
|      شنبه|21 خرداد 1401|شماره 5884| 

اذان ظهر: 13:04 اذان مغرب: 20:41 اذان صبح فردا: 4:02  طلوع آفتاب فردا: 5:48
اوقات شرعی به افق تهران صاحبامتياز: علي  يوسف پور 

مديرمسئول: محمد پيرعلي
سردبير:محمد صفري 

دبيرشورایسياستگذاری: حسن اختری 

 
نشاني: ميدان فاطمی، باالتر از ميدان گلها، خيابان شهيد جهان آرا، 
نمابر: 88007575   تلفن: 88013870-6  كوچه بابك، پالك 16 

شاپا: 3947 - 2008  كدپستي: 1438634871 

سازمانآگهيها: 88006688 
چاپ: كارگر 66817316 

www.siasatrooz.ir

گـــزارش
دستگیری سارقان صندوق امانات بانک ملی 

بخش اعظمی از اموال مردم کشف شد

به مناسبت میالد امام رضا »ع«؛

پرچم رضوی بر بام تهران برافراشته شد
به مناسبت والدت باسعادت حضرت امام رضا )ع(، 
پرچم رضوی در بوســتان پــرواز منطقه 2 تهران 

برافراشته شد.
اهتزاز پرچم رضوی طی مراســمی با حضور مهدی 
صالحی شــهردار منطقه دو و جمعــی از مديران 
شهری و شهروندان و دلباختگان اهل بيت عصمت 
و طهــارت )ع( در بوســتان پرواز انجام شــد. بر 
اســاس اين گزارش همزمان با اهتزاز پرچم، جشن 
بزرگ ميالد با ســعادت ســلطان خراسان حضرت 
امام رضا )ع( در اين بوســتان برگزار شــد. اجرای 
هنرمندان برجســته كشور، مراســم آتش بازی و 
 نورافشــانی بخشــی از اهم برنامه های اين جشن 

باشکوه بود.

 پزشکان ایرانی 
زیاد دارو تجویز می کنند

معاون تحقيقات و فناوری وزير بهداشــت، درمان 
و آموزش پزشــکی با تاكيد بر اينکه اقالم دارويی 
در نسخه پزشــکان ايرانی زياد است، گفت: نسخه 
پزشکان در دنيا به صورت ميانگين شامل يك يا 2 
قلم دارو است اما در ايران در هر برگ نسخه، چهار 

تا پنج قلم دارو تجويز می شود.
يونس پناهی در مراســم توديــع و معارفه رييس 
دانشــگاه علوم پزشــکی ســبزوار، اظهار كرد: در 
فرهنگ ما هر چه دارو بيشتر نوشته شود در انظار 
مردم پزشك حاذق تر است كه اين فرهنِگ اشتباه 
بايد اصالح شــود. وی افزود: ايران از نظر مرجعيت 
علمی و ارجاع جايگاه قابل توجهی دارد و در توليد 
دانش جايگاه نخست را در منطقه و رتبه شانزدهم 

را در جهان به خود اختصاص داده است.
 معاون تحقيقات و فناوری وزارت بهداشت با اشاره 
به شــيوع ويروس كرونا اضافه كــرد: اين بيماری 
و مشــکالت ناشی از آن نشــان داد كه كشورهای 
مختلف بايد در حوزه ســالمت با يکديگر همکاری 
داشــته باشــند و در اين زمينه الزم است شبکه  
های تحقيقاتی با كشــورهای مختلف ايجاد شود.  
وی با بيان اينکــه در دوران همه گيری كرونا آمار 
فوتی های ناشــی از اين بيماری در كشور به 700 
مورد در روز رسيد، بيان داشت: با توسعه تحقيقات 
بود كه دانشمندان ما موفق به توليد واكسن شدند.
 پناهــی گفت: يکی ديگــر از دغدغه های ما بحث 
جوانی جمعيت و خانواده است كه در اين خصوص 
قرارگاه خانواده و جوانی جمعيت به رياســت وزير 
بهداشت تشکيل و مسئوليت  ها تفويض شده است.
 معــاون تحقيقــات و فنــاوری وزارت بهداشــت 
خاطرنشــان كرد: فرهنــگ فرزند كمتــر زندگی 
بهتــر ارتباطی به وزارت بهداشــت نــدارد و همه 
 دســتگاه ها در از بيــن بــردن ايــن فرهنگ غلط 

موظف هستند.

 کرونا از بین نرفته
مردم دز سوم واکسن را بزنند

وزير بهداشــت و درمان كشــورضمن تبريك بابت 
ثبــت دومين روز بدون فوتــی كرونا ر ايران اظهار 
كرد: بيماری هنوز به طور كامل از بين نرفته است 
وهمچنــان نياز بــه رعايت و مراقبت بــه ويژه در 

تجمعات است.
عين اللهی بــا اعالم تکرار دوبــاره روز بدون فوتی 
كرونا در كشــور از آغاز همه گيــری اين بيماری و 
تبريك به مردم و رهبری گفــت: ميزان مراجعان 
كرونايی به بيمارستان ها كاهش يافته و امروز برای 
دومين بار آمار فوتی ها صفر شد،اما نکته قابل توجه 
اين است كه اين بيماری هنوز به طور كامل از بين 
نرفته اســت و بايد همچنان مراقب ســالمت خود 
باشيم و پروتکل های بهداشــتی را رعايت كنيم و 
در تجمعــات كماكان همچون ســابق پيرو اصول 

بهداشتی باشيم.
وزير بهداشــت و درمان كشــور ادامه داد: از كادر 
درمان نهايت تشکر را داريم كه در اين مدت زمان 
با ســخت كوشــی برای از بين بردن اين بيماری 
تالش كردند و در اين ميان از دانشــمندان كشور 
نيز سپاسگذاريم كه در اين دوران 6 واكسن داخلی 

را وارد عرصه توليد كردند.
وی در پاســخ بــه اين ســوال كه برنامــه وزارت 
بهداشــت برای افرادی كه هنوز دز ســوم واكسن 
را دريافت نکرده اند چيســت؟ اظهــار كرد: بايد به 
مردم ابالغ كنيم تا دز ســوم را نيز دريافت كنند. 
بســياری از خدمــات دولــت به تزريق دز ســوم 
واكسن وابسته اســت و با داشتن كارت واكسن و 
تزريق دز ســوم خدمات ارائه می شود. همانطور كه 
 عازمان ســفر حج بايد هر سه دز واكسن را تزريق 

كرده باشند.
عبداللهــی گفت: اين بيماری هنوز به طور كامل از 
بين نرفته اســت و مردم بايد رعايت كنند. بيماری 
آنفلوآنزا نيز زمانی در مرحله همه گيری بود و حاال 
بعد از گذشت چند سال برخی افراد دچار می شوند 
و شــکل همه گيری ندارد و امروزه محدود شــده 
اســت. بيماری كرونا نيز هنوز خطــر خود را دارد 
و بايد رعايت شــود تا همچــون آنفلوآنزا از حالت 

همه گيری خارج شود.

اخبـــــار

بدنبال ســرقت از 168 صندوق اجاره ای از شــعبه دانشگاه 
بانك ملی ايران، تيمی ويژه از ماموران پليس آگاهی تهران 
بزرگ رســيدگی به موضوع را در دستور كار خود قرار داده 
و در عــرض كمتر از يك هفته از وقوع ســرقت، تعدادی از 
عامالن اين سرقت از سوی پليس شناسايی و دستگير شدند.
سردار حســين رحيمی، فرمانده انتظامی تهران بزرگ در 
جمع خبرنگاران جزيياتی بيشــتر از دســتگيری سارقان 
صندوق امانات بانك ملی را تشريح كرد و گفت: از ساعات 
اوليه روز دوشنبه پليس مطلع شد كه اين سرقت به وقوع 
پيوســته و بالفاصله بعد از اطــالع و بازديد از صحنه، كار 
پليس شروع شد و با تشکيل چند تيم ويژه از مجرب ترين 
كاراگاهان طــرح عمليات ويژه ما برای به دســت آوردن 
ردپای سارقان، شناســايی آنها، نحوه سرقت و دستگيری 
آغاز شــد. يك هفته است كه شــب و روز نداريم و امروز 
خدا را شــکر با اقدامات شبانه روزی، سارقان بانك دستگير 
شــدند. وی با بيان اين كه با تالش شــبانه روزی پليس در 
كمتر از 48 ســاعت سارقان شناســايی و دستگير شدند، 
ادامــه داد: يك الی دو روز اســت كه اين افراد دســتگير 
شــده اند كه البته تعدادی از آنها در داخل كشور و تعدادی 
به خارج كشــور متواری شده بودند كه با هماهنگی خوب 
پليس اينترپل دســتگير شــده و در حال انتقال به كشور 

هســتند. به گفته رحيمی تا كنون 10 ـ11 نفر دســتگير 
شده و كار كماكان ادامه دارد.

رحيمی اضافه كرد: موضوع اصلی بحث اموال مردم بود كه 
در اين چند روز با تالشــی كه انجام شده، بخش اعظمی از 
اين اموال بر اســاس اعترافاتی كه متهمين داشتند، كشف 
و جمع آوری شــد البته اين اموال در جاهای مختلف و در 

اختيار افراد مختلف بود. 

فرمانده انتظامی تهران بزرگ ادامــه داد: پليس با اقتدار، 
توانمندی و اســتفاده از تجــارب در كمترين زمان ممکن 
سارقان و مرتبطان آنها را دستگير و بخش زيادی از اموال 

مسروقه را كشف كرد كه البته كار ادامه دارد.
رحيمی خاطرنشــان كرد: تالش پليس بر اين است كه با 
تمام توان اموال مردم كه مالباخته هســتد را جمع آوری 
كنيــم و اينها را به بانك مركزی تحويل می دهيم و از اين 

طريق تحويل مالباختگان خواهد شد.
وی در مــورد نحوه ســرقت نيز گفت: متاســفانه يکی از 
مشــکالت اين است كه همه دســتگاه ها به خصوص بانك 
كه عمليات های ســنگين بانکی هــم دارد در برخی موارد 
كمتريــن توجه را به ســامانه های ايمنی می كند و يکی از 
عواملی كه ســبب تحريك سارقان شــد كه دست به اين 
اقــدام خبيثانه بزنند زمينه ای بود كه از بابت بی توجهی به 
ايمنی و امنيت فراهم شده بود. رحيمی اضافه كرد: يك ماه 
قبل كارشناســان پليس از اين بانك بازديد كردند و تمام 
موارد عدم امنيت را ثبت، صورت جلســه و به مديران اش 

تذكر داده بودند اما اقدامی در اين زمينه نشد.
وی در پاسخ به اين سوال كه آيا از كارمندان بانك نيز جزو 
دستگيرشــدگان بودند، اظهار كرد: تــا االن خير و عوامل 
زحمت كش بانك دخالت مستقيمی در اين زمينه نداشتند 
اما قصورهايی در خصوص مباحث امنيتی داشــتند كه دو 

نفر از آنها بازداشت شده اند.
وی در پايان افزود: به شهروندانمان اعالم می كنم كه پليس 
بدون كمترين سرنخی كارش را آغاز كرد و در كمتر از 48 
ساعت به تمام زوايای پيدا و پنهان اين سرقت دست يافت 
و اگر چند روزی بيشــتر طول كشيد به دليل اين بود كه 

بايد عوامل دستگير و اموال كشف می شد.

»بامداد يکشــنبه 13 خرداد« بود كه سارقان به صندوق امانات بانك ملی شعبه 
دانشــگاه تهران دســتبرد زدند؛ اين خبر با چند روز تاخير از سوی  بانك ملی 

تاييد و اعالم شد.
بعد از اين سرقت و با توجه به امنيتی بودن اين منطقه تهران كه بنا به داليلی 
بــه عنوان يکی از امنيتی ترين مناطق پايتخت از آن ياد می شــود، شــايعات 
متعددی پيرامون جزئيات اين ســرقت در فضای مجازی منتشــر شد؛ از اينکه 
يکی از نهادهای خاص برای دست پيدا كردن به اسنادی محرمانه دست به اين 

اقدام زده گرفته تا حتی احتمال دست داشتن موساد در اين سرقت.
اما پليس روز جمعه 20 خردادماه و پس از گذشــت يك هفته از اين ســرقت 
پر ســر و صدا، از دستگيری ســارقان صندوق امانات بانك ملی شعبه دانشگاه 

تهران خبر داد.
 ســردار حســين رحيمی رييس پليس پايتخت در خصوص اين سرقت گفت: 
»پليس يك ماه قبل به همين بانك تذكر داده بود و همکاران بنده به اين بانك 
مراجعه و تمام موارد ضعف و ايمنی را تذكر داده اند كه اين ثبت شــده و سند 

داريم اما متاسفانه هيچکدام از اينها رعايت نشده است.«
او در ادامه اين نکته را هم اضافه كرده اســت: »به طور حتم يك مركز ملی كه 
روزانه ميلياردها عمليات بانکی صورت می گيرد و يك هزار صندوق امانات دارد 
كه 168 صندوق آن توسط سارقان باز شده است، نيازمند نگهبانی ويژه است و 
بانك ها بايد برای مســايل ايمنی و عملياتی هزينه كنند.« در مورد اين سرقت 

و اظهارات رئيس پليس پايتخت چند نکته قابل ذكر است.
ســردار رحيمی گفته پليس از »ساعات اوليه روز دوشــنبه 16 خرداد« از اين 
ســرقت مطلع شده است؛ اين در حالی اســت كه خبرگزاری فارس اعالم كرده 
اين ســرقت در »بامداد يکشنبه 13 خرداد« رخ داده است؛ سوال اينجاست كه 

چرا اين سرقت تقريبا با سه روز تاخير به پليس گزارش شده است؟
رئيــس پليس پايتخت گفته »نيــروی انتظامی اوايل ارديبهشــت به اين بانك 
مراجعه كرده و تذكراتی را پيرامون وضعيت ايمنی اين شعبه به مديران گوشزد 
كرده است اما هيچ يك از تذكرات پليس رعايت نشده است«؛ چرا مديران بانك 
هيچ يك از تذكرات پليس را رعايت نکردند؟ آيا بهتر نيست هرچه زودتر مديران 

بانك ملی بگويند كه چرا حتی يك مورد از تذكرات پليس را رعايت نکردند؟  
پيش از اين حجت االسالم والمسلمين محسنی اژه ای رئيس قوه قضائيه يکشنبه 
)23 آبان ماه( در نشســت با اعضای كميسيون اصل 90 گفته بود: » رسيدگی 
به مصاديق روشــن ترك فعل ها در قوه قضائيه آغاز شــده و اين موضوع)ترك 
فعل ها( هم اكنون در حال رســيدگی اســت« عالوه بر اين  سيدرضا سجودی 
معاون اجتماعی و پيشــگيری از وقوع جرم يکی از دادگســتری های كشور در 

مهرماه تاكيد كرده بود »اگر دســتگاهی، وظايــف قانونی خود را انجام ندهد با 
توّجه به ضمانت اجراهای قانونی، مرتکب ترك فعل شده است و می توان نسبت 
به آن اعالم جرم كرد.« با توجه به تذكرات پليس و بی توجهی مسئوالن و اين 
موضوع كه در اذهان بخشــی از مردم اين سرقت به عنوان موردی امنيتی نقش 
بســت آيا اين موضوع از مصاديق روشن ترك فعل نيست و نبايد مديران ارشد 
مديران بانك ملی بابت اين ترك فعل مورد تعقيب قضايی قرار گيرند و عليه آن 

قوه قضائيه اعالم جرم كند؟
اســتقبال نظامی از محمدرضا فرزين، مديرعامل جديد بانك ملی در نخستين 
روز كاری او، جنجال آفرين شــد. اســتقبالی كه با واكنش فعاالن سياســی و 
رســانه ای مواجه شده اســت. اما مســئوالن بانك ملی در همان روزها)4 آبان 
1400( اعالم كردند كه فرزين از اين اســتقبال خبر نداشته است؛ عجيب اينکه 
عالوه بر اين، يکی از مسئولين بانك ملی در واكنش به اين انتقادات عنوان كرد: 
»اين استقبال جزو دســتورالعمل های بانك ملی است« سوال اينجاست كه آيا 
تنها اســتقبال نظامی از آقای مدير از دستورالعمل های بانك ملی است يا توجه 

به تذكرات پليس هم در اين دستورالعمل ها قرار می گيرد!
ســوالی كه بايد فرزين پاسخگو باشــد آيا از اين سرقت و تذكرات ايمنی پليس 
هم مانند ماجرای حاشيه ساز روز اول مديريت خود بی اطالع بوده است يا نه؟

در آخر به نظر می رســد برای احترام به افکار عمومی هم مدير بانك ملی و هم 
مديران قوه قضائيه به ســواالت مطرح شده در اين سطور و چندين سوال ديگر 

پاسخ دهند تا مردم در جريان آنچه اتفاق افتاده قرار گيرند.

یادداشت

چند سوال در باره سرقت از بانک ملی!
احسانگلمحمدی

روزنامهنگار

ســخنگوی شهرداری تهران با تشريح نحوه اجرای طرح ترافيك از روز شنبه 21 
خردادماه گفت: شــهروندان تهرانی برای رزرو طرح ترافيــك نيازی به ورود به 

سامانه تهران من ندارند.
هفته گذشــته بود كه سامانه های شهرداری تهران و تهران من دچار اختالل شد 
و بر همين اساس شهرداری تهران اعالم كرد كه تا روز چهارشنبه نيازی به رزرو 

طرح ترافيك در سامانه تهران من وجود ندارد.
اما با توجه به آغاز هفته جديد برای شــهروندان اين ســوال به وجود می آيد كه 
نحوه رزرو طرح از روز شنبه و پس از پايان مهلت زمانی اطالعيه شهرداری تهران 

چگونه خواهد بود.
عبدالمطهر محمدخانی در گفتگو با مهر با اشــاره به چگونگی رزرو طرح ترافيك 
در روز شــنبه 21 خردادماه گفت: نحوه رزرو طرح ترافيك در سامانه تهران من 

برای روز شنبه همانند روزهای گذشته خواهد بود.

سخنگوی شهرداری تهران خاطرنشــان كرد: شهروندان تهرانی برای رزرو طرح 
ترافيك نيازی به ورود به سامانه تهران من ندارند و همانند روزهای گذشته ورود 
بــه طرح ترافيك الزامی به رزرو نــدارد و هزينه ورود تهرانی ها به محدوده طرح 

ترافيك از كيف شهروندی آن ها كسر خواهد شد.
وی با اشــاره به تغيير زمان طرح ترافيك با توجه به تغيير ســاعت ادارات عنوان 

كرد: ساعت طرح ترافيك از روز شنبه تغييری نخواهد كرد.
محمدخانی اذعان كرد: در هفته جاری شورای ترافيك برگزار می شود تصميماتی 

جديد در رابطه با تغيير ساعت طرح ترافيك در آن شورا اتخاذ خواهد كرد.

سخنگوی شهرداری تهران مطرح کرد:

نحوه اجرای طرح ترافیک از امروز

چطور تب »کریمه کنگو« 
نگیریم؟

تب »كريمه كنگو« يك بيماری ويروســی است كه نوعی 
كنه ســخت، هم مخزن و هم ناقل آن اســت. اين ويروس 
می تواند بســياری از حيوانات اهلی و وحشی را مبتال كند. 
انسان هم در صورت تماس با حيوان مبتال يا كنه آلوده به 

ويروس ممکن است مبتال شود.
به گزارش فارس، هر ســال در فصل گرما گزارش هايی از 
شــيوع برخی بيماری ها منتشر می شود كه تب خونريزی 

دهنده كريمه كنگو يکی از آنهاست.
تب خونريزی دهنده كريمه كنگو چگونه منتقل می شود؟

اين يك بيماری ويروســی است كه نوعی كنه سخت، هم 
مخزن و هم ناقل آن است. اين ويروس می تواند بسياری از 
حيوانات اهلی و وحشی را مبتال كند. انسان هم در صورت 
تماس با حيوان مبتال يا كنه آلوده به ويروس ممکن است 

مبتال شود.
اين ويروس بيشتر حيوانات را مبتال می كند، اما موارد تك 
گير يا اپيدمی انسانی هم می تواند اتفاق بيفتد. پرندگان به 
جز شتر مرغ در مقابل اين ويروس مقاوم هستند. تماس با 

فرد مبتال هم می تواند باعث بيماری شود.

آیا بیماری تازه وارد ایران شده است؟
اين بيماری در ايران اولين بار در كتاب گنجينه خوارزمشاه 
جرجانی در حدود ســال 1110 توصيف شــد و در سال 

1970وجود بيماری در ايران ثابت شد.
در حيوانــات اهلی مثل گاو و گوســفند بيمــاری عالئم 
مشــخصی نــدارد و حداكثر باعث تب می شــود؛ بنابراين 
كاركنان كشتارگاه ها و سالخ خانه ها به احتمال زياد متوجه 

بيماری دام نخواهند شد.

عالئم بیماری در انسان چیست؟
شيوع بيماری بيشــتر در فصل گرم سال همزمان با فصل 
فعاليت كنه اســت. عالئم بيماری در انسان شامل سردرد، 
تب شــديد، كمردرد و درد مفاصــل و عضالت، دل درد، 

اســهال، اســتفراغ، قرمزی چشم و ســرخی گونه، خون 
ريزی؛ مثال به صورت نقطه های ريز مثل ســر ســوزن يا 

خونريزی های وسيعتر يا خون دماغ و يرقان است.
عالئم بيماری يك تا سه روز بعد از نيش كنه آلوده يا پنج 
تا شش روز بعد از تماس با حيوان آلوده ايجاد می شود. بعد 
از چند روز بيماری وارد مرحله خون ريزی می شود. خون 
ريزی خطر اصلی برای بيمار اســت و موارد منجر به مرگ 
اكثرا به دليلی خونريزی های شــديد داخلی است. مرگ و 

مير بر اثر بيماری زياد است و به سی درصد می رسد.

آیا این ویروس واکسن دارد؟
برای دام ها واكســن معتبر برای پيشگيری وجود ندارد. در 

انسان هم واكسن ندارد.
درمان بيماری در انســان هم بيشتر درمان حمايتی برای 
رفع عوارض و خطرات بيماری است. داروهای ضد ويروس 
برای درمان اين بيماری بکار گرفته شده و تاثير مثبتی هم 

در آن ديده شده است.
عالئم بيماری در انسان شامل سردرد، تب شديد، كمردرد 
و درد مفاصل و عضالت، دل درد، اسهال، استفراغ، قرمزی 

چشم و سرخی گونه و  خون ريزی است

چه کسانی در معرض ابتال هستند؟
دامداران، كشــاورزان، كارگران كشتارگاه ها، دامپزشکان و 
كاركنان بهداشتی و درمانی، به خصوص در بيمارستان ها.

آيا با خوردن گوشــت می توان به بيماری مبتال شــد؟ اين 
بيمــاری از راه خوردن گوشــت حيوان ذبح شــده منتقل 
نمی شــود، اين ويروس بيرون بدن از بين می رود؛ بنابراين 
مگر اينکه فرد بالفاصله گوشت حيوان تازه ذبح شده را خام 
بخورد، احتمال ابتال وجود ندارد. گوشــتی كه مهر سازمان 

دامپزشکی را دارد می توان بدون نگرانی مصرف كرد.

اولین مکان شناسایی تب کریمه کنگو
مهــرداد حقيقــی، متخصــص بيماری هــای عفونــی و 
گرمســيری، در خصوص »تاريخچه شناسايی بيماری تب 
كريمه كنگو«، عنوان كرد: تب كريمه كنگو نخســتين بار 
در سال 1944 در منطقه كريمه اوكراين و سپس در سال 
1956 در منطقه كنگو مشاهده شد و وقتی متوجه شدند 

كه هر دو بيماری، يك منشا دارند و به وسيله كنه منتقل 
می شود، نام تب كريمه كنگو را برای آن در نظر گرفتند.

سال ورود تب کنگو به ایران 
عضــو هيــأت  علمــی دانشــگاه علوم پزشــکی شــهيد 
بهشــتی ادامــه داد: اين بيماری برای اولين بار در ســال 
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و شناسايی شد.
 وی با اشاره به اينکه تب كريمه كنگو از دام آلوده به انسان 
منتقل و از انســانی به انسان ديگر قابل سرايت است، بيان 
كرد: اين ويروس اگر در بدن دام باشد و آن دام ذبح شود، 
پس از 24 ساعت بر اثر اسيد داخل بدن دام از بين می رود. 
به همين علت است كه در كشتارگاه های صنعتی، الشه را 

پس از ذبح دستکم 24 ساعت نگه می دارند.
خطر آلودگی به ويروس تــب كريمه كنگو زمانی افزايش 
می يابــد كه برخی افراد خارج از كشــتارگاه اقدام به ذبح 

دام می كنند

بالفاصله پس از ذبح گوشت نخورید
 به گفته عضو هيأت  علمی دانشــگاه علوم پزشکی شهيد 
بهشتی، متاسفانه در برخی مناطق بالفاصله پس از اين كه 
دام ذبح می شود مورد استفاده قرار می گيرد كه اين روش 

احتمال انتقال بيماری را باال می برد.
وی افزود: در كشــتارگاه های صنعتی و مجاز، نظارت های 
بهداشــتی وجود دارد و كاركنان برای قطعه قطعه كردن 
گوشــت از دســتکش، لباس مخصوص و عينك استفاده 
می كننــد؛ بنابراين خطر آلودگی به ويــروس تب كريمه 
كنگو زمانــی افزايش می يابــد كه برخی افــراد خارج از 

كشتارگاه اقدام به ذبح دام می كنند.

با دستکش گوشت ُخرد کنید
حقيقی اظهار كرد: به افراد توصيه می كنم با توجه به آغاز 
فصل گرما و احتمال شــيوع اين بيمــاری، در زمان خرد 

كردن گوشت از دستکش استفاده كنند.
متخصص بيماری های عفونی و گرمسيری افزود: مردم بايد 
حتما گوشت خريداری شده را حداقل 24 ساعت در دمای 
صفر تا چهار درجه ســانتی گراد نگه دارند و سپس مصرف 

كنند. همچنيــن از خوردن جگر خام خودداری و پيش از 
مصرف نيز 48 ســاعت آن را در دمای صفر تا چهار درجه 

سانتيگراد نگهداری كنند.
عضو هيأت  علمی دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی، از 
احتمال شــيوع اين بيماری در فصل بهار و تابستان خبر 
داد و گفــت: بيماری، چهار فــاز دارد. فاز اول دوره كمون 
يا پنهان اســت؛ در اين مرحله پس از گزش كنه آلوده يا 
تماس با بافت يا خون آلوده، ويروس وارد بدن فرد می شود. 
در اين مرحله هنوز عاليم اصلی آشکار نيست، امکان دارد 
فرد گلودرد يا بدن درد يا عاليمی ديگر داشته باشد كه به 

نظرش چندان مهم نباشد.

 دمای بسیار باال 
در از بین بردن ویروس موثر است

 به گفتــه حقيقی، از زمان ورود ويــروس تا وقتی عاليم 
اصلی ظاهر می شوند معموال يك تا پنج روز طول می كشد 
و بيشــترين دوره كمون 13 روز است؛ضمن اينکه دمای 

بسيار باال را در از بين بردن ويروس موثر دانست.
وی ادامه داد: مرحله بعدی، فاز پيش از خون ريزی است؛ 
در اين مرحله احســاس بی حالی، ســردرد، درد عضالنی، 

تهوع، استفراغ و مشکالت گوارشی در فرد ديده می شود.
متخصص بيماری های عفونی فاز ســوم بيماری را مرحله 
خون ريزی دهنده اعالم كرد و افزود: در اين مرحله اعضای 
مختلــف بدن دچار خــون ريزی می شــوند، فاكتورهای 
انعقادی خون از بيــن می روند و اختالالت قلبی و عروقی 

آشکار می شوند.
اين متخصص بيماری های عفونی از فوت ميانگين 3 نفر از 
هــر 10 نفر مبتال به اين بيماری خبر داد كه اغلب در فاز 
ســوم ابتال رخ می دهد و عنوان كرد: اگر بيماری وارد فاز 
چهارم يا دوره نقاهت شود، با ادامه مصرف داروها، ضعفش 

برطرف شده و در طول چند هفته بهبود می يابد.
عضو هيأت علمی دانشــگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی با 
تاكيد بر لزوم مراقبت و پيشــگيری از ابتال به اين بيماری، 
گفت: با توجه به آغاز فصل گرما و نحوه انتقال اين بيماری، 
مردم بايد در زمــان تماس با حيوان آلوده، در هنگام ذبح 
حيوان و تماس با اعضای داخلی بدن نکات بهداشــتی را 

رعايت كنند.


