در گفتوگوی همدلی با «علی بیدارمغز» مطرح شد

سیدحسنخمینی:

خانم ابتکار حق زیادی به گردن
محیط زیست ایران دارند

رعایت تشریفات؛ از روابط
شخصیتامذاکراتبینالمللی

ن خمینی در دیدار
حجتاالســام والمسلمین سیدحســ 
دستاندرکاران ششمین جشنواره بینالمللی فیلم سبز که در
جماران برگزار شــد ،با اشاره به وارد شدن آسیبهای فراوان
به محیط زیســت کشوردر دهههای متمادی ،اظهار کرد :اگر
مشکل محیط زیست را جزو دردهای بزرگ جامعه دانستیم و
تایید کردیم که باید نسبت بدان حساس باشیم ،جشنواره فیلم
سبز بزرگترین ابزار فرهنگی حفاظت...
صفحه3

همدلی | آداب و تشــریفات بخش مهمی از زندگی امروز
ما اســت و اساســا کاری وجود ندارد که بــرای آن برنامه و
دستورالعملی نوشته نشده باشد .رعایت اصول و قواعد تشریفات
نه تنها راهبرد موفقیت است ،بلکه به ما کمک میکند برای
رســیدن به مقاصد ،نیتها و اهداف مان درست رفتار کنیم.
تشریفات عالوه بر اینکه به ما چارچوب و قالب میدهد ،بلکه
به ما این توانایی را میدهد که تاثیر خوش...
صفحه 9
اد 1396
یکشنبه  22مرد 

نمایندگان شورای نگهبان ساعت  12شب صندوقها را ترک کردند

روایت وزیراز ساعات پایانی
شبانتخابات

وزیر دولت نهم ،باالخره زبان به انتقاد از رئیس سابق خود گشود

احمدینژاد تمام
شده است

سال سوم

شماره 667

 12صفحه

وکیل متهمان خبر داد

برگزاری دادگاه مدیران
تلگرامی بعد از پنج ماه

همدلی| نزدیک به پنج ماه پس از بازداشــت مدیران برخی
کانالهای تلگرامی نزدیک به اصالحطلبان ،روز گذشــته وکیل
برخی از متهمان این پرونده جنجالی خبر داد که امروز (یکشنبه)
آنها در دادگاه حاضر میشــوند و به موارد اتهامی خود پاســخ
خواهند داد.اواخر اسفند ماه سال گذشته و در آستانه تعطیالت
نوروز بود که رســانهها اعالم کردند تعدادی از مدیران کانالهای
تلگرامی وابسته به اصالحطلبان بازداشت شدهاند .این بازداشتها
در فضای مجازی بازتاب گستردهای یافت و با پایان تعطیالت و در
میان اخبار انتخاباتی نیز به موضوع روز تبدیل شد ،به گونهای که
به موضوع مجادله میان دولت و قوه قضاییه نیز تبدیل شد.پس از
انتشار خبر دستگیری این افراد برخی از نمایندگان اصالحطلب و
میانهروی مجلس به این بازداشــتها اعتراض و به وزیر اطالعات
تذکر دادند .علی مطهری ،مصطفی کواکبیان ،غالمرضا حیدری،
محمــود صادقی و علیرضا رحیمی از وزیر اطالعات پرســیدند:

زنگنه :امضای احمدینژاد پای سه تخلف بزرگ نفتی است

سرمقاله
مدیریت عقالنی به جای مدیریت جهادی با
خوانشقالیباف

تشکیل پرونده برای
دکلهای نفتی

ولیاهلل شجاعپوریان

مدیرمسئول

پس از کشوقوسهای فراوان باالخره بهشتنشــینان محمدعلی
نجفــی را به عنوان نامزد نهایی شــهرداری تهران انتخاب کردند
تا بعد از آغاز رســمی فعالیت پنجمین دوره شورای اسالمی شهر
تهران ،کلید اداره مدیریت شــهری به این سیاستمدار توانمند و
پاکدست سپرده شــود .پس از حسن اعتماد شهروندان تهرانی
به 21منتخب شورای شهر تهران در انتخابات اخیر ،اعضای شورا
نیز در رویکردی شــفاف و برنامهمحور نجفی را به عنوان شهردار
انتخاب کردند تا نشــان بدهند مدیریت شــهری در دوره اخیر
میتواند دارای پیشرفتهای امیدبخشی باشد.
یکی از نکات مثبت نجفی در طول دوران مدیریتی ،برنامهمحوری
و اعتقاد راســخ بــه برنامهریزی و هدفمندســازی فعالیتها و
برنامههاســت ،از همینرو انتظار میرود بعد از یک دوره دوازده
ساله شاهد اصالحات عمیقی در الگوهای مدیریت شهری باشیم.
قالیباف به عنوان شــهردار تهران در طول 12سال تالش زیادی
داشت تا خود را مقلد تئوری مدیریت جهادی نشان دهد .گرچه
هیچگاه تعریف دقیق و شفافی از مدیریت جهادی عرضه نشد ،اما
وی با ارائه تصویری پرتالش ،حضور مداوم در دفتر کار ،مدیریت
میدانی بحرانهــا ،بازدیدهای مداوم از پروژههای فنی و عمرانی،
ژســتهای مر دمدارانــه ،اولویت تعهد بر تخصــص و ...مدیریت
جهادی را با همین مولفهها و شــاخصها ،معنا و القاء کرد .گرچه
مدیریت جهادی باعث شــد قالیباف در حوزه ساختوساز برخی
از پروژههــای بزرگ و مطرح مثــل بزرگراهها ،تونل ،مترو و  ...در
مقام یک مدعــی نمره قابل قبولی به خود بدهــد ،اما نمیتوان
از آشفتگی ســازمانی ،تصمیمات غیرکارشناسی و بینظمیهای
مالی در مجموعه شــهرداری به راحتی گذشــت ،پربیراه نیست
ثبت بدهی چند هزار میلیاردی شهرداری تهران را یکی از عواقب
مدیریــت جهادی با خوانش قالیباف بدانیم که بدون حســاب و
کتاب مالی و اســتناد به مطالعات و اصول برنامه و بودجه ،چنین
بار مالیای را برای شــهرداری تهران به یادگار گذاشــت! به واقع
میتــوان گفت تئوری مدیریت جهادی آزمــون خود را در طول
12سال پس داده و در سه دوره متوالی با «نه» بزرگ مردم تهران
روبهرو شده است .اکنون با استقرار شورای پنجم و انتخاب دکتر
نجفی به عنوان شهردار منتخب ،ضرورت تزریق روحی جدید به
مدیریت شهری و ارائه الگوی علمی و عقالنی از مدیریت احساس
میشود .شهروندان تهرانی بعد از یک دهه تحمل آزمون و خطا و
بیتوجهی به اولویتهای شهری از سوی مدیریت شهری مترصد
مدیریتی عقالنی هستند تا به جای اجرای پروژههای دهنپرکن
و تبلیغاتی گرهی از گرههای ناگشــودنی شهر بگشاید .مدیریت
عقالنی یعنی توجه به اصول و قواعد مدیریت ،تاکید بر راهکارهای
علمی و کارشناسی ،پژوهشمحوری ،استفاده از تخصص و دانش
روز ،استفاده از تجارب موفق جهانی به جای پافشاری بر الگوهای
ســنتی و فاقدکارآمــدی نهادمند و ...که میتواند برای شــهر و
شهروندان مفید باشد.
ســنجش و ارزیابی کارنامه نجفی در مدیریتهای گذشــته این
خوشبینی را ایجاد میکند که مدیریت عقالنی و برنامهمحوری
جایگزیــن مدیریت جهــادی در دوره مدیریت شــهری جدید
خواهد شــد .دکتر نجفی این فرصت تاریخــی را نیز در اختیار
دارد تــا به نســلی از تاریخ اثبــات کند بــرای مدیریت موفق و
مطلوب ،یک جامعه عالوه بر نیاز به کار پرتالش و شــبانهروزی،
پاشــنه باالکشــیدن ،کمر همت بســتن ،در میان مردم بودن و
ژســتهایی از این قبیل نیازمند تفکر ،خالقیــت ،برنامهریزی،
راهبرد ،اســتراتژی و عقالنیت است ،مفاهیمی که بعد از غیبتی
بیش از یکدههای اکنون با انتخاب نجفی در حال پدیدارشــدن
است.
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همین صفحه

زنگنه :امضای احمدینژاد پای سه تخلف بزرگ نفتی است

تشکیل پرونده برای دکلهای نفتی

خانه ملت| وزیر نفت پیشــنهادی دولت دوازدهم ،جزئیات
انعقاد قرارداد  ۳۰دکل نفتی در دولت دهم را تشریح کرد .بیژن
نامدار زنگنه با اشاره به پرونده دکلهای نفتی در دولت نهم و
دهم ،گفت :قرارداد 30دکل شامل 20دکل خشکی و 10دکل
دریایی در یکشــب با ترک تشریفات مناقصه منعقد شد که
پرونده مفصلی درباره این دکلها تشکیلشده است تا خسارت
و میزان ضرر و زیان این پرونده مشخص شود.
عضو کابینه دولت یازدهم بابیان اینکه دکل گمشده یک پرونده
جداگانه دارد ،افزود :انعقاد قرارداد تمامی این دکلها توسط یک

خبر

فرد انجامشده است که این فرد سه کار انجام داده است ،نخست
اینکــه یک میلیارد دالر قرارداد خرید لوله از خارج از کشــور
منعقد کرده ،دوم اینکه  30دکل نفتی خریداری کرده و سوم
پرونده دکل نفتی گمشده را منعقد کرده است که در هر سه
اقدام تخلف رخداده است .وزیر نفت دولت یازدهم و پیشنهادی
کابینه دوازدهم بابیان اینکه این فرد با ســفارش احمدینژاد
برخی اقدامات را انجام داده که سوابق آن موجود است ،تصریح
کرد :دفتر احمدینژاد بهصورت مکتوب دســتور داده که این
اقدامات توسط این فرد انجام شود.

وزیر پیشنهادی ارتباطات در کمیسیون اجتماعی:

در برابر فشارهای امنیتی بر شبکههای اجتماعی ایستادم
وزیر پیشنهادی ارتباطات با بیان اینکه به خطوط قرمز نظام
پایبند هستم ،گفت :کشور به شنود نیاز دارد ،زیرا با موضوعات
و مشــکالت امنیتی روبهرو اســت ،امــا در دوران فعالیتم
مسئولیت شنود را نداشتم.به گزارش ایلنا« ،محمدجواد آذری
جهرمی» در جلسه کمیسیون اجتماعی با بیان اینکه دولت
یازدهم نگاه ویژهای به حوزه توسعه فناوری اطالعات داشته
اســت ،گفت :کف رشد شاخصهای توسعهای  ۱۰برابر شد
و پهنای باند قبل از فعالیت اینجانب حدود  ۲۰۰گیگابیت
بر ثانیه بود اما بعد از  ۱۶ماه به ۱۰۰گیگابیت رسید.او ادامه
داد :پهنای باند داخی کشــور زمان تحویل ۶۲۴گیگابیت بر
ثانیه بود و زمانی که مدیرعامل شــدم این میزان به  ۴هزار
مگابیت رســید و امرزوه به ۱۰۴۰گیگابیت رســیده است.
آذری جهرمی با بیان اینکه ســهم هر ایرانی به پهنای باند
در گذشــته  ۹دهم کیلوبیت بــود و در حال حاضر به ۰ .۹
کیلوبیت اینترنت رسیده است ،تصریح کرد :یکی از معضالت
اجتماعی بحث اشتغال اســت که ما در این راستا در سال
 ۹۴به  ۵۰هزار اشــتغال و در ســال  ۱۰۰ ،۹۵هزار اشتغال
ایجاد کردیم و امروزه اثرات آن را در زندگی مردم مشــاهده
میکنیم مانند سرویسهایی حمل ونقل که امکان توسعه
نداشت مگر با در دسترس بودن گوشیهای هوشمند و نسل
سه و چهار اینترنت.وزیر پیشنهادی ارتباطات دولت دوازدهم
یادآور شد :در این  ۴سال باید از این فضا استفاده و خود را به
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استاندارد جهانی در حوزه اشتغال در بحث فناوری اطالعات
برسانیم؛ در برنامهای که دولت تدوین کرده و به مجلس ارائه
کرده و در واقع دولت تعهد ۹۰۰هزار اشــتغال را داشت که
۱۰۰هزار شــغل آن مربوط به وزارت ارتباطات است.او ادامه
داد :برنامــه اصلی ما اســتفاده از فرصت انقالب دیجیتال و
هدف اصلی رسیدن به اشتغال است؛ بخش فناوری اطالعات
بخش کوچکی از ثروت عمومی را تشکیل میدهد.جهرمی
آذری یادآور شد :اصالح نظامهای حقوقی ،اطالح نظامهای
حریم خصوصی ،اعتماد مردم به سرویسهای داخلی کشور
از موضوعاتی است که نیازمند حمایت مجلس است.او افزود:
هدف ما ایجاد اشتغال در حوزه فناوری اطالعات است و باید
با نگاه توسعهای و توجه به خطوط قرمز کشور این موضوع را
مورد توجه قرار داد در این باره نیازمند حمایت ویژه مجلس
به ویژه کمیسیون اجتماعی برای توسعه کسبهای کارهای
اینترنتی هستیم.وزیرپیشنهادی در پاسخ یک نماینده در باره
دسترســی آزاد به اطالعات گفت :اعتقاد به دسترسی آزاد
اطالعات دارم و با جدیت در برابر تمامی فشارهای امنیتی و
قضایی برای مسدودکردن ایستادگی کردم در این رابطه بارها
بازخواست شدم و انواع و اقسام فشارها را متحمل شدم.وزیر
پیشــنهادی ارتباطات دولت دوازدهم یادآور شد :به خطوط
قرمز نظام پایبند و توســعه این حوزه و موفقیتهای دولت
یازدهم را مرهون حمایتهای رهبری میدانم.

نجفی :مشکل قلبی ندارم

ی تصدی
شهردار منتخب شــورای پنجم گفت که برا 
شهرداری تهران مشکل جســمی ندارد.به گزارش ایلنا،
محمد علی نجفی در گفتوگو با شــبکه پنج سیما در
پاسخ به این سوال که با طرح نامزدی شما برای شهرداری
برخی بیماری قلبی شما را پیش کشیدند؛ آیا این مشکل
شما در حال حاضر برطرف شده ،گفت :سال  92مشکل
قلبی پیدا کردم و در یکی از رگهایم فنر قرار دادند و دکتر

تاکید داشت وجود این فنر تا یکسال میتواند خطرساز
باشد اما خوشبختانه در حال حاضر سه سال و نیم گذشته
و خیالتان راحت باشــد که مشکلی ندارم .مسئولینی را
میشناسم که در پستهای سنگین مسئولیت دارند یا در
پستهای قانونگذاری هستند که چهار پنج استنت(فنر)
در قلب خود دارند .البته عمر دســت خداست و زیر این
گنبد کبود هیچ کس از آینده خود خبر ندارد.

چــرا ۱۲کانال تلگرامــی پرمخاطب در روزهای آخر ســال ۹۵
مســدود و مدیران آنها بازداشت شدهاند؟کمی پس از آن بود که
سیدمحمود علوی ،وزیر اطالعات ،در حاشیه جلسه هیات دولت
به خبرنگاران توضیح داد که دولت مخالف دستگیری گردانندگان
کانالهای تلگرامی است و معتقد است باید این مسئله به صورت
مســالمتآمیز حل شود و مدیران کانالهای تلگرامی آزاد شوند.
این سئوال در اولین نشست خبری محمدباقر نوبخت سخنگوی
دولت در سال  96نیز مطرح شد که نوبخت در این باره گفت«:این
بازداشتها موجب نگرانی دولت شده است نباید فضای رسانهای
امنیتی شود ...جناب رئیسجمهور دستور پیگیری به وزیر کشور
دادند و این گزارش در دســت انجام است ،اما آماده نشده است».
برخی نمایندگان مرجع این بازداشتها را اطالعات سپاه پاسداران
میدانســتند .به همین خاطر محمود صادقی ،نماینده تهران در
مجلس ،دراین باره به محمدعلی جعفری...
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رئیس اداره ایدز وزارت بهداشت با بیان اینکه بیماری ایدز از طریق
رابطه جنسی در کشــور در حال افزایش است ،جدیدترین آمار
مبتالیان به این بیماری را اعالم کرد«.پروین افسر کازرونی» رئیس
اداره ایدز وزارت بهداشــت در گفتوگو با ایلنا درباره آخرین آمار
مبتالیان به ایدز اظهار کرد :تا اول فروردین سال  ،۹۶تخمین زده
میشــود؛  ۶۶۳۵۹نفر در کشور مبتال به ایدز باشند که از میان
آنها  ۳۴۹۴۹نفر مبتال به ایدز شناســایی شده که از این تعداد

گزارش

 ۸۴درصد مرد و  ۱۶درصد زن هستند .همچنین ۵۳درصد از این
تعداد بین  ۲۱تا  ۳۵سال است و از کل افراد شناسایی شده ۹۴۷۷
نفر فوت شدهاند.او به راههای انتقال ویروس ایدز به افراد شناسایی
شــده تا اول فروردین سال  ۹۶اشاره کرد و گفت 3/66 :درصد از
این افراد براثر استفاده از سرنگ مشترک و از طریق اعتیاد تزریقی
مبتال شدهاند .همچنین  3/19درصد از طریق رابطه جنسی5/1 ،
درصد از طریق مادر به کودک و  ۷دهم...
همینصفحه

بیماری ایدز از طریق رابطه جنسی افزایش یافت

ایدز ایرانی به روایت آمار

رئیس اداره ایدز وزارت بهداشت با بیان اینکه بیماری ایدز از طریق
رابطه جنســی در کشــور در حال افزایش است ،جدیدترین آمار
مبتالیان به این بیماری را اعالم کرد.
«پروین افســر کازرونی» رئیــس اداره ایدز وزارت بهداشــت در
گفتوگو با ایلنا درباره آخریــن آمار مبتالیان به ایدز اظهار کرد:
تا اول فروردین ســال  ،۹۶تخمین زده میشــود؛  ۶۶۳۵۹نفر در
کشور مبتال به ایدز باشند که از میا ن آنها  ۳۴۹۴۹نفر مبتال به
ایدز شناسایی شده که از این تعداد  ۸۴درصد مرد و  ۱۶درصد زن
هستند .همچنین ۵۳درصد از این تعداد بین  ۲۱تا  ۳۵سال است
و از کل افراد شناسایی شده  ۹۴۷۷نفر فوت شدهاند.
او به راههای انتقال ویروس ایدز به افراد شناســایی شــده تا اول
فروردین سال  ۹۶اشاره کرد و گفت 3/66 :درصد از این افراد براثر
استفاده از سرنگ مشترک و از طریق اعتیاد تزریقی مبتال شدهاند.
همچنین  3/19درصد از طریق رابطه جنسی 5/1 ،درصد از طریق
مادر به کودک و  ۷دهــم درصد براثر خون و فرآوردههای خونی
مبتال شــدهاند که البته راه انتقال از طریق فرآوردههای خونی در
سالهای اخیر به شدت کاهش یافته است.
افزایش ایدز در بین زنان
رئیس اداره ایدز وزارت بهداشــت با اشاره به آمارهای مبتالیان به
ایدز در ماههای ابتدایی سال  ۹۶خاطرنشان کرد :مبتالیان از ابتدای
سال جاری تاکنون شامل ۳۰درصد زن و ۷۰درصد مرد هستند.
۳۹درصــد از این افراد از طریق اعتیاد تزریقی۴۱ ،درصد از طریق
رابطه جنسی و ۳درصد از طریق مادر به کودک مبتال شدهاند.
وی افــزود :همچنین مبتالیان به ایدز در ســنین زیر ۱۵ســال
۳۷درصد در کشور تخمین زده شدهاند و از این تعداد نیز ۸۸درصد
به دوره مراقبت رفتنــد و ۹۸درصد از افرادی که به دوره مراقبت
رفتند در حال دریافت دارو هستند .همچنین در عمده کودکان زیر
۱۵سال ،بیماری از طریق مادر مبتال که اطالعی از وضعیت خود
نداشته ،منتقل شده است.
بیاطالعی ۶۰درصد مبتالیان از بیماری خود
کازرونی با اشاره به آمار بیماران زنده مبتال به ایدز خاطرنشان کرد:
 ۲۶۶۹۹نفر افراد زنده مبتال به ایدز شناسایی شدهاند .در حقیقت
۳۴درصد مبتالیان شناسایی شدهاند و بیش از ۶۰درصد افراد مبتال
به ایدز هنوز از بیماریشان اطالعی ندارند .از این تعداد در یک سال
اخیر ۱۲هزار و  ۳۶۰نفر به مراکز مشاوره مراجعت کردهاند و تحت
مراقبت و درمان قــرار گرفتهاند .همچنین از تعداد افرادی که به
مراکز مشــاوره مراجعه میکنند  ۹هزار و  ۸۸۰نفر تحت درمان
دارویی ضد ویروس هستند.
اجرای برنامه ۹۰.۹۰.۹۰
او درباره برنامه پیشگیری از بیماری ایدز با عنوان  ۹۰۹۰۹۰توضیح
داد :براساس تعهدات بینالمللی هدف نهایی کنترل ایدز یا HIV
این است که تا سال  ۲۰۳۰همهگیری  HIVکنترل و مهار شود.
برای اینکه به این هدف نهایی برســیم تا سال  ۲۰۲۰الزم است
۹۰درصد افرادی که مبتال به ایدز هســتند از بیماری خود مطلع
باشــند ،همچنین  ۹۰درصد از افرادی کــه از بیماری خود آگاه
هســتند ،تحت مراقبت و درمان قرار بگیرند و حجم ویروس در
۹۰درصد افرادی که تحت مراقبت هستند به حدی برسد که دیگر

قابلیت انتقال به فرد مقابل را نداشته باشند.
رئیس اداره ایدز وزارت بهداشت با بیان اینکه از ۳۴درصد مبتالیان
به ایدز که شناسایی شدهاند؛ ۵۰درصد به برنامههای مراقبت درمان
وصل شدهاند ،گفت۸۲ :درصد از افرادی که به برنامههای مراقبت
وصل شــده ،تحت مراقبتهای درمانــی و دارویی قرار گرفتهاند.
براساس چهارمین برنامه استراتژیک در راستای رسیدن به اهداف
 ،۹۰ -۹۰ -۹۰بخــش مراقبت درمان برای اجرای این طرح آماده
شده و پزشکان ،پرستاران و مشاوران برای این منظور آموزش دیده
و مراکز مشاوره بیماریهای رفتاری راهاندازی شده است.
کازرونی تاکید کرد :درست است که  HIVمانند برخی از بیماریها
درمــان قطعی ندارد ،اما وقتی درمــان دارویی برای فرد مبتال به
ایدز آغاز میشود نه تنها سیستم ایمنی فرد تقویت میشود ،بلکه
باعث میشود فرد یک طول عمر معمولی داشته باشد .همچنین
حجم ویروس در بدن او کاهش مییابد و قابلیت انتقال را از دست
میدهد.
بازنگری در دستورالعمل درمانی
او با اشــاره به اینکه دستورالعمل درمانی ایدز مورد بازنگری قرار
گرفته است ،خاطرنشان کرد :در دستورالعمل جدید پس از اینکه
بیماری به طور قطع تشخیص داده شد ،مرحله دریافت دارو برای
آنها آغاز شود ،در حالی که در گذشته همه افرادی که بیماریشان
به طور قطع تشخیص داده میشد دارو دریافت نمیکردند و افراد
واجد شرایط برای دریافت دارو انتخاب میشدند ،اما در حال حاضر
وقتی بیماری فردی تشیخص داده شد ،تحت مشاوره قرار میگیرد
تا پایبندی به درمان داشته باشد و درمان دارویی را نیز همزمان آغاز
میکنیم.رئیس اداره ایدز وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه مراجعه
افرادی که هنوز از بیماریشان مطلع نیستند ،بسیار برای ما اهمیت
دارد ،تصریح کرد :مردم بدانند؛ مراکز مشاوره و درمان بیماریهای
رفتاری مراکزی است که با رعایت رازداری و به صورت رایگان کلیه
خدمات را ارائه میدهد و افرادی که فکر میکنند در معرض ابتال
بودند ،میتوانند برای انجام آزمایش به این مراکز مراجعه کنند.
راهاندازی  ۱۵۰۰پایگاه مشاوره
کازرونی با اشــاره به اینکه در ســطح کشور بیش از ۱۵۰۰پایگاه
مشاوره جهت آزمایش  HIVو مشاوره و حدود ۲۰۰مرکز مشاوره
بیماریهای رفتاری است که وقتی بیماری فردی تشخیص داده
شد ،در این مراکز کلیه خدمات الزم به آن فرد ارائه میشودHIV .
بیماری عفونی است که در صورتی که به موقع تشخیص داده شود،
قابل درمان و کنترل است و فرد در صورتی که به موقع بیماری او
تشخیص داده شود ،میتواند زندگی عادی داشته باشد.
افزایش بیماری ایدز از طریق رابطه جنسی
او با اشــاره به پیشــگیری درباره این بیماری گفت :متاسفانه به
دلیــل عدم آگاهی بیش از ۶۰درصد افــراد مبتال به ایدز هنوز از
بیماری خود اطالعی ندارند ،از سوی دیگر روند انتقال این بیماری
از طریق روابط جنســی در حال افزایش است .یکی از مهمترین
اقدامات افزایش آگاهی نوجوانان و جوانان در مورد خود مراقبتی و
افزایش آگاهی والدین و باال بردن مهارت فرزندپروری است تا بتواند
با برقراری ارتباط مناسب با کودکان از گرایش نوجوان و جوانان به
رفتارهای پرخطر جلوگیری کند.

