت نگرفته است.
وی به اعتبــارات مقابله با ریزگردها 
اشــاره و تاکید کرد: متاسفانه دولت هم 
در بودجه پارسال و هم در بودجه امسال 
هرگونــه اعتبار در خصــوص مقابله یا 

مدیریت ریزگردها را حذف کرد!
 رئیس فراکســیون محیط زیست 
مجلس گفت: هر چند مبادی ورودی این 
مساله از مرزهای غربی و جنوب و جنوب 
غربی است و بیشــتر کانون ها خارجی 
اســت؛ اما قاعدتا باید جهت برنامه های 
بعدی بودجه الزم تخصیص پیدا می کرد 
که متاســفانه این امر هم مغفول ماند و 
مرکز ملی مقابله با ریزگردها در سازمان 
محیط زیست دقیقا معلوم نیست چرا این 

درخواست برای تامین اعتبارات الزم در 
خصوص این معضل در شرایط بحرانی 

نداشت و پیگیر نبوده است.
وی با اشــاره به مصوبات فراکسیون 
محیط زیســت در ســال گذشــته در 
خصوص آلودگی هوای تهران گفت: بر 
این اساس ایستگاه های سنجش کیفیت 
هوا باید مرتبا به روزرسانی و کالیبره شوند. 
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس 
بر لزوم بررسی و رایزنی جدی دیپلماسی 
در خصوص ریزگردها تاکید کرد و گفت: 
احتمال اینکه ما از شــرایط هشــدار و 
اضطرار به شرایط مداوم بحران برسیم 
کم نیست و اگر این وضعیت ادامه داشته 
باشد قاعدتا در فصل تابستان و پاییز هم با 
اختالط ریزگردها و شرایط آلودگی هوای 
تهران قطعا مشــکالت جدی خواهیم 
داشــت.وی با تاکید بر این که مقابله با 
ریزگردها و آلودگی هوا بیشتر از همه به 
توان مدیریتی نیازمند است خاطرنشان 
کرد: آلودگی هوا نیازمند مدیریت واحد 
است و فقدان مدیریت واحد در این حوزه 

بسیار مشهود است.
رفیعی از پیگیری موضوع ریزگردها 
در فراکسیون محیط زیست مجلس خبر 

داد و تصریح کرد: مجلس این موضوع را در 
راستای تحقق قانون هوای پاک پیگیری 
می کند و با هرگونه سهل انگاری مدیریت 

آلودگی هوا برخورد می کند.
تشدید وضعیت آلودگی هوا

با تشــدید فعالیت های گردوخاک 
در کشور از ظهر شنبه، صادق ضیائیان 
مدیرکل مرکــز پیش بینی ســازمان 
هواشناسی گفت: از امروز یکشنبه به مرور 
شاهد کاهش این میزان از گرد وخاک در 

تهران و سایر شهر ها خواهیم بود.
این در حالی اســت که بعد از جلسه 
جمعه شب کمیته اضطرار آلودگی هوای 
استان تهران، منصوری استاندار تهران 
اعالم کرد که با توجه به کاهش آلودگی 
هوا و ادامه این روند تهران شنبه تعطیل 
نیست و ادارات و مراکز آموزشی تعطیل 

نخواهند بود. 
تاثیرات وحشتناک ریزگردها بر بدن

در همین باره یک فوق تخصص ریه 
درباره تاثیرات مخرب گــرد و خاک بر 
روی سالمتی بدن گفت: ریزگرد بر تمام 
سیستم های بدن تاثیر دارد؛ یک تاثیر 
بر چشم انسان اســت و دید را محدودتر 
می کند و دامنه دید کمتر می شــود. بر 

روی گوش و حلق و بینــی تاثیر دارد و 
تحت تاثیر ایــن آالیندگی ها عفونت ها 
ایجاد می شود و می تواند بر روی مغز نیز 
اثر بگذارد و ایجاد سردرد کند و شخص 
دچار عدم تمرکز شود. تمام سیستم های 

بدن می تواند تحت تاثیر قرار بگیرد.
دکتر محمدرضــا زاهدپور انارکی با 
ابراز تعجب از اینکه چرا با این ســطح از 
آالینده تعطیلی اعالم نشد است گفت: 

گردوخاک ها تا انتهای ریــه می روند و 
وارد خون می شوند. عالوه بر گردوغبار 
آالینده های شیمیایی نیز در این وضعیت 

در هوا وجود دارد.
این متخصص ریه گفــت: بهترین 
توصیه این است که مردم کمتر از خانه 
خارج شــوند. چرا که وضعیت آلودگی 
هوا و آالینده ها می تواند گسترش دهنده 

بیماری کووید باشد.

با تشدید گرد و غبار در کشور مطرح شد؛

حذف اعتبار مقابله با ریزگردها در بودجه پارسال و امسال!

بر اساس اعالم مقامات 
رسمی کشور، با توجه به 

روی کار آمدن طالبان 
در افغانستان و افزایش 

تعداد مهاجران افغان در 
ایران، ویروس سرخک از 
افغانستان به ایران آمده 

است. 

به گفته متخصصان بیماری 
سرخک در کودکان 

می تواند ۱ تا ۵ درصد باعث 
بروز مرگ و میر شود. 

همچنین خطر سرخک 
در افرادی که سوء تغذیه 

و کمبود ویتامین A دارند، 
بیشتر است.
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سعیده علیپور

سدهای تهران ۲۶۵ میلیون متر 
مکعب کسری آب دارند

فتــر  د یــر  مد  
بهره برداری و نگهداری 
تاسیســات آبــی و 
برق آبی شــرکت آب  
منطقه ای تهران با بیان 
اینکه ســدهای تهران با 265 میلیون متر مکعب 
کسری آب مواجهند، گفت: باتوجه به اینکه امسال 
هم درگیر شــرایط خشکســالی هستیم طبیعتا 
برداشت از منابع آب زیرزمینی برای تامین آب شرب 

بیشتر خواهد بود.
محمد شــهریاری در گفت وگو با ایلنا، درباره 
آخرین وضعیت ذخایر سدها در استان تهران افزود: 
اکنون ذخایر مخازن در مقایسه با موجودی ذخیره 

آب سال گذشته و شرایط نرمال فاصله دارند.
    

تهدید ویروس »کریمه کنگو« 
شروع شد

معاون سالمت دامپزشــکی هرمزگان گفت: 
همزمان با آغاز فصل گرما احتمال شیوع بیماری تب 
کریمه کنگو هم افزایش می یابد و بنابراین شهروندان 

گوشت قرمز را از مراکز مجاز تهیه کنند.
 به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، کامبیز 
امجدی افــزود: ویــروس بیماری کــه در خون و 
بافت های بدن حیوان مبتال وجود دارد، از راه هایی 
همچون شاخ بری، پشــم چینی، کشتار دام های 
آلوده، گزش کنه، له کردن کنه با دســت، تماس با 
خون و ترشحات خونی و گوشــت آلوده به انسان 

منتقل می شود.
    

 افزایش بستری های کرونا 
در ۱۳ استان کشور

معاونت بهداشت وزارت بهداشت گفت: در هفته 
111 همه گیری کرونا مصادف با هفته دوم فروردین 
ماه در 1۳ استان تهران، خراسان شمالی، خراسان 
جنوبی، کهگیلویه و بویر احمد، کرمان، لرســتان، 
همدان، مرکزی، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، 
گلستان، زنجان و سیستان و بلوچستان افزایش بارز 

بستری داشته اند.
به گزارش ایرنا، در اســتان تهران در هفته اخیر 
تعداد موارد سرپایی مثبت شناسایی شده 51۰ نفر، 
تعداد موارد بستری جدید در هفته اخیر 2۷9 نفر و 

تعداد موارد فوت در هفته اخیر 55 نفر بوده است.
    

رانندگی با موتورسیکلت برقی 
هم گواهینامه می خواهد

رئیس مرکز صدور 
گواهینامــه پلیــس 
راهنمایــی و رانندگی 
گفــت: راکبــان انواع 
موتورسیکلت ها باید 
دارای گواهینامه رانندگی موتورسیکلت باشند و در 
این میان، هیچ تفاوتی بین موتورسیکلت های های 
کاربراتوری، انژکتوری و برقــی به لحاظ ضرورت 

داشتن گواهینامه رانندگی وجود ندارد.
    

 ۲۸۶۱ مزاحمت تلفنی
 با اورژانس در یک هفته

سرپرست مرکز اورژانس تهران اعالم کرد: طی 
هفته ای که گذشت ۴5 هزار و 86۷ تماس با اورژانس 
تهران برقرار شد که از این تعداد2861 مورد مزاحم 

تلفنی بود.
به گزارش ایســنا، یحیی صالح طبری درباره 
تعــداد ماموریت های اورژانس تهــران طی هفته 
گذشته اظهار کرد: از 12 تا 19 فروردین ماه 1۴۰1 
در مجموع 1۷ هزار و ۴۷۷ ماموریت در دیســپچ 

اورژانس ثبت شد. 
    

مجسمه جنجالی برچیده شد
مجسمه جنجالی 
با عنوان »خانه تکانی« 
از کنار ایستگاه متروی 
نشــگاه شــریف  دا

   برداشته شد.
در روزهای گذشــته نصب مجسمه زنی جارو 
به دست از سوی سازمان زیباســازی شهرداری 
تهران در نزدیک تابلوی ایستگاه متروی دانشگاه 
شریف، واکنش های زیادی برانگیخت. این مجسمه  
فیگور زنی سنتی بود که چادر به کمر بسته و جارو 
به دست داشــت. گروهی از کاربران شبکه های 
اجتماعی پرســیده بودند که نصب یک مجسمه 
از زن خانــه دار در نزدیکی یکی از دانشــگاه های 
مشهور ایران پرمعناست! شــماری گفته بودند 
که در نزدیکی دانشگاه شــریف باید مجسمه ای 
از مریم میرزاخانی ریاضیدان درگذشــته ایرانی 

نصب می شد.

از گوشه و کنار


