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ضرورت ترجمه گزارشهای راهبردی
نوشتارها به افکار جهت و افکار به جهان شکل می دهند .جهان امررو نیرز دربرریرنردز هرزاران اندی،رکدزس ممساره م العرا
راهبردی و اتاقهای فکری است که کارشناسان و تحلیلرران راهبردی را در خود ررد آوردزاند و با انت،ار رزارشهای راهبردی
بر افکار سیاستمدارانس بخش خصوصیس رسانهها و جوامع تأثیر می رذارند .نزدیک به هفت هزار اندی،کدز در جهان وجرود دارد
که مجموعه راتردزای ا دانش راهبردی دربارز موضوعا مختلفی ا محیط یات تا اقتصادس روابط بینالمللس و ماائل نظامی
و امنیتی را منت،ر میکنند .این ممساا همچنین میکوشند تا برآوردهای خود ا آیندز را نیز ارائه کنند و آیندزپژوهی یکری ا
مهمترین اقداما آنهاست.
آراهی یافتن ا موضوعا مدنظر اندی،کدزها و ممساا م العا راهبردی در جهان یکی ا ضرور های تفکر راهبرردی در
ایران است .تحلیلرران و استراتژیاتهای ایرانی برای ارائه تحلیل هایی کره متضرمن ترأمین منرافع ملری باشرد بره شرناخت
رزارشهای اندی،کدزهای خارجی نیا مند هاتند .اینرونه رزارشها همچنین به لحاظ روششرناختی نیرز رراز حرائز اهمیرت
هاتند .پوشیدز نیات که هنو روششناسی پژوهشهای راهبردی و حتی راز شیوز نگارش رزارشهای راهبردی ممثر نیرز در
میان بایاری ا اندی،کدزهای ایرانی کاستیهایی دارد.
مرکز بررسی های استراتژیک با هدف توجه دادن کارشناسان و تحلیلرران ک،ورس و همچنین جهت اطالعیابی مدیرانی کره در
معرض ماائل و تصمیمریریهای راهبردی هاتندس نابت به ترجمه و بنا به مورد انت،ار محدود یا عمومی مجموعهای ا متون
راهبردی اقدام میکند .مرکز بررسیهای استراتژیک اررچه پی،گفتارهای کوتاهی را به ابتدای این رزارشها میافزاید و تالش
دارد تا قرائت تحلیل رران این مرکز ا هر رزارش را ارائه نمایدس اما مندرجا این رزارشهرا الزامراب بیرانگر دیردرازهرای مرکرز
بررسی های استراتژیک نیاتند .امید است این اقدام به تعمیق تفکر راهبردی کمک نمایرد .مرکرز بررسریهرای اسرتراتژیک ا
هررونه نقد و نظر و همچنین دریافت نظرا مخاطبان این مجموعه دربارز مندرجا رزارشها استقبال میکند .کارشناسران و
تحلیلرران همچنین میتوانند متون راهبردی را که ترجمه و ارائه آنها به جامعه کارشناسان و تحلیرلررران راهبرردی ک،رور
مناسب است به این مرکز پی،نهاد کنند.
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کرونا (کوید )11-بیماری جدیدی است که میتواند ریهها و مجاری تنفای فرد را درریر کند .این بیماری به واس ه
ویروسی به نام ویروس کرونا ایجاد میشود.
خطر ویروس کرونا در بریتانیا چقدر است؟

مائوالن ارشد حو ز سالمت در بریتانیا س ح خ ر برای عموم مردم را ا پایین به متوسط باال بردزاند .اما خ ر ابتال به
این بیماری برای افراد همچنان پایین است .متخصصان حو ز سالمت در حال تالش برای تماس با تمامی افرادی
هاتند که با افراد مبتال به این ویروس تماس نزدیک داشتهاند.
خطر ویروس کرونا برای مسافران چقدر است؟

در برخی ک،ورها و مناطق احتمال تماس با فرد مبتال به ویروس کرونا باال است.
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عالئم ویروس کرونا

عالئم این ویروس عبارتند ا :
 سرفه.
 دمای باالی بدن.
 تنگی نفس.
اما این عالئم لزوماب به معنای مبتال بودن فرد به کرونا نیاتند .عالئم م،ابه عالئم بیماریهای شایع دیگری مانند
سرماخوردری یا آنفلوانزا هاتند.
ویروس کرونا چگونه منتقل میشود؟

ا آنجا که کرونا یک بیماری جدید استس ما هنو به طور دقیق نمیدانیم که چگونه ا فردی به فرد دیگر سرایت
میکند .ویروسهای م،ابه ا طریق ق را سرفه منت،ر میشوند .بعید است این ویروس ا رازهایی مانند باتهبندیها
یا غذا منتقل شود .ویروسهایی مانند ویروس کرونا نمیتوانند برای مد

مان طوالنی خارج ا بدن ندز بمانند.

.1این مناطق در توصیههای انجام شده به مسافران مشخص است (این توصیهها به طور جداگانه در مستند دیگری ترجمه هم شده است).
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آیا الزم است از حضور در اماکن عمومی اجتناب کنم؟

اکثر مردم همچنان میتوانند به سر کارس مدرسه و سایر اماکن عمومی بروند .شما تنها مانی ال م است ا حضور در
اماکن عمومی خودداری و به اص الح خود را ایزوله کنید که سرویس اورژانس کرونا یا یک فرد متخصص در حو ز
سالمت چنین توصیهای به شما کردز باشد.
چگونه باید از ابتال به میکروبها یا انتقال آنها جلوگیری کرد؟

کارهایی هات که میتوان برای توقف سرایت ویروسهایی مانند ویروس کرونا انجام داد .بدین منظور کارهای یر را
انجام دهید:
 وقتی سرفه یا ع اه میکنیدس جلوی دهان و بینی خود را با دستمال یا آستین لباستان (اما نه با دست) بگیرید.
 دستمالهای استفادزشدز را فورا در س ل باله بیندا ید.
 دستهایتان را به دفعا

با آب و صابون ب،ویید و درصور
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عدم دسترسی به آب و صابون ا ژلههای

ضدعفونیکنندز استفادز کنید.
 سعی کنید ا تماس نزدیک با کاانی که حال مااعدی ندارند پرهیز کنید.
و کار یر را انجام ندهید:
 ارر دستهایتان تمیز نیاتند به چ،مس بینی یا دهانتان دست نزنید.
نیاز به کمک

ارر به کمک پزشکی نیا داشتیدس اورژانس  111دارای یک سرویس آنالین ویژز ویروس کرونا است که میتواند به
شما بگوید آیا به کمکهای پزشکی نیا مند هاتید یا نه و توصیههای ال م را به شما ارائه دهد .در موارد یر ا این
سرویس استفادز کنید:
 ارر فکر میکنید ممکن است به ویروس کرونا مبتال باشید.
 ارر طی  11رو رذشته به کامبوجس چینس هنگکنگس شمال ایتالیاس ایرانس ژاپنس الئوسس ماکائوس مالزیس میانمارس
سنگاپورس کرز جنوبیس تایوانس تایلند یا ویتنام سفر کردزاید.
 ارر با فردی که به ویروس کرونا مبتال بودز تماس نزدیک داشتهاید.
به م ب پزشکان عمومیس داروخانهها یا بیمارستانها مراجعه نکنید .ارر میخواهید با کای صحبت کنیدس با تلفن
 111تماس بگیرید.
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اگر از ما خواسته شود خود را ایزوله کنیم ،چگونه این کار را انجام دهیم؟

ارر احتمال ابتالی شما به ویروس کرونا وجود داشته باشدس ممکن است ا شما خواسته شود تا ا دیگران دور بمانید یا
به عبار دیگرس خود را ایزوله کنید .این بدان معنا است که شما باید:
 در خانه بمانید.
 ا رفتن به سرکارس مدرسه یا اماکن عمومی پرهیز کنید.
 ا وسایط نقلیه عمومی یا تاکای استفادز نکنید.
 ا دوستانس اعضای خانوادز یا شرکتهای ارائه خدما بخواهید تا کارهای شما را انجام دهند.
 ا ورود افراد به خانهتان جلوریری کنید .دوستانس اعضای خانوادز یا پیکها میتوانند غذای شما را بیرون در
بگذارند.
 ممکن است مجبور باشید تا  11رو و برای کاهش خ ر سرایت احتمالی این بیماری این کار را انجام دهید.
درمان ویروس کرونا

در حال حاضر درمان م،خصی برای ویروس کرونا وجود ندارد .آنتیبیوتیکها کمکی به درمان این بیماری نمیکنندس
یرا این داروها تأثیری بر ویروس ها ندارند .هدف ا درمانس کاهش شد عالئم در حین مبار ز بدن با بیماری است.
باید تا مان بهبودی ا دیگران دور بمانید.
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