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ــت و  ــتانی مدیری ــتاد اس ــه س ــی در جلس ــرج حریرچ ــر ای دکت

ــت و  ــرای مدیری ــده ب ــام ش ــات انج ــا از اقدام ــا کرون ــه ب مقاب

کنتــرل ایــن بیمــاری از ســوی دســتگاه های اجرایــی و همراهــی 

ــی کــرد.  ــال قدردان ــره انتق ــردم در قطــع زنجی خــوب م

وی بــا بیــان اینکــه جمهــوری اســالمی ایــران بیســت و یکمیــن 

ــزود: در  ــد اف ــا ش ــاری کرون ــر بیم ــه درگی ــود ک ــوری ب کش

روزهــای نخســت شــیوع بیمــاری، دومیــن کشــوری بودیــم کــه 

ــر را  ــزان ابتــال و مــرگ  ومی ــن می بعــد از کشــور چیــن، باالتری

تجربــه کردیــم؛ ولــی بــا کمــک خداونــد و تــالش شــبانه روزی 

مدافعــان ســالمت و دســتگاه های مســئول، توانســتیم مانــع 

ــویم. ــاری در کشــور ش ــن بیم ــتر ای ــیوع بیش ش

ــا در آذربایجــان  ــه کرون ــان ب ــزان مبتالی ــان اینکــه می ــا بی وی ب

شــرقی در بــازه زمانــی یــک ماهــه، رونــد نســبتًا ثابتــی داشــته 

ــار  ــی از رفت ــات کاف ــود اطالع ــه نب ــا توجــه ب ــزود: ب اســت، اف

ویــروس، امــکان افزایــش ناگهانــی بیمــاری وجــود دارد؛ لــذا از 

تمــام مــردم می خواهیــم کــه بــا رعایــت توصیه هــای بهداشــتی، 

ــد. ــه خطــر نیندازن جــان خــود و عزیزانشــان را ب

ــا انتقــاد از بی توجهــی برخــی از مــردم نســبت بــه  حریرچــی ب

مخاطــرات ایــن بیمــاری، گفــت: تعطیلــی مســاجد، زیارتگاه هــا، 

مراکــز تجــاری، اماکــن ورزشــی و مــواردی از ایــن قبیــل، نبایــد 

باعــث افزایــش ترددهــای غیرضــروری مــردم در ایــن روزهــای 

حســاس شــود.

هــدف از اجــرای طــرح فاصله گــذاری اجتماعــی قطــع 

زنجیــره انتقــال بیمــاری کرونــا اســت. کاهــش تمــاس مــردم 

بــا یکدیگــر بــا هــدف پیشــگیری از گســترش زنجیــره انتقــال 

ــه طــور جــدی  ــه ب ــی اســت ک ــه موضوعات ــاری از جمل بیم

پیگیــر هســتم و از تمامــی هموطنــان خواهــش می کنیــم 

ــه  ــتی، ب ــای بهداش ــتر توصیه ه ــه بیش ــت هرچ ــا رعای ــه ب ک

مدافعــان ســالمت رحــم کــرده و بــرای نابــودی ایــن بیمــاری 

ــد. ــالش کنن در کشــور ت

حریرچــی بــه وضعیــت خــوب انجــام تســت های تشــخیص 

ــه  ــا ب ــزود ت ــرد و اف ــاره ک ــرقی اش ــان ش ــا در آذربایج کرون

امــروز هیــچ درمــان قطعــی بــرای ویــروس کرونــا در جهــان 

کشــف نشــده اســت، تــا زمانــی کــه دارو و واکســن قطعــی 

بــرای ایــن بیمــاری کشــف نشــده، بایــد بــا رعایــت مســائل 

ــا آن عــادت کنیــم. ــه زندگــی ب بهداشــتی ب
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بازدید از اجرای طرح بسیج ملی مبارزه با کرونا

ــی  ــیج مل ــرح بس ــد از ط ــرقی در بازدی ــان ش ــتاندار آذربایج اس

ــانه های  ــیما و رس ــدا و س ــا، از ص ــاری کرون ــا بیم ــارزه ب مب

اســتان خواســت تــا بــا مشــارکت هنرمنــدان و افــراد بــا نفــوذ، 

فرهنــگ ایثــار و فــداکاری را ترویــج نماینــد. همچنیــن در کنــار 

ســتاد اســتانی مقابلــه بــا بیمــاری کرونــا، اقدامــات و زحمــات 

ــد و  ــل نماین ــردم منتق ــه م ــتاد را ب ــای س ــان و اعض کادر درم

افــکار عمومــی را بــا آگاهــی بخشــی و ارائــه اطالعــات شــفاف 

و واقعــی، آرامــش بخشــند. 

ــا  ــارزه ب ــی مب ــرح بســیج مل ــد اجــرای ط ــه از رون وی در ادام

ــز و باســمنج  ــا از چنــد مرکــز ســالمت در شــهرهای تبری کرون

ــی و  ــتی، درمان ــات کادر بهداش ــا و خدم ــد و از تالش ه بازدی

نیروهــای بســیجی فعــال در اجــرای ایــن طــرح قدردانــی کــرد.

ــرورت  ــر ض ــا، ب ــن بازدیده ــیه ای ــدی در حاش ــر پورمحم دکت

ــا  ــاری کرون ــال بیم ــره انتق ــع زنجی ــرای قط ــردم ب ــی م همراه

تأکیــد کــرد و گفــت: خــود مراقبتــی، همچنــان مهم تریــن 

ــا  ــم ب ــت و امیدواری ــه کروناس ــال ب ــگیری از ابت ــکار پیش راه

ــه زودی  ــای بهداشــتی، ب ــه توصیه ه ــردم و عمــل ب همراهــی م

ــیم. ــاری باش ــن بیم ــدن ای ــه کن ش ــاهد ریش ش

وی بــا اشــاره بــه اینکــه تاکنــون 95 درصــد از جمعیــت اســتان 

ــی  ــیج مل ــرح بس ــالمت در ط ــری س ــش غربالگ ــت پوش تح

مبــارزه بــا کرونــا قــرار گرفته انــد، گفــت: هــدف از بازدیدهــای 

ــبانه روزی کادر  ــای ش ــات و تالش ه ــی از زحم ــروز، قدردان ام

بهداشــت و درمــان و نیروهــای فعــال در طــرح ملــی غربالگــری 

ســالمت بــود.

بــرای هــر 30 هــزار نفــر جمعیــت، یــک مرکــز ســالمت 16 و یا 

24 ســاعته و همچنیــن بــرای هــر ســه هــزار نفــر جمعیــت، یک 

مراقــب پزشــکی مشــغول خدمات دهــی هســتند. خدمــات کادر 

ــد  ــام نمی رس ــه اتم ــری، ب ــس از غربالگ ــان پ ــت و درم بهداش

ــاران  ــت از بیم ــی، مراقب ــد آگاهی بخش ــگران رون ــن تالش و ای

ــی و  ــاران کرونای ــواده بیم ــی خان ــه خانگ ــه، قرنطین ــود یافت بهب

ــد. ــری می کنن ــز پیگی ــراد را نی وضعیــت ســالمتی اف

حفظ سالمت مردم، 
هدف اصلی ستاد مقابله 

با کرونا

معــاون سیاســی، امنیتــی و اجتماعــی اســتانداری آذربایجــان 

شــرقی حفــظ ســالمت مــردم را هــدف اصلــی ســتاد مقابلــه 

ــت  ــتان در رعای ــردم اس ــام م ــمرد و از اهتم ــا برش ــا کرون ب

ــرد. ــی ک ــتاد قدردان ــن س ــای ای توصیه ه

ــری(  ــی )غربالگ ــیج مل ــرح بس ــت: ط ــتگو گف ــار راس علی

یکــی از طرح هــای هوشــمندانه دولــت بــرای کنتــرل شــیوع 

کرونــا می باشــد. اســتان مــا نیــز همچــون ســایر اســتان ها در 

ــا همــکاری شــبانه روزی دانشــگاه  ــی نمــودن طــرح ب اجرای

اخبار اداره کل پدافند غیرعامل

ــی  ــتگاه های اجرای ــی از دس ــیج و برخ ــکی، بس ــوم پزش عل

ــه  ــرح ب ــل ط ــت کام ــته اند. موفقی ــری برداش ــای مؤث گام ه

اســتمرار و اقدامــات پــس از انجــام غربالگــری نیــز بســتگی 

دارد. البتــه بــا توجــه بــه جدیــت و پشــتکار نیروهــای درگیــر 

ــتای  ــرم در راس ــتاندار محت ــت های اس ــرح و سیاس ــن ط ای

ــد. ــد ش ــم زده خواه ــی رق ــور موفقیت های ــی کش ــتاد مل س

ــهرداری های  ــی، ش ــروی انتظام ــی از نی ــا قدردان ــتگو ب راس

اســتان، نیروهــای بســیجی و ارتشــی در اجــرای محدودیــت 

هــای تــردد، اظهــار داشــت: خوشــبختانه مــردم اســتان 

همراهــی خوبــی بــا ایــن طرح هــا داشــته اند، همچنیــن 

ترددهــای درون شــهری و بــرون شــهری در روزهــای اخیــر 

ــت. ــته اس ــی داش ــل توجه ــش قاب کاه
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ویروس 
ویروس هــا انگل هــای میکروســکوپی هســتند کــه توانایــی 
رشــد و تکثیــر در خــارج از بــدن موجــودات زنــده را ندارنــد. 
ــته از  ــک دس ــد. ی ــود دارن ــز وج ــد نی ــای مفی ــه ویروس ه البت
ــوند  ــناخته می ش ــا ش ــوان باکتریوفاژه ــا عن ــه ب ــا ک ویروس ه
ــان و  ــرده و از انس ــن ب ــر را از بی ــای مض ــد باکتری ه می توانن

ــد. ــده محافظــت  کنن ــایر موجــودات زن س
ــش  ــک پوش ــط ی ــکیل و توس ــا RNA تش ــروس از DNA ی وی
ــواد  ــش م ــن پوش ــت. ای ــده اس ــه ش ــظ احاط ــی محاف پروتئین
ژنتیکــی ویــروس را از گزنــد آنزیم هــای تخریــب کننــده 
مــرز  در  ویروس هــا  می کنــد.  محافظــت  میزبــان  ســلول 
»تعریــف حیــات« طبقه بنــدی می شــوند. از یــک طــرف، آن هــا 
ــده را دارا  ــده تمــام موجــودات زن عناصــر اصلــی تشــکیل دهن
هســتند: اســیدهای نوکلئیــک، DNA یــا RNA و از طــرف 
ــاس  ــر اس ــل ب ــایی و عم ــی رمزگش ــا توانای ــر، ویروس ه دیگ

ــد. ــک را ندارن ــیدهای نوکلئی ــن اس ــود در ای ــات موج اطالع

ــان  ــوان میزب ــه عن ــده ب ــلول زن ــک س ــد ی ــا نیازمن ویروس ه
هســتند تــا تکثیــر یابنــد. بــه عبارتــی ویــروس وجــود دارد کــه 
تکثیــر شــود. ویــروس نمی توانــد خــود را در خــارج از میزبــان 
ــده  ــزاری اســت کــه یــک ســلول زن ــرا فاقــد اب تکثیــر کنــد زی

ــار دارد. در اختی
نقــش اصلــی ویــروس انتقــال ژنــوم بــه ســلول میزبــان اســت. 
ــان دسترســی پیــدا کننــد.  ــه بــدن میزب ابتــدا ویروس هــا بایــد ب
ــوان دروازه  ــه عن ــد ب ــاز می توانن ــای ب ــی و زخم ه ــر تنفس معاب
ورود ویروس هــا عمــل کننــد. برخــی از ویروس هــا نیــز 
ســوار بــر بــزاق حشــرات شــده و پــس از نیــش حشــرات وارد 
ــدن،  ــل ب ــه داخ ــی ب ــس از راه یاب ــوند. پ ــان می ش ــدن میزب ب
ــل  ــان متص ــلول های میزب ــطح س ــه س ــود را ب ــا خ ویروس ه
ــطح  ــای س ــخیص گیرنده ه ــا تش ــن کار را ب ــا ای ــد. آن ه می کنن
ســلول و اتصــال بــه آن هــا ماننــد دو قطعــه پــازل انجــام 
ــت  ــرای خدم ــع ب ــای ســطح ســلول در واق ــد. گیرنده ه می دهن
رســانی بــه ســلول طراحــی شــده اند در حالــی کــه ویروس هــا 

ــد. ــتفاده می کنن ــود اس ــع خ ــه نف ــا ب از آن ه
ــد  ــروس می توان ــان، وی ــه ســطح ســلول میزب ــس از اتصــال ب پ
ــای  ــا غش ــی ی ــش بیرون ــر پوش ــت در سراس ــه حرک ــروع ب ش
ســلول میزبــان کــرده و داخــل آن شــود. پــس از داخــل شــدن، 
ویروس هــا ژنــوم خــود را آزاد می کننــد و قســمت های مختلــف 
ســلولی را مختــل کــرده یــا در اختیــار می گیرنــد. ژنــوم ویــروس 
پروتئین هــای  تــا  می کنــد  هدایــت  را  میزبــان  ســلول های 
ــای  ــر، ویروس ه ــام تکثی ــس از اتم ــد. پ ــد کنن ــی تولی ویروس
ــارج  ــان خ ــلول از میزب ــدن س ــا ترکی ــه زدن ی ــا جوان ــد ب جدی
ــود. ــم می ش ــا فراه ــترش آن ه ــرای گس ــرایط ب ــوند و ش می ش
ــد.  ــی می نامن ــت ویروس ــان را عفون ــروس در میزب ــر وی تکثی
ــود.  ــاری نمی ش ــث بیم ــه باع ــی همیش ــت ویروس ــک عفون ی
فــردی کــه دارای عفونــت ویروســی اســت امــا عالئــم بیمــاری 
را نشــان نمی دهــد بــه عنــوان حامــل شــناخته می شــود. 
عالئــم بیمــاری و آســیب های بافتــی ناشــی از تکثیــر ویــروس 
از طریــق ممانعــت از عملکــرد طبیعــی ســلول، تخریــب ســلول، 

ــی  ــود ایمن ــای خ ــاد بیماری ه ــلولی، ایج ــیم س ــک تقس تحری
ایجــاد می شــوند.

انواع مصونیت در مقابل بیماری ها
ــه مقاومتــی گفتــه می شــود کــه معمــوالً  ایمنــی یــا مصونیــت ب
در بــدن انســان و یــا حیــوان مقابــل عوامــل عفونــی بیمــاری زا یا 
ــه آن بیمــاری مبتــال نمی شــود  ســموم آن هــا پدیــد می آیــد و ب
و بــه دو صــورت اســت: مصونیــت ذاتــی و مصونیــت اکتســابی.
ــه  ــوان ب ــا حی ــان و ی ــه انس ــت ک ــی اس ــی، حالت ــت ذات مصونی
طــور طبیعــی نســبت بــه برخــی از بیماری هــا مصونیــت دارد و 

ــود.  ــال نمی ش ــه آن مبت ــز ب هرگ
ــدارد و  ــود ن ــان وج ــدن انس ــدا در ب ــابی از ابت ــت اکتس مصونی
ــت  ــت: مصونی ــم اس ــر دو قس ــد و ب ــود می آی ــه وج ــداً ب بع
ــت  ــی. مصونی ــابی مصنوع ــت اکتس ــی و مصونی ــابی طبیع اکتس
ــر  ــه دو شــکل اســت: 1- فعــال 2- غی ــز ب اکتســابی طبیعــی نی

ــال.  فع
ــا  ــی ب ــالی طبیع ــر ابت ــال در اث ــی فع ــابی طبیع ــت اکتس مصونی
ــه بیمـــــاری ها ایجـــــاد می شــود.  ــم بالینــی ب ــدون عالی ــا ب ی
موقعــی اســت کــه عامــل بیمــاری زا وارد بــدن انســان شــده و 
انســان را  مبتــال  می کنــد، پــس از بهبــودی مصونیتــی در بــدن 
ــال  ــی فع ــت اکتســابی طبیع ــه آن مصونی ــه ب ایجــاد می شــود ک

می گوینــد.
مصونیــت اکتســابی طبیعــی غیــر فعــال در اثــر آنتــی بادی هــای 
ــد  ــوزاد می رس ــه ن ــیر ب ــا ش ــت وی ــق جف ــه از طری ــادری ک م
ــی از  ــل ایمن ــا عوام ــت ی ــوع مصونی ــن ن ایجــاد می شــود. در ای
ــن منتقــل می شــود کــه  ــدن جنی ــه ب ــه وســیله جفــت ب ــادر ب م
ــه   ــد نســبت ب ــس از تول ــاه اول پ ــد م ــت در چن ــبب مصونی س

ــود.  ــی می ش ــای عفون ــی از بیماری ه بعض
در مصونیــت اکتســابی مصنوعــی اگــر بــه فــرد علیــه بیمــاری، 
واکســن تزریــق شــود، در بــدن وی پادتــن در برابــر آن بیمــاری 
ــه  ــال ب ــد او را از ابت ــن می توان ــن پادت ــد و ای ــود می آی ــه وج ب
بیمــاری مصــون نگــه دارد. مصونیــت اکتســابی معمــوالً پایــدار 
بــوده و در اغلــب مــوارد انســان را بــرای تمــام عمــر در مقابــل 
آن بیمــاری خــاص مصــون نگــه مــی دارد. مصونیــت فعــال دیــر 

ظاهــر شــده ولــی بــا دوام اســت.
ــا تزریــق ســرم  و  مصونیــت اکتســابی مصنوعــی غیــر فعــال: ب
ایمونوگلبولیــن پدیــد می آیــد. ایــن مصونیــت بــه ســبب عــدم 
ــه  ــوده و معمــوالً جنب ــدار نب ــدن پای ــت سیســتم دفاعــی ب فعالی
درمانــی دارد و در مــدت کوتاهــی فــرد را مصــون نگــه مــی دارد. 
ــد  ــی بیــش از چن ــه ظاهــر می شــود ول ــن مصونیــت بالفاصل ای

ــد.  ــول نمی کش ــه ط هفت

مقاالت علمیمقاالت علمی

ویروس چیست؟
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مقدمه
SARS-CoV-2 ــام ــا ن ــون ب ــه اکن ــد، ک ــروس جدی ــا وی کرون

ــره  ــای ک ــه قاره ه ــه هم ــن ب ــان چی ــود، از ووه ــناخته می ش ش
ــه اســت. ــوب گســترش یافت ــه جــز قطــب جن ــن ب زمی

ــه در حــال حاضــر  ــد ک ــروس  جدی ــا وی ــروز، کرون ــه ام ــا ب ت
ــه  ــا ب ــاد coronavirus 2«، ی ــی ح ــاد تنفس ــندرم ح ــب »س لق
ــش از 1.3  ــئولیت بی ــه SARS-CoV-2 دارد، مس ــور خالص ط
ــن( در ســطح جهــان  ــن مت ــم ای ــخ تنظی ــا تاری ــال )ت ــون ابت میلی
ــًا 75،000 کشــته برجــای گذاشــته  ــر عهــده داشــته و تقریب را ب
ــه  ــر ب ــًا 370،000 نف ــکا، تقریب ــده آمری ــاالت متح ــت. در ای اس
ویــروس مبتــال شــده اند و نزدیــک بــه 11000 نفــر جــان 

باخته انــد.
مثــل همیشــه، وقتــی کلمــه »همــه گیــر« در عناویــن ظاهــر مــی 
شــود، مــردم می ترســند و در اثــر تــرس، اطالعــات نادرســت و 

ــه وجــود می آینــد. شــایعات ب
ــون  ــه هــم اکن ــن شــایعاتی ک در اینجــا، برخــی از معمــول تری
ــم  ــود را تشــریح خواهی ــی منتشــر می ش ــانه های اجتماع در رس

کــرد.
1. پاشــیدن کلــر یــا الــکل بــر روی پوســت باعــث از بیــن رفتــن 

ــود. ــدن می ش ــا در ب ویروس ه
اســتفاده از الــکل یــا کلــر روی پوســت بــدن بــه خصــوص اگــر 
ــاد  ــدی ایج ــیب ج ــد آس ــود می توان ــان ش ــا ده ــم ی وارد چش
ــرای  ــیمیایی ب ــواد ش ــن م ــد از ای ــراد می توانن ــه اف ــد. اگرچ کن
ضــد عفونــی ســطوح اســتفاده کننــد، امــا نبایــد از آن هــا روی 

ــرد. پوســت اســتفاده ک
در  را  ویروس هــا  نمی تواننــد  ایــن محصــوالت  همچنیــن، 

ــد. ــن ببرن ــدن از بی ــل ب داخ
2. فقط افراد بالغ و افراد مسن در معرض خطر هستند.

SARS-CoV-2 ماننــد ســایر کرونــا ویروس هــا می توانــد 
ــدت  ــال، ش ــن ح ــا ای ــد. ب ــوده کن ــنی را آل ــر س ــراد در ه اف
ــی،  ــاری قبل ــابقه بیم ــا س ــراد ب ــا اف ــاالن ی ــاری در بزرگس بیم

ــت. ــتر اس ــم، بیش ــا آس ــت ی ــد دیاب مانن
3. کودکان به COVID-19 مبتال نمی شوند.

ــوده  ــروس آل ــا وی ــه کرون ــد ب ــنی می توانن ــای س ــه گروه ه هم
ــود  ــاالن وج ــون در بزرگس ــال تاکن ــوارد ابت ــتر م ــوند. بیش ش
ــتند. در  ــون نیس ــودکان مص ــال ک ــن ح ــا ای ــت، ب ــته اس داش
حقیقــت، شــواهد اولیــه نشــان می دهــد کــه کــودکان بــه همــان 
ــم  ــا عالئ ــد، ام ــدن دارن ــوده ش ــال آل ــاالن احتم ــدازه بزرگس ان

ــری دارد. ــدت کمت ــا ش آن ه
COVID-19 .4 همانند آنفلوانزا است.

ــد  ــی مانن ــه عالئم ــود ک ــاری می ش ــث بیم SARS-CoV-2 باع
آنفلوانــزا دارد ماننــد بــدن درد، تــب و ســرفه. بــه طــور مشــابه، 

ــا در  ــدید و ی ــف، ش ــد خفی ــزا می توانن COVID-19 و آنفلوان
مــوارد نــادر کشــنده باشــند. همچنیــن، هــر دو می تواننــد منجــر 

بــه ذات الریــه شــوند.
بــا ایــن حــال، عــوارض کلــی COVID-19 جــدی تــر اســت. 
تخمین هــا متفــاوت اســت، امــا بــه نظــر می رســد میــزان مــرگ 

و میــر آن بیــن 1 تــا 3 درصــد باشــد.
ــر  ــرگ و می ــزان م ــی می ــال بررس ــمندان در ح ــه دانش اگرچ
ــر بیشــتر از  ــاد چندیــن براب ــه احتمــال زی ــا ب دقیــق هســتند، ام

ــت. ــی اس ــزای فصل آنفلوان
5. همــه افــراد مبتــال بــه COVID-19 جــان خــود را از دســت 

می دهنــد.
ایــن جملــه صحیــح نیســت. همانطــور کــه در بــاال نیــز اشــاره 
ــردم  ــی از م ــد کم ــرای درص ــط ب ــم، COVID-19  فق کردی

کشــنده اســت.
ــای  ــرل و پیشــگیری از بیماری ه ــز کنت ــر، مرک ــزارش اخی در گ
ــوارد  ــه 80.9٪ از م ــت ک ــیده اس ــه رس ــن نتیج ــه ای ــن ب چی

ــت. ــوده اس ــف ب COVID-19 خفی
ــراد  ــدود 80٪ از اف ــه ح ــد ک ــزارش می ده ــن گ WHO همچنی
شــکل نســبتًا خفیــف از بیمــاری را تجربــه می کننــد کــه نیــازی 

بــه درمــان تخصصــی در بیمارســتان نخواهــد داشــت.
ــو درد،  ــب، ســرفه، گل ــف ممکــن اســت شــامل ت ــم خفی عالئ

ــس باشــد. خســتگی و تنگــی نف
6. گربه ها و سگ ها کرونا ویروس را گسترش می دهند.

ــر اینکــه  ــی ب در حــال حاضــر، شــواهد کمــی وجــود دارد مبن
ــد.  ــوده کن ــگ ها را آل ــا و س ــد گربه ه SARS-CoV-2 می توان
بــا ایــن حــال، در هنــگ کنــگ، یــک ســگ کــه صاحــب آن بــه 
ــوده شــد. ســگ هیــچ عالمتــی از  ــود، آل COVID-19 مبتــال ب

خــود نشــان نــداد.
ــورد از  ــن م ــت ای ــاره اهمی ــث درب ــال بح ــمندان در ح دانش
بیمــاری همــه گیــر هســتند. بــه عنــوان مثــال، پروفســور جاناتان 
بــال، اســتاد ویــروس شناســی مولکولــی در دانشــگاه ناتینگهــام 

ــد: ــتان، می گوی در انگلس
مــا بایــد بیــن عفونــت واقعــی و فقــط تشــخیص وجــود 
ــم  ــوز هــم فکــر می کن ــل شــویم. مــن هن ــروس تفــاوت قائ وی
ایــن مســئله تــا چــه انــدازه بــرای شــیوع بیمــاری انســان قابــل 
ــال  ــی از انتق ــی ناش ــیوع جهان ــتر ش ــرا بیش ــت، زی ــد اس تردی

ــه انســان اســت.  انســان ب
7. ماسک صورت در برابر کروناویروس محافظت می کند.

کارمنــدان بهداشــت و درمــان از ماســک های حرفــه ای صــورت، 
ــا  ــد ت ــتفاده می کنن ــانند، اس ــورت را می پوش ــاًل دور ص ــه کام ک

مقاالت علمیمقاالت علمی

25 باور نادرست در مورد کرونا ویروس
منبع: سایت سازمان بهداشت جهانی
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شماره 43/ فروردین ماه 1399 شماره 43/ فروردین ماه 1399
از آن هــا در برابــر عفونــت محافظــت کننــد.

ــن  ــد چنی ــر می رس ــه نظ ــد ب ــرف بعی ــار مص ــک های یکب ماس
ــدود  ــی را مس ــز ویروس ــند و ذرات ری ــته باش ــی داش محافظت
ــه  ــد ب ــه ای می توان ــک پارچ ــک ماس ــال، ی ــن ح ــا ای ــد. ب کنن

ــد. ــک کن ــی کم ــرات تنفس ــش قط ــری از پخ جلوگی
ــی  ــه م ــاری )CDC( توصی ــگیری از بیم ــرل و پیش ــز کنت مراک
ــه ای را در  ــورت پارچ ــک های ص ــراد ماس ــه اف ــه هم ــد ک کنن
ــه  ــظ فاصل ــه حف ــرا ک ــد زی ــتفاده کنن ــی اس ــای عموم مکان ه
ــد شــدن  ــه کن ــر ب ــن ام ــی از دیگــران دشــوار اســت. ای 6 فوت
ــه نمــی  ــت و کســانی ک ــدون عالم ــراد ب ــروس از اف شــیوع وی

ــد. ــک می کن ــد کم ــده ان ــال ش ــروس مبت ــه وی ــد ب دانن
هنــگام پوشــیدن ماســک، الزم اســت اقدامــات احتیاطــی 
دیگــری ماننــد عــدم دســت زدن بــه صــورت و رعایــت فاصلــه 

ــود. ــام ش ــی انج اجتماع
8. سشوار کرونا ویروس را می کشد.

خشــک کن هــای دســت باعــث از بیــن رفتــن کرونــا ویــروس 
نمی شــوند. بهتریــن راه بــرای محافظــت از خــود و دیگــران در 
ــا مالــش  ــا صابــون و آب ی ــر ویــروس، شســتن دســت ها ب براب

دادن دســت بــا الــکل اســت.
از  یافتــه  جهــش  شــکل  یــک  فقــط   SARS-CoV-2  .9

اســت. ســرماخوردگی 
ــواده بزرگــی از ویروس هــا هســتند کــه  ــا ویروس هــا خان کرون
ــد.  ــود دارن ــطح خ ــد روی س ــخ مانن ــای می ــی پروتئین ه همگ
برخــی از ایــن ویروس هــا از انســان بــه عنــوان میزبــان اصلــی 
ــوند.  ــرماخوردگی می ش ــث س ــد و باع ــتفاده می کنن ــود اس خ
ســایر کرونــا ویروس هــا، ماننــد SARS-CoV-2، در ابتــدا 

ــد. ــوده می کنن ــات را آل حیوان
هــم ســندرم تنفســی خاورمیانــه )MERS( و هــم ســندرم حــاد 
تنفســی حــاد )SARS( در حیوانــات شــروع شــده و بــه انســان 

ــود. ــل می ش منتق
ــوده در  ــا فــرد آل ــرای گرفتــن ویــروس بایــد 10 دقیقــه ب 10. ب

ارتبــاط باشــید.
ــاط باشــد  ــوده در ارتب ــا اشــخاص آل ــر ب ــرد، طوالنی ت هرچــه ف
ــم در  ــوز ه ــا هن ــت ام ــتر اس ــروس بیش ــه وی ــال ب ــال ابت احتم

ــر اســت. ــکان پذی ــه آن ام ــال ب ــه ابت ــر از 10 دقیق کمت
ــروس  ــا وی ــر کرون ــا آب نمــک در براب ــی ب 11. شستشــوی بین

محافظــت می کنــد.
ــا آب  ــودن شستشــوی بینــی ب ــر مفیــد ب هیــچ مدرکــی مبنــی ب
ــی  ــدارد. برخ ــود ن ــی وج ــای تنفس ــر عفونت ه ــک در براب نم
تحقیقــات نشــان می دهــد کــه ایــن روش ممکــن اســت عالئــم 

ــا  ــد، ام ــی را کاهــش ده ــتگاه تنفســی فوقان ــت حــاد دس عفون
دانشــمندان شــواهدی نیافته انــد کــه ایــن عمــل می توانــد 

ــد. ــت را کاهــش ده خطــر عفون
12. می توانیــد بــا غرغــره کــردن ســفید کننــده از خــود 

محافظــت کنیــد.
هیــچ شــواهدی وجــود نــدارد کــه غرغــره ســفید کننــده بــه نفــع 
ســالمتی شــما باشــد. ســفید کننــده خورنــده اســت و می توانــد 

صدمــات جــدی ایجــاد کنــد.
13. آنتی بیوتیک ها کرونا ویروس را می کشند.

ــر  ــد و ب ــن می برن ــا را از بی ــط باکتری ه ــا فق ــی بیوتیک ه آنت
ــد. ــری ندارن ــا تأثی روی ویروس ه

را  ویــروس  کرونــا  می تواننــد  حرارتــی  اســکنرهای   .14
دهنــد. تشــخیص 

اســکنرهای حرارتــی می تواننــد تشــخیص دهنــد کــه آیــا فــرد 
ــی  ــزای فصل ــد آنفلوان ــر مانن ــای دیگ ــا بیماری ه ــب دارد. ام ت

ــد. ــب کن ــد ایجــاد ت ــز می توان نی
عــالوه بــر ایــن، عالئــم COVID-19 ممکــن اســت 2-10 روز 
پــس از عفونــت ظاهــر شــود، بــه ایــن معنــی کــه شــخصی کــه 
بــه ویــروس آلــوده شــده باشــد می توانــد بــرای چنــد روز قبــل 

از شــروع تــب، دمــای طبیعــی داشــته باشــد.
15. سیر در برابر کرونا ویروس محافظت می کند.

ــت  ــن اس ــیر ممک ــه س ــد ک ــان می ده ــات نش ــی تحقیق برخ
ــا ایــن حــال،  رشــد برخــی از انــواع باکتری هــا را ُکنــد کنــد. ب
COVID-19 ناشــی از ویــروس اســت، و هیــچ مدرکــی مبنــی 

ــدارد. ــر COVID-19 وجــود ن ــر محافظــت ســیر در براب ب
ــاری را  ــد بیم ــن می توانن ــده از چی ــال ش ــته های ارس 16. بس

ــد. ــترش دهن گس
ــث  ــه باع ــواردي ک ــورد م ــي در م ــات قبل ــاس تحقیق ــر اس ب
SARS و MERS مــي شــوند و شــبیه SARS-CoV-2 هســتند 
دانشــمندان معتقدنــد کــه  ویــروس نمي توانــد بــر روي نامه هــا 

ــد. ــده بمان ــي زن ــان طوالن ــدت زم ــراي م ــته ها ب و بس
ــدگاری  ــف و مان ــل ضع ــه دلی ــه »ب ــد ک ــح می ده CDC توضی
ــه آن از  ــال ب ــال ابت ــا روی ســطوح، احتم ــا ویروس ه ــم کرون ک
ــا  ــی کــه طــی روزهــا ی ــا بســته بندی های ــق محصــوالت ی طری
ــدک اســت.« ــد، بســیار ان ــرار دارن ــط ق ــای محی ــا در دم هفته ه
COVID-19برابــر در  می تواننــد  خانگــی  درمان هــای   .17

درمــان و محافظــت کننــد.
هیــچ درمــان خانگــی از جملــه مصــرف ویتامیــن C، روغن هــای 
ــده  ــاک کنن ــیر، پ ــد، س ــن کنج ــره، روغ ــد نق ــروری، کلوئی ض
ــی و نوشــیدن آب هــر 15  ــم گل مخــزن ماهــی، ســوزاندن مری

مقاالت علمیمقاالت علمی

دقیقــه یکبــار نمی توانــد در برابــرCOVID-19 محافظــت کنــد.
بهتریــن روش، رعایــت بهداشــت و دوری از مکان هایــی اســت 

کــه ممکــن اســت افــراد مبتــال در آن حضــور داشــته باشــند.
ــال  ــروس مبت ــا وی ــه کرون ــی ب ــذای چین ــوردن غ ــا خ 18. ب

نمی شــوید. نــه  می شــوید. 
ــی  ــوده م ــروس آل ــا وی ــه کرون ــوع ب ــق ادرار و مدف 19. از طری

شــوید
ــال  ــا در ح ــد، ام ــته باش ــت داش ــن واقعی ــه ای ــت ک ــد نیس بعی
حاضــر مدرکــی در دســت نیســت. طبــق گفتــه پروفســور جــان 
ــیری  ــی گرمس ــواد غذای ــت و م ــکده بهداش ــدس از دانش ادمون

:U.K ــدن در لن
ــار کــه چیــزی را مــی  »ایــن خیلــی دلپذیــر نیســت، امــا هــر ب
بلعیــد، مخــاط دســتگاه تنفســی فوقانــی خــود را همــراه بــا آن 
ــم  ــی مه ــم دفاع ــک مکانیس ــن ی ــت، ای ــد. در حقیق بلعیده ای
ــه شــکم فــرو  ــا ایــن عمــل ویروس هــا و باکتری هــا ب اســت. ب
ــد. ــن می رون ــا از بی ــده م ــیدی مع ــرایط اس ــد و در ش می رون

وی گفــت: بــا مکانیســم های تشــخیصی بســیار حســاس مــدرن، 
ــخیص دهیــم.  ــوع تش ــن ویروس هــا را در مدف ــم ای می توانی
معمــوالً ویروس هایــی کــه می توانیــم از ایــن طریــق تشــخیص 
دهیــم، بــرای دیگــران عفونــی نیســت، زیــرا آن هــا توســط روده 

ــد. ــن رفته ان ــا از بی م
بــا ایــن حــال، شــایان ذکــر اســت کــه برخــی تحقیقــات نتیجــه 
SARS-CoV-2 ــه ــبیه ب ــه ش ــی ک ــه ویروس های ــد ک گرفته ان

هســتند، ممکــن اســت در مدفــوع بماننــد. همچنیــن یــک مقالــه 
ــه  ــرد ک ــه می گی ــن نتیج ــر در JAMA همچنی ــی اخی تحقیقات

ــود دارد. ــوع وج SARS-CoV-2 در مدف
20. با افزایش دما در بهار، ویروس از بین می رود.

ــرماخوردگی و  ــای س ــد ویروس ه ــا، مانن ــی از ویروس ه بعض
آنفلوانــزا، در ماه هــای ســردتر آســان تر گســترش می یابنــد، 
امــا ایــن بــدان معنــی نیســت کــه بــا خفیف تــر شــدن شــرایط 
کامــاًل متوقــف می شــوند. دانشــمندان نمی داننــد تغییــرات دمــا 

ــذارد. ــر می گ ــار SARS-CoV-2 تأثی ــر رفت ــه ب چگون
21. کرونــا ویــروس کشــنده ترین ویــروس شــناخته شــده 

ــت. ــان اس ــرای انس ب
ــر از  ــه SARS-CoV-2 جدی ت ــد ک ــی رس ــر م ــه نظ ــه ب اگرچ
ــزا اســت، امــا کشــنده ترین ویروســی نیســت کــه مــردم  آنفلوان
بــا آن روبــرو شــده اند. برخــی دیگــر ماننــد ابــوال میــزان مــرگ 

و میــر باالتــری دارنــد.
COVID-19 22. واکســن های آنفلوانــزا و ذات الریــه در برابــر

ــد. محافظــت می کنن

ــاوت  ــا متف ــایر ویروس ه ــا س ــه SARS-CoV-2 ب ــا ک از آنج
ــن  ــل از ای ــت حاص ــود از عفون ــن موج ــچ واکس ــت، هی اس

ویــروس محافظــت نمی کنــد.
ــن سرچشــمه  ــع در چی ــروس از آزمایشــگاهی واق ــن وی 23. ای

گرفتــه اســت
علیرغــم شــایعاتی کــه در اینترنــت وجــود دارد، هیــچ مدرکــی 
مبنــی بــر ایــن وجــود نــدارد. در حقیقــت، یــک مطالعــه جدیــد 
نشــان می دهــد کــه ویــروس محصــول تکامــل طبیعــی اســت.

ــن اســت  ــه SARS-CoV-2 ممک ــد ک ــان معتقدن برخــی محقق
ــده ای  ــرده باشــد. ع ــرش ک ــه ســمت انســان پ ــا ب از پنگولین ه
ــا  ــه م ــا ب ــت از خفاش ه ــن اس ــه ممک ــد ک ــر می کنن ــر فک دیگ

ــود. منتقــل شــود، کــه در مــورد بیمــاری SARS صــادق ب
24. شــیوع ایــن بیمــاری در اثــر خــوردن ســوپ خفــاش آغــاز 

شــد.
اگرچــه دانشــمندان اطمینــان دارنــد کــه ویــروس در حیوانــات 
شــروع شــده اســت، امــا هیــچ مدرکــی مبنــی بــر تهیــه ســوپ 

از هــر نــوع موجــود زنــده وجــود نــدارد.
ــه گســترش SARS-CoV-2 کمــک مــی  ــوژی 5G ب 25. تکنول

کنــد
ــل نســل  ــاوری موبای ــتفاده از فن ــق در حــال اس برخــی از مناط
پنجــم هســتند. هــر کجــا کــه ایــن فــن آوری ورود کنــد 

می شــود. ظاهــر  توطئــه  نظریه هــای 
 5G ــوژی یکــی از جدیدتریــن نظریه هــا ایــن اســت کــه تکنول
عامــل گســترش ســریع SARS-CoV-2 در سراســر جهــان 

اســت.
بعضــی از افــراد ادعــا می کننــد کــه تکنولــوژی 5G می توانــد بــه 
ویروس هــا در برقــراری ارتبــاط کمــک کنــد و اغلــب بــه مقالــه 
ای کــه در ســال 2011 منتشــر شــده اســت، اســتناد می کننــد. در 
ایــن مطالعــه، نویســندگان نتیجــه گرفته انــد کــه باکتری هــا مــی 
تواننــد از طریــق ســیگنال های الکترومغناطیســی ارتبــاط برقــرار 
کننــد. بــا ایــن حــال، متخصصــان بــا ایــن نظریــه مخالفــت مــی 
ــک  ــه ی ــت، ن ــروس اس ــک وی ــرا SARS-CoV-2 ی ــد، زی کنن

کتری. با
ــن  ــه 5G را در چی ــود ک ــهرهایی ب ــن ش ــی از اولی ــان یک ووه
ــا  ــن نظریه ه ــی از ای ــأ برخ ــح منش ــه توضی ــرد و ب ــش ک آزمای
ــژو  ــانگهای و گوانگ ــن، ش ــال، پک ــن ح ــا ای ــد. ب ــک می کن کم
نیــز در زمــان مشــابه  شــروع بــه اســتفاده از 5G کردنــد. 
همچنیــن شــایان ذکــر اســت COVID-19 در کشــورهایی 
ــیوع  ــتند، ش ــی داش ــیار کم ــش 5G بس ــه پوش ــران ک ــد ای مانن

ــت. ــته اس ــمگیری داش چش
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ــی در  ــری ویروس ــک همه گی ــال 2019، ی ــامبر س ــر دس در اواخ
ــن رخ داد و  ــق چی ــوری خل ــی جمه ــتان هوب ــان اس ــهر ووه ش
ــی  ــل عفون ــت. عام ــان گســترش یاف ــه ســرعت در سراســر جه ب
ــروس 19«   ــام SARS-CoV-2، مســئول »بیمــاری کروناوی ــه ن ب
)COVID-19( شــناخته شــد. ایــن ویــروس از 16 آوریل 2020، 
بیــش از 2 میلیــون نفــر را آلــوده کــرده و حــدود 150،000 نفــر را 
 COVID-19  ، )WHO(کشــته اســت. ســازمان بهداشــت جهانی
ــتم های  ــت و سیس ــرده اس ــالم ک ــر اع ــاری همه گی ــک بیم را ی
بهداشــتی همــه کشــورها تمــام تــالش خــود را بــرای جلوگیــری 
ــار و  ــش ب ــازی، کاه ــرل و خنثی س ــیوع COVID-19، کنت از ش
ــیاری از  ــر، بس ــای اخی ــد. در دهه ه ــاران می کنن ــر بیم ــان مؤث درم
ــه  ــی ک ــاره مشــکالت و خطرات ــان هشــدارهای جــدی درب محقق
ممکــن اســت عفونت هــای نوظهــور بــرای ســالمتی انســان ایجــاد 
کنــد، اعــالم کرده انــد. بــا توجــه بــه ماهیــت ناشــناخته بســیاری از 
ــاد  ــث ایج ــر باع ــاری همه گی ــن بیم ــای COVID-19، ای جنبه ه
بحــران جــدی در سیســتم های بهداشــت عمومــی شــده اســت و 
ــل  ــه دلی ــر اقتصــاد کشــورها گذاشــته اســت. ب ــی ب ــرات منف تأثی
عــدم وجــود واکســن یــا داروهــای مؤثــر در پیشــگیری و درمــان 
تصمیــم  و  عمومــی  بهداشــت  سیاســت های   ،COVID-19

گیرنــدگان در بســیاری از کشــورها سیاســت های مختلفــی را 
ماننــد قرنطینــه، خــود محدودیتــی، فاصلــه اجتماعــی، اســتفاده از 
ــت  ــگاه ها و محدودی ــه و دانش ــی مدرس ــورت، تعطیل ــک ص ماس
ســفر اجــرا کرده انــد کــه برخــی از آن هــا کامــاًل بــی ســابقه اســت.

بــا گســترش جهانــی COVID-19، در تاریــخ 19 فوریــه 2020، 
 )MOHME( وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی
ــه COVID-19 را در شــهر قــم در  ــران اولیــن مــوارد مبتــال ب ای
نزدیکــی پایتخــت ایــران اعــالم کــرد. بــه دنبــال ایــن اطالعیــه، بــه 
دســتور رئیــس جمهــور ایــران، ســتاد ملــی مبــارزه بــا کرونــا بــه 

سرپرســتی وزیــر بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی تأســیس 
ــه  ــوط ب ــت های مرب ــا و سیاس ــه فعالیت ه ــد کلی ــا بتوان ــد ت ش

COVID-19 را اداره کنــد.

ــت  ــران، فعالی ــف ای ــهرهای مختل ــاری در ش ــن بیم ــیوع ای ــا ش ب
هــای آموزشــی مــدارس و دانشــگاه ها بســته شــد. ســپس، 
نظــارت دقیــق بــر مســافرت های داخلــی و خارجــی انجــام شــد. 
ــردم  ــی و تشــویق م ــای اجتماع ــرای کاهــش ســاعات فعالیت ه ب
ــانی راه  ــالع رس ــف اط ــای مختل ــه، کارزاره ــدن در خان ــه مان ب
انــدازی شــده اســت. همچنیــن بــرای جلوگیــری از ایــن بیمــاری، 
ــی  ــد عفون ــای ض ــات و ژل ه ــدگان مایع ــای تولیدکنن فعالیت ه
کننــده، ماســک و تجهیــزات محافــظ شــخصی بــرای عمــوم مــردم 

ــه اســت. ــش یافت ــر افزای ــا 8 براب ــی ت و کادر درمان
ــق  ــاالی COVID-19 از طری ــری ب ــرایت پذی ــه س ــه ب ــا توج ب
ــش  ــد نق ــاس می توان ــزان تم ــش می ــی، کاه ــالت اجتماع تعام
بســیار مهمــی در پیشــگیری از ایــن بیمــاری داشــته باشــد. 
کشــورهایی ماننــد جمهــوری خلــق چیــن، کــره جنوبــی، اندونــزی 
ــته اند  ــد و توانس ــرا کرده ان ــت را اج ــن سیاس ــگ ای ــگ کن و هن
ــا  ــد. ب ــی کســب کنن ــج مثبت ــال بیمــاری نتای ــری از انتق در جلوگی
توجــه بــه شــیوع و مــرگ و میــر بــاالی COVID-19، تصمیــم 
ــت  ــن سیاس ــرای ای ــه اج ــدام ب ــز اق ــالمت نی ــه س ــران عرص گی

ــد. ــران گرفتن ــاری در ای ــرل بیم ــرای کنت ب
ــتر  ــرل بیش ــگیری و کنت ــرای پیش ــران ب ــارس 2020، ای در 27 م
ــن بیمــاری، سیاســت های فاصله گــذاری اجتماعــی را در تمــام  ای
شــهرها اجــرا کــرد. حمایــت از اجــرای ایــن سیاســت توســط همه 
گروه هــای سیاســی، ســازمان ها، نخبــگان جامعــه، افــراد مشــهور، 
ــان  ــاد( و نظامی ــردم نه ــازمان های م ــی )س ــازمان های غیردولت س
ــد  ــت را تأیی ــن سیاس ــی ای ــبکه های اجتماع ــود. ش ــام می ش انج
ــد. ــت می کنن ــن از آن حمای ــن کمپی ــا اســتفاده از چندی ــرده و ب ک

در پژوهشــی تأثیــر سیاســت فاصلــه اجتماعــی در مــوارد جدیــد و 
مــرگ و میــر ناشــی از بیمــاری COVID-19 در ایــران بررســی 

شــد.
ــه  ــه اجــرای سیاســت فاصل ــه نشــان داد ک ــن مطالع ــای ای یافته ه
گــذاری اجتماعــی در ایــران در کنتــرل شــیوع COVID-19 مؤثــر 
بــوده و هــم مــوارد جدیــد و هــم مــرگ و میرهــا را کاهــش داده 
اســت. ایــن سیاســت در حــال حاضــر بــه عنــوان یــک اســتراتژی 
بســیار مؤثــر بــرای کنتــرل COVID-19 نیــز در ســایر کشــورها 

ــرد. ــرار می گی ــورد اســتفاده ق م
پیــش از اجــرای سیاســت فاصله گــذاری اجتماعــی، رونــد آلودگــی 
ــذاران  ــود. سیاســت گ ــش ب ــه افزای ــران رو ب COVID-19 در ای

ــاری  ــرل بیم ــرای کنت ــی را ب ــای مختلف ــران برنامه ه و تصمیم گی
راه انــدازی کرده انــد. بــا توجــه بــه اینکــه تعطیــالت ســال نــو در 
ــت گذاران  ــود، سیاس ــاز می ش ــوروز( آغ ــار )ن ــل به ــران از اوای ای
ــد  ــی شــماری بودن ــق ســفرهای ب ــال بیمــاری از طری نگــران انتق
کــه هــر ســال در ایــام تعطیــل انجــام می شــود. بنابریــن، حداکثــر 
محدودیــت در ســفرهای هوایــی، ریلــی و بیــن شــهری بــا رعایــت 
 Medeiros de Figueiredo .پروتکل هــای بهداشــتی اعمــال شــد
و همکارانــش در یــک مطالعــه، بــه بررســی تأثیــر سیاســت 
ــه  ــد ک ــد و دریافتن ــن پرداختن ــه اجتماعــی در شــهرهای چی فاصل
ــل توجهــی شــیوع و مــرگ  ــزان قاب ــه می اجــرای ایــن سیاســت ب
و میــر COVID-19 را کاهــش داده اســت. همچنیــن در مطالعــه 
دیگــری کــه توســط Siedner و همــکاران در مــورد تأثیــر فاصلــه 
ــف  ــای مختل ــرخ رشــد COVID-19 در ایالت ه ــر ن اجتماعــی ب
ایــاالت متحــده انجــام شــد ، نشــان داد کــه اجــرای سیاســت خــود 
محدودیــی بیــن 10 تــا 27 مــارس 2020، توانســت بــه طــور قابــل 

توجهــی گســترش COVID-19 را کاهــش دهــد.
ــن  ــج ای ــا نتای ــکا ب ــن و آمری ــه در چی ــن دو مطالع ــای ای یافته ه
مطالعــه مطابقــت دارد. همــه ایــن مطالعــات کاهــش متوســط رشــد 
ــت  ــا گذش ــد و ب ــان داده ان ــر را نش ــرگ و می ــوارد و م ــه م روزان
ــه  ــت ب ــته اس ــی توانس ــذاری اجتماع ــت فاصله گ ــان، سیاس زم
شــدت بــه سیســتم بهداشــتی ایــن کشــورها کمــک کنــد تــا بــار 
بیمــاری را کاهــش دهــد، خدمــات بهتــری را بــه بیمــاران بســتری 
ــن  ــرار گرفت ــا ق ــار و در تنگن ــد و از فش ــه ده ــتان ارائ در بیمارس

ــد. ــری کن ــی جلوگی ــز بهداشــتی و درمان مراک
در ابتــدای COVID-19، برخــی از شــهرهای ایــران تحــت 

تأثیــر ایــن شــیوع قــرار گرفتنــد و بســیاری از افــراد بــه ســرعت 
آلــوده شــدند. بــه دلیــل موقعیــت جغرافیایــی، شــهر مذهبــی قــم 
ــرای  ــوان مقاصــد توریســتی ب ــه عن ــران ب و شــهرهای شــمالی ای
مســافران ایرانــی بیشــتر تحــت تأثیــر قــرار گرفتنــد. بنابرایــن، در 
ــر  ــی را زودت ــذاری اجتماع ــق فاصله گ ــن مناط ــای اول، ای روزه
ــد  ــی می توان ــذاری اجتماع ــرای فاصله گ ــرا اج ــد، زی ــاز کردن آغ

ــد. ــده باش ــت های بازدارن ــر سیاس ــرای اکث ــی ب ــه عال ــک گزین ی
بیشــترین مقاومــت در برابــر اجــرای ایــن سیاســت بــه دلیــل تأثیــر 
اقتصــادی و اجتماعــی آن اســت. بســیاری از افــراد ممکــن اســت 
بیــکار شــوند و قــادر بــه تأمیــن مخــارج خــود نباشــند. بنابرایــن، 
بایــد یــک نظــارت دقیــق بــر تأثیــر اجــرای ایــن سیاســت انجــام 
شــود. دولــت بایــد کمک هــای مالــی ماننــد یارانه هــا و وام هــا را 
افزایــش دهــد و مــردم را ترغیــب کنــد کــه بیشــتر از ایــن سیاســت 

پیــروی کننــد.
ــه در برخــی از  ــی ک ــذاری اجتماع ــد فاصله گ ــه فوای ــه ب ــا توج ب
ــد  ــرح می توان ــن ط ــود، ای ــاهده می ش ــک مش ــای پاندمی بیماری ه
در شــیوع COVID-19 نیــز مؤثــر باشــد و سیاســت گذاران بایــد 
ــد در  ــه می توان ــی را ک ــادی و روان ــکالت اقتص ــد مش ــعی کنن س

افــراد تأثیــر بگــذارد، کاهــش دهنــد.
پــس از اجــرای فاصله گــذاری اجتماعــی، رونــد مــوارد جدیــد و 
مــرگ و میــر کاهــش یافــت کــه مطابــق بــا اهــداف مــورد انتظــار 
ایــن سیاســت بــود. ایــن امــر باعــث بهبــود عملکــرد آزمایشــگاه 
ــرای شناســایی مــوارد جدیــد  هــا و ظرفیــت تســت تشــخیصی ب
ــدند.   ــایی ش ــل شناس ــای قب ــر از روزه ــد بهت ــوارد جدی ــد و م ش
COVID-19 بــه ســرعت در سرتاســر جهــان شــیوع دارد و 

اجــرای سیاســت فاصله گــذاری اجتماعــی مؤثــر اســت. پژوهــش 
ــکاران  ــط Medeiros de Figueiredo و هم ــه توس ــام یافت انج
ــد  ــه می توان ــت هایی ک ــرای سیاس ــر در اج ــه تأخی ــان داد ک نش
ــر منفــی عمــده ای  ــد تأثی شــیوع بیمــاری را کاهــش دهــد می توان

ــر مهــار آن داشــته باشــد. ب
ــه  ــیوع COVID-19 در مقایس ــار ش ــش ب ــن در کاه ــه چی تجرب
ــه اجــرای فاصله گــذاری  ــا ســایر کشــورها نشــان داده اســت ک ب
ــگام  ــر هن ــرای دی ــد. اج ــر باش ــیار مؤث ــد بس ــی می توان اجتماع
ــد منجــر  ــا، می توان ــد ایتالی سیاســت فاصله گــذاری اجتماعــی مانن

ــه مــرگ و میــر باالیــی شــود. ب
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آسیبپذیری
هشدار مایکروسافت در خصوص آسیب پذیری بحرانی در تمامی نسخه های ویندوز

یــک  از  اســتفاده  ســوء  حــال  در  ســایبری  مهاجمیــن 
ــا  ــتند ت ــدوز هس ــتم عامل وین ــر در سیس ــیب پذیری روز صف آس
سیســتم هــدف را تحــت کنتــرل خــود درآورنــد. آســیب پذیری 
در کتابخانــه )Adobe Type Manager )atmfd.dll قــرار دارد. 
ــه بــرای تفســیر فونت هــای نــوع  مایکروســافت از ایــن کتابخان

PostScript Type 1 در وینــدوز اســتفاده می کنــد.
ــد از راه  ــرای ک ــیب پذیری اج ــافت، دو آس ــه مایکروس ــه گفت ب
ــازه  ــن اج ــه مهاجمی ــه ب ــود دارد ک ــه وج ــن کتابخان دور در ای
ــرا  ــود اج ــدف خ ــتم ه ــواه را در سیس ــد دلخ ــا ک ــد ت می دهن
کننــد و بــا ســطح دسترســی کاربــر قربانــی بــه انجــام اقدامــات 

ــد. مخــرب بپردازن
سیســتم عامل های  از  شــده  پشــتیبانی  نســخه های  تمامــی 

ــیب پذیری  ــن آس ــر ای ــت تأثی ــرور تح ــدوز س ــدوز و وین وین
ــارج از رده  ــل خ ــتم  عام ــن، سیس ــر ای ــالوه ب ــد. ع ــرار دارن ق

ــرار دارد. ــص ق ــن نق ــر ای ــت تأثی ــز تح ــدوز 7 نی وین
در حــال حاضــر هیــچ وصلــه ای بــرای رفع ایــن آســیب پذیری ها 
منتشــر نشــده اســت. مایکروســافت اعــالم کــرده کــه در حــال 

توســعه وصلــه مربــوط بــه ایــن آســیب پذیری ها اســت. .
ــش  ــرای کاه ــی را ب ــافت راهکار های ــال، مایکروس ــن ح ــا ای ب
ــت: ــرده اس ــالم ک ــیب پذیری ها اع ــی آس ــع موقت ــرات و رف اث
در   Details Pane و   Preview Pane غیرفعالســازی   •

Windows Explorer
WebClient غیرفعالسازی سرویس  •

ATMFD.DLL تغییر نام   •

Excel با تکنیک رمزگذاری در LimeRAT انتشار بدافزار
ــذاری  ــی رمزگ ــک قدیم ــک تکنی ــتفاده از ی ــا اس ــان ب مهاجم
 LimeRAT در حــال انتشــار تروجــان Excel در فایل هــای

ــتند. هس
ــک تروجــان دسترســی از راه دور ســاده  ــزار LimeRAT ی بداف
 Windows قابــل اجــرا بــر روی ماشــین های بــا سیســتم عامــل
ــتی  ــای پش ــب درب ه ــا نص ــا ب ــت ت ــادر اس ــزار ق ــت. بداف اس
ــورد  ــای م ــذاری فایل ه ــوده و رمزگ ــین های آل ــر روی ماش ب
 )Botnet( نظــر خــود دســتگاه را تحــت ســیطره شــبکه مخــرب
قــرار داده و ابزارهــای اســتخراج  کننــده ارز رمــز را بــر روی آن 
نصــب کنــد. مبتنــی بــر مــاژول بــوده و یکــی از ماژول هــای آن 
 USB ــای ــق حافظه ه ــان را از طری ــن تروج ــار ای ــکان انتش ام
ــورت  ــد. LimeRAT در ص ــم می کن ــتگاه فراه ــه دس ــل ب متص
تشــخیص اجــرا شــدن بــر روی یــک ماشــین مجــازی اقــدام بــه 
حــذف خــود می کنــد. قفــل کــردن صفحــه نمایــش و ســرقت 
ــی      ــرور فرمانده ــه س ــا ب ــال آن ه ــا و ارس ــه ای از داده ه مجموع
ــای  ــر توانایی ه ــذاری AES از دیگ ــتفاده از رمزگ ــا اس )C2( ب

آن اســت.
کــد مخــرب LimeRAT در فایل هــای Excel بــا ویژگــی فقــط 

خواندنــی جاســازی شــده و در قالــب ایمیل هــای فیشــینگ بــه 
ــای  ــا بج ــن فایل ه ــت ای ــود. در حقیق ــال می ش ــران ارس کارب
قفــل شــدن، فقــط خواندنــی بــوده و در عیــن رمــزدار بــودن از 

ــتند. ــاز هس ــور بی نی ــز عب ورود رم
 Excel ،بــرای رمزگشــایی فایــل، بــه محــض بــاز شــدن
ــرض  ــق شــده و پیش ف ــور تزری ــز عب ــا از رم ــد ت ــالش می کن ت
VelvetSweatshop اســتفاده کنــد. در صــورت موفقیــت، فایــل 
رمزگشــایی شــده و ماکــروی درون آن، در عیــن حــال کــه فایــل 
همچنــان فقــط خواندنــی اســت اقــدام بــه اجــرای کــد مخــرب 

می کنــد. 
معمــوالً در صورتــی کــه رمزگشــایی بــا شکســت مواجــه 
ــط  ــا فق ــود. ام ــور می ش ــز عب ــت رم ــر درخواس ــود از کارب ش
نــرم  کــردن  موجــب صرف نظــر  فایــل  بــودن  خواندنــی 
ــور و در نتیجــه کاهــش  مراحــل  ــز عب ــزار از درخواســت رم اف

می شــود.  سیســتم  آلوده ســازی 
تکینکــی کــه مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه ناشــی از وجــود رمــز 

ــزار Excel اســت. ــور VelvetSweatshop در نرم اف عب

مهمترین به روزرسانی های ماه جاری شرکت های 
تولید کننده سخت افــزار و نرم افــزار

ــیب پذیری های  ــرای آس ــوری را ب ــی ف ــانی امنیت اوراکل بروزرس
بحرانــی اجــرای کــد از راه دور، کــه بــه واســطه آن هــا مهاجــم 

می توانــد کنتــرل تمــام سیســتم را بدســت آورد، منتشــر کــرد.
ــد  ــرار می گیرن ــی ق ــانی امنیت ــن بروزرس ــه در ای ــی ک محصوالت

ــد از: عبارتن
ــس  ــرور دیتابی ــد در س ــی جدی ــیب پذیری امنیت ــه 9 آس وصل
اوراکل، بروزرســانی یــک آســیب پذیری امنیتــی بحرانــی در 
یــک  وصلــه  اوراکل،   Global Lifecycle Management
آســیب پذیری موجــود در Secure Backup اوراکل، برنامه هــای 
ارتباطــی اوراکل، Construction and Engineering اوراکل
 Financial Services اوراکل، برنامه هــای E-Business Suite

اوراکل ،  Fusion Middleware اوراکل
 Oracle ایــن بروزرســانی، 45 آســیب پذیری امنیتــی جدیــد در
 virtualization را در ســرور  و 19 آســیب پذیری   MySQL

ــد. ــش می ده اوراکل پوش

»مهــم«،  شــدت  بــا  ســه  آســیب پذیری    Adobe شــرکت 
تحت تأثیــر  را   ColdFusion از   2018 و   2016 نســخه های 

قرارمی دهــد.
از  خــارج  خوانــدن  آســیب پذیری  یــک   Adobe شــرکت 
محــدوده بــا شــدت »مهــم« در After Effects را نیــز برطــرف 
ســاخته اســت کــه سوءاســتفاده از آن می توانــد منجــر بــه 
افشــای اطالعــات در متــن کاربــر فعلــی شــود. ایــن نقــص در 
ــاختگی در  ــای س ــود دارد. داده ه ــای TIF وج ــه  فایل ه تجزی
ــارج از  ــدن در خ ــه خوان ــر ب ــد منج ــل TIF می توانن ــک فای ی
ــیب پذیری  ــن آس ــود. ای ــده ش ــاص  داده ش ــر اختص ــای باف انته
نســخه های 17.0.1 و پیــش از آن برنامــه  After Effects را 
ــن  ــخه های 17.0.6 از ای ــت و در نس ــرار داده اس ــر ق تحت تأثی
برطــرف   ،macOS برنامــه در سیســتم عامل های وینــدوز و 

شــده اســت.
آخریــن وصلــه، مربــوط بــه یــک آســیب پذیری افشــای 
ــی از  ــص ناش ــن نق ــت. ای ــم« اس ــدت »مه ــا ش ــات ب اطالع
شــمارش فایــل )میزبــان یــا شــبکه ی محلــی( اســت. نســخه های 
ــن  ــر ای ــت  تأثی ــدوز تح ــل از آن در وین 4.5.11.187212 و قب
ــخه ی 4.5.11.187303  ــد و در نس ــرار گرفته ان ــیب پذیری ق آس

ــده اســت.  ــرف ش برط
 113 مجمــوع،  در   Microsoft شــرکت  اصالحیه هــای  در 
آســیب پذیری را در سیســتم عامــل Windows و برخــی دیگــر 
ــد.  ــم می کنن ــافت ترمی ــای مایکروس ــرویس ها و نرم افزاره از س
درجــه حساســیت 15 مــورد از آســیب پذیری های ترمیــم شــده 
ــورد  ــه م ــود و س ــی«، ن ــور »حیات ــای مذک ــط اصالحیه ه توس
ــالم شــده  ــم« اع ــورد »ک ــورد »متوســط« و 2 م ــم« ، ســه م »مه

اســت.
ــیب  ــه آس ــم س ــه ترمی ــوان ب ــا، می ت ــوص اصالحیه ه در خص
ــز  ــا نی ــورد از آن ه ــه دو م ــرد ک ــاره ک ــر اش ــری روز-صف پذی
ــرار  ــان ق ــی )Exploit( مهاجم ــورد بهره جوی ــل م ــی قب از مدت

ــه اســت. گرفت

ــی  ــانی امنیت ــه به روزرس ــه عرض ــدام ب ــرکت VMware اق ش
بــرای ترمیــم ضعفــی »حیاتــی« در بســتر مدیریــت زیرســاخت 
بهره جویــی  اســت.  کــرده   vCenter Server مجــازی 
)Exploit( از ایــن آســیب پذیری مهاجــم را قــادر بــه دســتیابی 
ــار گرفتــن  ــه اطالعــات حســاس و به صــورت بالقــوه در اختی ب
ــب  ــر روی آن نص ــه vCenter Server ب ــتمی ک ــرل سیس کنت

اســت می کنــد.
ابــزار vCenter Server از طریــق کنســول مرکــزی خــود 
بــه مدیریــت متمرکــز دســتگاه های  IT را قــادر  راهبــران 
ــان )Host( و ماشــین های مجــازی در بســترهای ســازمانی  میزب

می کنــد.
ــی  ــل مقدارده ــه دلی ــش VMware Directory Service ب بخ
ایــن  بــروز  مســبب  دسترســی  کنترل هــای  ناصحیــح 
ــه  ــد می شــود ک ــه اکی آســیب پذیری اعــالم شــده اســت. توصی
ــت  ــن فرص ــیب پذیر vCenter Server در اولی ــای آس توزیع ه

ــود.  ــا داده ش ارتق

ــده  ــر ش ــانی های منتش ــن به روزرس ــکو در آخری ــرکت سیس ش
در مــاه آوریــل چندیــن آســیب پذیری را در محصــوالت خــود 
ــا ســوء اســتفاده از ایــن  رفــع کــرده اســت کــه یــک مهاجــم ب
را  آســیب دیده  دســتگاه  کنتــرل  می توانــد  آســیب پذیری ها 

بدســت آورد.
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سایت های مرتبط با پدافند غیرعامل
وب سایت پایداری ملی

http://www.paydarymelli.ir 

مرکز مطالعات پدافند غیرعامل

http://www.pdrc.ir 

 استانداری آذربایجان رشقی – پدافند غیرعامل

http://www.ostan-as.gov.ir/Page/42/ 

پلیس فتا

http://www.cyberpolice.ir

 مرکز مطالعات فنی و مهندسی پایداری ملی

http://www.mafpa.ir

 معـرفی کتاب
حوزه پدافند زیستی

تهدیــد عمــدی بــه صــورت آگاهانــه بــه دســت انســان و بــرای 
دســتیابی بــه اهدافــی خــاص انجــام می شــود. در تهدیــد 
ــا،  ــا، باکتری ه ــد ویروس ه ــی بیولوژیکــی مانن زیســتی از عوامل
ــک ارگانیســم  ــمی مشــتق از ی ــواد س ــا م ــا ی ــا، پریون ه انگل ه
ــالمت  ــر س ــه ب ــود ک ــتفاه می ش ــا اس ــدات آن ه ــا تولی ــده ی زن
ــش  ــذارد. بخ ــای می گ ــه ج ــی ب ــار منف ــاه آث ــان، دام و گی انس
ــدات  ــر تهدی ــیالت در براب ــش دام و ش ــر بخ ــاورزی و زی کش
آســیب پذیرترند. در دســترس بــودن مــزارع، پاییــن بــودن 
ــه یکدیگــر و انتشــار آســان  ــزارع ب ــزارع، نزدیکــی م ــت م امنی
ــل  ــال عوام ــال انتق ــا و احتم ــی دام ه ــد، جابه جای ــل تهدی عوام
ــا دام،  ــان ب ــک انس ــاط نزدی ــا، ارتب ــق آن ه ــاری زا از طری بیم
تولیــد پراکنــده و انبــوه مــواد غذایــی و توزیــع گســترده آن در 
ــا  ــن نگرانی ه ــه ای ــف، ب ــطوح مختل ــرف در س ــای مص بازاره

دامــن می زنــد.
ایــن احتمــال را نمی تــوان 
کــه  گرفــت  نادیــده 
ــخاصی  ــا اش ــت ها ی تروریس
تروریســتی  اهــداف  بــا 
ســالمت منابــع غذایــی را 
از  و  دهنــد  قــرار  هــدف 
مــواد غذایــی بــه عنــوان 
ــی،  ــل بیولوژیک ــل عوام حام
ــواد  ــی و م ــیمیایی، فیزیک ش
رادیونوکلئیدی اســتفاده کنند.                                           
ــواد  ــدی م ــردن عم ــا ک ره
شــیمیایی،  بیولوژیکــی، 
ــدی  ــا رادیونوکلئی فیزیکــی ی
زنجیــره  از  نقطــه  هــر  در 
غذایــی می توانــد موجــب 
و  شــود  شــدید  آســیب 
ــت  ــر امنی ــنگینی را ب ــار س ب
غذایــی،  امنیــت  زیســتی، 
بهداشــت عمومی و ســالمت 

جامعــه تحمیــل کنــد. آلودگــی عمــدی مــواد غذایــی می توانــد 
آثــار اقتصــادی عظیمــی در پــی داشــته باشــد، حتــی اگــر میــزان 
بــروز آن نســبتًا کوچــک باشــد. درحقیقــت از هــم گســیختگی 
ــد  ــت ها باش ــی تروریس ــزه اصل ــت انگی ــن اس ــادی ممک اقتص
کــه از طریــق هــدف قــرار دادن یــک فــرآورده، یــک کارخانــه، 
صنعــت یــا کشــور انجــام می پذیــرد. ایــن گونــه تهدیــدات بــر 
ــت. ــد گذاش ــی خواه ــر عمیق ــز تأثی ــگری نی ــت گردش صنع
ــت و  ــت مراقب ــراری و تقوی ــا برق ــراه ب ــاط هم ــت احتی رعای
ظرفیــت پاســخگویی، کارآمدتریــن و مؤثرتریــن راه مواجهــه بــا 
تهدیــدات تروریســتی مــواد غذایــی اســت. پیشــگیری، هــر چند 
ــی  ــن خــط دفاع ــر باشــد، اولی ــل مؤث ــور کام ــه ط ــد ب نمی توان
اســت. کلیــد پیشــگیری تهدیــدات مــواد غذایــی بــر برقــراری و 
افزایــش برنامه هــای مدیریــت ســالمت غــذا و اجــرای مســتدل 
ــق  ــد از طری ــگیری می توان ــد دارد. پیش ــی تأکی ــات امنیت اقدام
بیــن  هماهنــگ  تــالش 
دولــت و صنعــت بــرای 
رســانیدن  حداقــل  بــه 
مخاطــرات غــذا محقــق 

ــود.  ش
کتــاب حاضــر شــامل چهار 
ــش اول  ــت. بخ ــش اس بخ
مقایســه  و  تعاریــف  بــه 
خطــر مــواد غذایی و ســایر 
محیط هــا بــه عنــوان حامــل 
ــش  ــدزا، بخ ــل تهدی عوام
دوم بــه پیشــگیری، تقویــت 
ــذا  ــالمت غ ــای س برنامه ه
ــوم  ــش س ــامانه ها، بخ و س
آمادگــی  مراقبــت،  بــه 
بخــش  و  پاســخ دهی  و 
چهــارم بــه هماهنگــی و 
همکاری هــای بین المللــی 

می پــردازد.

طرح های کرس خدمت رسبازی 

ــل کشــور  ــد غیرعام ــات پدافن ــز مطالع ــل کشــور )مرک ــد غیرعام ــازمان پدافن ــه س ــاند ک ــه اطــالع می رس ب
ــالن  ــگان و فارغ التحصی ــرای دانش آموخت ــور( ب ــی کش ــداری مل ــی پای ــی و مهندس ــات فن ــز مطالع و مرک
مقاطــع کارشناســی ارشــد و دکــری طرح هایــی بــرای کــرس خدمــت رسبــازی و نخبگــی )جایگزیــن خدمــت 
ــه وب ســایت های مربوطــه  ــر مراجعــه ب ــد عــالوه ب ــدان می توانن ــه اســت. عالقمن ــازی( در نظــر گرفت رسب
 بــا مراجعــه بــه اداره کـــل پدافنــد غیرعامــل استـــانداری آذربایجــان رشقــی از رونــد ثبت نــام مطلــع شــوند.
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