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روزنامه

اگر این سخن استاد دانشگاه هاروارد 
آمریکا درست باشد که »ظرف یک 
به  سال آینده 70 درصد مردم جهان 
کرونا آلوده می شوند« و به قول ایشان 
ازاین پس  و  نمی شود  مهار  »کرونا 
خواهد  سرما  فصل  بیماری های  جزء 
علوم  که  می گیریم  نتیجه  پس  بود« 
خواهد  مواجه  پدیده ای  با  پزشکی 
شد که بیشترین انرژی و هزینه خود 
لذا یک  باید مصروف آن کند و  را 
در  معکوس«  دگرگونی  و  »انقالب 
همه  یعنی  داد؛  خواهد  رخ  طب  علم 
باید  علوم،  از  حوزه  این  اندیشمندان 
که  بیندیشند  چاره ای  به طورجدی 
اواًل این بیماری، همیشگی و ماندگار 
آن  ُکشندگی  میزان  از  ثانیًا  نشود. 
نفر  میلیون ها  هرسال  وگرنه  بکاهد 
مردم  به ویژه  زمین  کره  جمعیت  از 
پدیده  این  قربانی  فقیر،  کشورهای 
شوم خواهند شد. اگر قرار است این 
بیماری جزء بیماری های فصل سرما، 
که  همان طور  شود،  تکرار  هرسال 

هرکدام از ما در طول عمرمان بارها 
سرما خورده ایم و تقریبًا کسی یافت 
عارضه  دچار  هیچ وقت  که  نمی شود 
این  پس  باشد،  نشده  سرماخوردگی 
بیماری هم صد درصد مردم را مبتال 
خواهد کرد حال چه به صورت خفیف 
و چه به حالت شدید. با این بیماری 
پر  جدیدی  دنیای  وارد  جهان  مردم 
اضطراب  و  استرس  و  مخاطره  از 
آن،  گرفتن  اوج  با  و  شد  خواهند 
بسیاری از مشاغل و فعالیت ها تعطیل 
و زندگی فردی و اجتماعی مردم فلج 
در  همچنین  و  جهان  در  شد.  خواهد 
مردم  شبانه روز  مشکل،  ده ها  ایران 
آنها  بر  را  را آزار می دهد و زندگی 
بیماری  این  آمدن  با  حال  تلخ کرده 
آنها  برای  رمقی  کشنده،  و  پیچیده 
داریم که  امید  نمی ماند. هرچند  باقی 
دانشمندان هر چه زودتر واکسن آن 
تقدیم  انسانی  جامعه  به  و  ساخته  را 
کنند تا این روند خزنده و دلهره آور 

به زودی متوقف شود.

که  می گوید:  دانشگاه  استاد  این 
ظرف یک سال آینده، حدود ۴۰ تا 
۷۰ درصد از مردم در سراسر جهان 
می شوند.  آلوده  کرونا  ویروس  به 
توضیح  روشن  و  واضح  به طور  او 
که  نیست  معنی  بدان  این  می دهد، 
شدید  بیماری های  مبتالیان،  همه 

خواهند داشت.
به گزارش رویداد ۲۴: جیمز همبلین 
عمومی  بهداشت  دانشکده  استاد 
دانشگاه ییل در نشریه »آتالنتیک« 
 ،1997 سال  می   ماه  در  نوشت: 
شبیه  عالئمی  با  ساله  پسریسه3 
هنگامی  شد.  بیمار  سرماخوردگی 
تب  گلودرد،  شامل  وی  عالئم  که 
ادامه  روز  شش  مدت  به  سرفه   و 
ملکه  بیمارستان  به  وی  یافت، 
شد.  منتقل  هنگ کنگ  در  الیزابت 

در آنجا سرفه او بدتر شد و شروع 
به نشان دادن عالئم تنگی نفس کرد 
مراقبت های  باوجود  درنهایت  و 

ویژه ، این پسر درگذشت.
پسر  این  از خلط  نمونه ای  پزشکان 
ارسال  چین  بهداشت  وزارت  به  را 
آزمایش  پروتکل های  اما  کردند؛ 

ویروس  نمی توانستند  استاندارد 
به طور  را  بیماری  این  در  دخیل 
بخش  رئیس  کند.  شناسایی  کامل 
تصمیم  بیمارستان  ویروس شناسی 
به  را  نمونه ها  از  برخی  گرفت 
همکارانش در سایر کشورها ارسال 

کند.

است:  آمده  مطلب  این  ادامه  در 
از  پیشگیری  و  کنترل  مرکز  در 
آمریکا،  آتالنتای  در  بیماری ها 
یک  مدت  به  پسربچه  بزاق  نمونه 
ماه بایگانی شد و سپس روند آهسته 
انجام  آن  روی  آنتی بادی   آنالیز 
تأیید  درنهایت  نتایج  این  شد. 
است؛  آنفلوانزا  نوعی  این  که  کرد 
شدن  کشته  باعث  که  ویروسی 
تعداد زیادی از افراد در طول تاریخ 
در  قباًل  نوع  این  اما  است؛  شده 
 H5N1 این  بود.  نشده  دیده  انسان 
دو  که  بود  مرغی  آنفوالنزای  یا 
به  فقط  اما  شد،  کشف  قبل  دهه 
مشهور  پرندگان  کردن   آلوده 

بود.

دانشگاه  هیئت علمی  عضو  یک 
با  بهشتی  شهید  پزشکی  علوم 
محافظت  وظیفه  اینکه  به  اشاره 
انواع میکروب ها  از بدن در برابر 
همانند باکتری، ویروس و عوامل 
ایمنی  سیستم  عهده  به  بیماری زا 
سالمت  به طورکلی  گفت:  است، 
بدن در گرو سیستم ایمنی سالم و 

قوی است.
تیرنگ  دکتر  ایسنا،  گزارش  به 
تغذیه  اهمیت  به  اشاره  با  نیستانی 
بیماری های  از  پیشگیری  در 
کرد:  اظهار  عفونی  و  واگیردار 
شدت  که  ندارد  وجود  تردیدی 
مواد  کمبود  به  توجه  با  بیماری 
در  ایمنی  سیستم  نقص  و  مغذی 
به گونه ای که  افراد متفاوت است 
مبتال  بیماری  این  به  نفر  دو  اگر 
این  در  بالینی  تظاهرات  شوند 
و  شدت  میزان  به  بسته  فرد  دو 
مقاومت بدن متفاوت است. به طور 
به  ابتال  یا  و  بیماری  یک  مثال 
یک ویروس مشترک می تواند در 
یک فرد کشنده باشد ولی در فرد 
جدی  عوارض  و  عالئم  دیگری 

نداشته باشد.
دانشگاه  هیئت علمی  عضو  این 
بابیان  بهشتی  شهید  پزشکی  علوم 
بیماری  در  مبتالیان  تعداد  این که 
نظیر کرونا، سارس و یا آنفلوانزا 
جان  که  است  افرادی  از  بیشتر 
خود را براثر ابتال به این بیماری ها 
کرد:  خاطرنشان  ازدست داده اند، 
دستگاه ایمنی بدن به تنهایی متأثر 
از تغذیه نیست. هرچند که تغذیه 
عوارض  در  مهمی  نقش  می تواند 
و شدت ابتال به این بیماری ها ایفا 

کند.
را  سنگین  کار  و  خستگی  وی 
یکی دیگر از عوامل ابتال به انواع 
خاطرنشان  و  دانست  بیماری ها 
کافی،  خواب  که  افرادی  کرد: 

به  ندارند  باکیفیت  و  راحت 
از  بیش  ایمنی  سیستم  نقص  دلیل 
انواع   به  ابتال  معرض  در  سایرین 

بیماری ها و ویروس ها هستند.
دانشگاه  هیئت علمی  عضو  این 
و  معدنی  مواد  مصرف  اهمیت 
ریزمغذی ها را موردتوجه قرارداد 
مربوط  بحث های  در  گفت:  و 
 A ویتامین  از  استفاده  تغذیه  به 
اهمیت ویژه ای دارد تا جایی که 
این ویتامین به عنوان ویتامین ضد 

عفونت معروف شده است.
ویتامین A  ویتامین ضد عفونت

به گفته وی ویتامین A  به میزانی 
بدن  ایمنی  سیستم  قابل توجهی 
بیماری های  به  ابتال  برابر  در  را 

تقویت می کند.
نیستانی با اشاره به این که لبنیات، 
تخم مرغ، انواع گوشت، سبزیجات 
زرد و نارنجی منبع سرشار ویتامین 
کمبود  کرد:  اظهار  هستند،   A
تنفسی  عفونت  عامل   A ویتامین 
سیستم  و  پوست  به  آسیب  و 
سیب زمینی،  می شود.  گوارشی 
زردآلو،  فلفل،  هویج،  کلم، 
این  حاوی  کره  و  تخم مرغ  انبه، 

ویتامین هستند.
کاهش »روی« دستگاه ایمنی را 

ضعیف می کند
دانشگاه  هیئت علمی  عضو  این 
بهشتی  شهید  پزشکی  علوم 

منابع  از  استفاده  کرد:  خاطرنشان 
معدنی نظیر »روی« نیز در رژیم 
در  بسزایی  تأثیر  می تواند  غذایی 
داشته  بدن  ایمنی  سطح  ارتقای 

باشد.
ادامه  در  تغذیه  متخصص  این 
روی  کاهش  کرد:  خاطرنشان 
می تواند دستگاه ایمنی را تضعیف 
کند و نکته اصلی اینجاست زمانی 
ایجاد  تغذیه ای  مشکالت  که 
اولین  بدن  ایمنی  دستگاه  می شود 
دچار  که  است  بدن  در  نقطه ای 
درعین حال  و  می شود  آسیب 
کمبود  مشکل  که  زمانی 
ویتامین ها در بدن جبران می شود 
جایی  آخرین  ایمنی  سیستم 
خواهد  که ترمیم  است  بدن   در 

شد.
وی چاقی و اضافه وزن را موضوعی 
کاماًل بی ارتباط با کمبود ویتامین 
دانست  خون  در  معدنی  مواد  و 
نشان  تحقیقات  داد:  توضیح  و 
چربی  دارای  که  افرادی  می دهد 
اضافه وزن هستند  شکمی و دچار 
دچار کمبود  موارد  بیشتر  در  نیز 
ویتامین هستند بنابراین چاقی هیچ 
ارتباطی به کافی بودن ویتامین ها 

در بدن ندارد.
منبع  نارنجی  و  سبز  سبزیجات 

 D اصلی ویتامین
 D وی منبع اصلی دریافت ویتامین

به جز منابع گیاهی همانند غالت و 
حیوانی مثل ماهی ساردین، شیر و 
تخم مرغ را در معرض نور مستقیم 

خورشید قرار گرفتن ذکر کرد.
ویتامین  تأمین  ادامه  در  نیستانی 
ایمنی  حفظ  برای  را  بدن  در   D
ضروری ذکر و خاطرنشان کرد: 
بر  می تواند   D ویتامین  کاهش 

ایمنی ذاتی بدن اثرگذار باشد.
این متخصص تغذیه دانشگاه علوم 
ضرورت  بهشتی  شهید  پزشکی 
و  مغذی  مواد  تأمین  به  توجه 
تأکید  مورد  را  بدن  موردنیاز 
کمبود  کرد:  اظهار  و  قرارداد 
عالئم  بدن  در  که  ویتامین هایی 
خاصی ایجاد نمی کند می تواند در 
ایجاد  جدی  مشکالت  درازمدت 

کند.
ثابت  شده ای  تأثیر   C ویتامین 
برابر  در  محافظت  برای 

عفونت های تنفسی ندارد
وی همچنین درباره اثرات ویتامین 
ویتامین  این  گفت:  بدن  در   C
محافظت  برای  ثابت شده ای  تأثیر 
در برابر عفونت های تنفسی ندارد، 
مقادیر  در  ویتامین  این  همچنین 
باال اثرات مخربی بر بدن می تواند 

داشته باشد.
هیئت علمی  عضو  این  گفته  به 
دانشگاه ویتامین C  و سایر مواد 
هرگز  دیگر  معدنی  و  غذایی 
در  را  بدن  به تنهایی  نمی توانند 
برابر عفونت های ویروسی به ویژه 

کرونا ویروس محافظت کنند.
کرد:  اظهار  پایان  در  نیستانی 
زمانی که  نشان می دهد  تحقیقات 
با کاهش سطح ریزمغذی ها روبرو 
می شویم حتی ویروس های ضعیف 
نیز قابلیت تبدیل شدن به ویروس 
مقاوم و بیماری مهلک را دارند. به 
معنی ساده تر وضعیت میزبان روی 

شدت بیماری اثرگذار است.

 )Moderna( »مدرنا«  داروسازی  شرکت 
اعالم کرد که ساخت واکسن »کروناویروس« 
بیشتر  آزمایش های  برای  و  کرده  تکمیل  را 
به مقامات عالی سالمت آمریکا ارسال کرده 

است.
به گزارش ایسنا و به نقل از آی ای، هم اکنون 
به خصوص  جهان،  سراسر  مردم  تمامی 
کشورهای آلوده به »کرونا ویروس« سخت 
منتظر شنیدن خبر ساخت واکسن قطعی برای 

این ویروس هستند.
شرکت  کروناویروس،   شیوع  به  توجه  با 
نسخه  که  داد  خبر   )Moderna( »مدرنا« 
آزمایشگاهی این واکسن را برای آزمایش های 
اولیه به مسئوالن عالی سالمت آمریکا ارسال 
کرده است. شیشه های کوچک این واکسن به 
»موسسه ملی آلرژی و بیماری های واگیردار 
ارسال   )NIAID( آمریکا«  ایاالت متحده 

شده اند.

خود  کاربری  حساب  در  »مدرنا  شرکت 
واکسن  شیشه های  ما  نوشت:  توئیتر  در 
سالمت  ملی  مؤسسه  به«  را   1273-mRNA
مطالعاتی  اولیه  فاز  تا  کردیم  ارسال   )NIH(

آن در آمریکا انجام شود.
قرار است محققان موسسه ملی سالمت آمریکا 
)NIH( آزمایش های فاز انسانی این واکسن 

را انجام دهند.

بیماری های  و  آلرژی  ملی  »موسسه 
 27 از  یکی   ،)NIAID( آمریکا«  واگیردار 
سالمت  ملی  »موسسه  تشکیل دهنده  موسسه 
زیر  همگی  که  است   )NIH( آمریکا« 
فعالیت  کشور  این  بهداشت  وزارت   نظر 

می کنند.
به  جهان  سراسر  دانشمندان  حاضر  حال  در 
دنبال ساخت واکسن »کرونا ویروس« هستند 
ثابت خواهد کرد کار  زمان  تنها  البته که  و 
از آنها مفید واقع خواهد  تحقیقاتی کدام یک 

شد.
این  بالینی  آزمایش های  که  می رود  انتظار 
اگر  شود.  انجام  آوریل  ماه  اواخر  واکسن 
این آزمایش ها موفقیت آمیز پیش رود، وضع 
دنبال  به  را  عمیق تری  مطالعات  و  مقررات 
خواهد داشت. به این ترتیب این احتمال وجود 
دارد که این واکسن تا سال آینده آماده توزیع 

نخواهد شد.

استان؛  فرهنگی  سند  افق  در  و  برداشته ایم  زمینه  این  در  گام های خوبی  اما  نرسیده ایم  فرهنگی  مباحث  در  مطلوبی  جایگاه  به  هنوز  فارس:  استاندار 
با  عمومی  فرهنگ  شورای  جلسه  در  رحیمی  اهلل  عنایت  فارس  استانداری  اطالع رسانی  پایگاه  به گزارش  است.  گرفته  پیش بینی های خوبی صورت 
تبریک حلول ماه رجب و با اشاره به شرایط کنونی جامعه در موضوع شیوع ویروس کرونا گفت: اقدامات و برنامه ریزی های مناسبی در این خصوص 
انجام گرفته است. وی افزود:  در مکان های عمومی فعالیت های خوبی در پیشگیری از شیوع بیماری انجام گرفته و همچنین دو بیمارستان تخصصی در 
شیراز اختصاص یافته و تاکنون در فارس سه نفر به این ویروس مبتال شده اند. نماینده عالی دولت در استان فارس با اشاره به فعالیت های شورای فرهنگ 
عمومی خاطرنشان کرد: سندهای توسعه فرهنگی فارس با بهره گیری از اسناد فرهنگی باالدستی و با بهره گیری از تجربیات و توان باالی استان به مرحله 
اجرایی می رسد. وی برگزاری جشنواره های مختلف قرآنی را ازجمله فعالیت های مؤثر فرهنگی در فارس عنوان کرد و اظهار داشت:  هنوز به جایگاه 
مطلوبی در مباحث فرهنگی نرسیده ایم اما گام های خوبی در این زمینه برداشته ایم و در افق سند فرهنگی استان؛ پیش بینی های خوبی صورت گرفته است.

ویروس  نوظهور  پدیده  درگیر  جهان 
ویروس  همه گیری  این  و  کروناست 
مقایسه مدیریت دولت ها بر این بحران 
ساده تر  مشابه  وضعیت  یک  در  را 
تفاوت های  و  شباهت  است.  کرده 
مدیریتی در کشورهای درگیر ویروس 
و  نگران کننده  خبر  به تنهایی  کرونا 

مأیوس کننده ای برای ایرانی هاست.
به گزارش رویداد ۲۴ وزارت صنایع و 
اعالم کرده  ابالغیه ای  تجارت کویت 
و قیمت ماسک را در آن تعیین کرده 
صنایع  وزیر  الرودحان  خالد  است. 
کویت در این بیانیه گفته این وزارت 
بهداشت  وزارت  نامه  اساس  بر  خانه 
بین ۱۰۰  کویت قیمت هر ماسک را 
فلوس تا ۱.۳ دینار کویت تعیین کرده 

است.
داده  ماسک هشدار  فروشندگان  به  او 
که حق عدول از این قیمت را ندارند 
خواهند  مجازات  این صورت  غیر  در 
شد. بر همین اساس به گزارش رسانه 
برای  ویژه  تیمی  کویتی کونا کویت 
داروخانه ها  در  ماسک  قیمت  بازرسی 

و بازارهای محلی اعزام شده اند.
 ۵ تعطیلی  از  بازار کویت  تنظیم  ستاد 
داروخانه در شهرهای مختلف کویت 
به دلیل ارائه ماسک با قیمت باالتر از 

قیمت مصوب خبر داده است.
یک منبع از این ستاد به کونا کویت 
ریاست  با  بازرسی  تیم  این  گفته 
تعداد  بخش کنترل تجارت وزارتخانه 
زیادی بازرس را برای اطمینان از ارائه 
خدمات مرتبط به کرونا با قیمت پایین 

اعزام کرده است.
این منبع گفته هر داروخانه یا مغازه ای 
که داروهایی را به نام داروی پیشگیری 
ضروری  اقالم  یا  دهد  ارائه  کرونا  از 
با  را  ضدعفونی کننده  و  ماسک  مانند 
دادستانی  به  کند  عرضه  باال  قیمت 

ارجاع داده خواهد شد.
کشور  در  حالی  در  پروتکل ها  این 
که  اجراست  حال  در  ایران  همسایه 
نظر  به  وخیم  کشورمان  در  وضعیت 
ایران  که  است  ذکر  به  می رسد. الزم 
برخی  به  کرونا  ویروس  ورود  منشأ 
از کشورهای همسایه ازجمله کویت، 

بحرین، عراق و قطر اعالم شده است.
گزارش های متعددی به دست رویداد 
از  که  رسیده  رسانه ها  سایر  و   ۲۴
کمبود ماسک و مواد ضدعفونی کننده 
اقالم  این  عرضه  یا  داروخانه ها  در 

باقیمت های نجومی خبر می دهد.

تک   ۴۱۰ فقط  ماسک  مصوب  قیمت 
در  کرونا  شیوع  با  اما  است،  تومان 
تهران  داروخانه های  برخی  ایران، 
هزار   ۱۶ تا  را  ساده  ماسک های 
هر  قیمت  درواقع  می فروشند.  تومان 
نرخ  برابر   ۳۹ حدود  به  ماسک  عدد 
واقعی اش فروخته می شود. البته آن هم 
به شرطی که موفق شوید داروخانه ای 

را پیدا کنید که ماسک داشته باشد.
اجتماعی  شبکه های  کاربران  برخی 
هزار   ۱۰۰ قیمت  با  ماسک  ارائه  از 
اقالم  هم زمان  داده اند،  خبر  تومان 
شدند  نایاب  بازار  در  ضدعفونی کننده 
ژل هایی که تا قبل از این با قیمت ۱۵ 
می شدند،  فروخته  تومان  هزار   ۱۷ تا 
هزار   ۴۰ تا  داروخانه ها  در  قیمتشان 
در  ژل  نرخ  اما  است،  رسیده  تومان 
می رسد  تومان  هزار   ۹۰ تا  سیاه  بازار 
را  و کاسبانی که موفق شده اند ژل ها 
را  آن  کنند  خریداری  داروخانه ها  از 
شیپور  و  دیوار  مانند  سایت هایی  در 
تا قیمت ۹۰ هزار تومان برای فروش 

گذاشته اند.
امنیت  پلیس  رئیس  امروز  اگرچه 
طرح های  اجرای  از  ناجا  اقتصادی 
ماسک های  احتکار  با  مبارزه  عملیاتی 
در  ضدعفونی کننده  مواد  و  تنفسی 
با  جدی  برخورد  و  کشور  سراسر 
احتکار کنندگان خبر داده، اما همچنان 

شرایط مشابه قبل است.
کشور  رئیس جمهور  روحانی  حسن   
تهران  اتوبان  افتتاح  با  هم زمان  امروز 
برخی  سوداگری  مسئله  به  شمال 
با  مقابل  ضروری  اقالم  فروشندگان 
خداوند  گفت:  و  اشاره کرده  کرونا 
تا  آفریدیم  را  زمین  ما  می گوید 
کسی  چه  مسابقه  این  در  شود  معلوم 
مهم  غم  و  شادی  می کند،  عمل  بهتر 
این است که در شادی و  نیست مهم 
غم ما چگونه عمل می کنیم. این روزها 
یک ویروسی که مسافر بی دعوت و 
نامیمونی است به همه جا سفر می کند 

به کشور ما آمده است.
رئیس جمهور گفته باید از این مشکل 
عبور کنیم و کسی نباید از این حوادث 
از  بدوزیم  جیب  و  کنند  سوءاستفاده 
هستند.  سختی  در  مردم  که  روزی 
جیبی که برای غم مردم ساخته می شود 
برای دنیا و آخرت جز خسارت ندارد. 
مردم سر یک شوینده و ماسک گرفتار 
برای  راه  همه  این  خداوند  هستند. 

روزی حالل گذاشته است.

جیبهاییکهازدردمردمپرمیشوند!

 ۱۳۹ مبتال و ۱۹ فوتی کروناویروس 
در کشور

 شورای فضای مجازی در ساماندهی 
محتوای مؤثر مسئولیت دارد

نقد و تحلیل خبر
گروه نقد و تحلیل خبر روزنامه طلوع

 تحلیل این خبر را در ستون
 سمت راست بخوانید

از هر دری کالمی

استاندار فارس گفت:

استاد دانشگاه هاروارد:

کرونا مهار نمی شود و از این پس جزء بیماری های فصل سرما خواهد بود استاد دانشگاه هاروارد:

کرونا مهار نمی شود و از این پس جزء بیماری های 
فصل سرما خواهد بود


