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ایران، رتبه دوم سریع ترین 
گردشگری جهان را کسب کرد

بر اســاس گزارش جدید ســازمان جهانی 
گردشگری، ایران با ۴۹ درصد رشد پس از اکوادور 
در رتبه دوم سریع ترین کشورها از حیث رشد جذب 
گردشــگر خارجی قرار گرفت. به گزارش ایسنا، 
گردشگری ایران که در ســال ۲۰۱۷ میالدی در 
مجمــوع از ۴.۸۶۷ میلیون توریســت خارجی 
میزبانی کرده بود، در سال ۲۰۱۸ توانست با ۴۹.۹ 
درصد رشد این رقم را به ۷.۲۹۵ میلیون نفر برساند 
تا پس از اکوادور با رشد ۵۱ درصد، سریع ترین رشد 
را در میان کشــورهای جهان در جذب گردشگر 
به نام خود ثبت کند. کشــور اکوادور در آمریکای 
جنوبی در فاصله زمانی ۲۰۱۸-۲۰۱۷ توانسته 
شمار گردشگران خود را از ۱.۶ به ۲.۶ میلیون نفر 
افزایش دهد. رشد ۴۹.۹ درصدی جذب گردشگر 
بین المللی در ایران در بازه زمانی ۲۰۱۸-۲۰۱۷ در 
حالی به ثبت رسیده است که پیش از آن و در فاصله 
زمانی ۲۰۱۷-۲۰۱۶ رشد گردشگری ایران منفی 

۱.۵ درصد گزارش شده بود.
    

مستندات درباره فروش صندلی 
در دانشگاه ها  ارائه شود

رئیس کمیسیون آموزش مجلس خواستار ارائه 
مستندات وزیر بهداشت درباره فروش صندلی در 
برخی دانشگاه های علوم پزشکی به این کمیسیون 
جهت بررسی بیشتر شد. به گزارش اعتمادآنالین 
محمدمهــدی زاهدی درباره ورود کمیســیون 
آموزش به موضوع دانشجوی قالبی در دانشکده 
دندانپزشکی دانشگاه شــهید بهشتی و به دنبال 
آن طرح بحث فروش صندلی در برخی دانشگاه ها 
گفت: تاکنون گزارش مستندی درباره صندلی 
فروشی به کمیسیون ارائه نشده است لذا ما از وزیر 
بهداشت می خواهیم که مستندات خود در این باره 

را به کمیسیون جهت بررسی ارائه کند.
    

جمعیت سالمندان تا سال ۱۴۳۰ 
به بیش از ۲۶ درصد می رسد

رئیس سازمان بهزیستی کشــور گفت: اگر 
امروز جمعیت سالمندان ۱۰ درصد جامعه است 
در سال ۱۴۳۰ این جمعیت به بیش از ۲۶ درصد 
خواهد رسید. وحید قبادی دانا  در گفت وگو با ایلنا 
در ارتباط با سند ملی سالمندی گفت: این سند 
ملی به منظور ارتقای خدمات رسانی به سالمندان 
کشور و تحقق شعار »فرصت های برابر برای تمام 
سنین«، رونمایی می شــود.  تشکیل این سند  با 
همکاری سازمان بهزیستی به عنوان متولی شورای 
ملی سالمندان، سازمان برنامه و بودجه و وزارت 
بهداشت به عنوان متولیان دیگر این حوزه نوشته 
شده است. برنامه ریزی و سیاست گذاری در حوزه 
سالمندان، با مشارکت فعال مردم و خیرین، شرایط 
خوبی را برای ما ایجاد کرد تا بتوانیم از این بحران  
عبور کنیم. رئیس سازمان بهزیستی کشور اذعان 
کرد: باید این پیش بینی را مدنظر داشــته باشیم 
که نرخ رشد جمعیت کشور به سمت سالمندی 
می رود و درصد جمعیت سالمندی در سال های 

آینده افزایش پیدا خواهد کرد.
    

وقوع زلزله در فیروزکوه

زلزله۲.۵ ریشــتری فیروز کوه استان تهران 
را لرزاند. به گــزارش خبرنگار ایلنا، بامداد دیروز 
جمعــه ۱۲ مهر ماه ســال ۱۳۹۸ در ســاعت 
۲۵دقیقه بامداد، زلزله ای به بزرگی ۲.۵ ریشتر 
فیروز کوه استان تهران را لرزاند. به گزارش ایلنا، 
این زمین لرزه در عــرض جغرافیایی۳۵.۸۶۴، 
طول جغرافیایی ۵۲.۹۶۷ و عمق ۸ کیلومتر در 

فیروزکوه رخ داده است.

از گوشه و کنار

آسو محمدی

»حدود چنــد ماه پیــش مردم 
روســتای چنار محمــودی از توابع 
شهرستان لردگان، استان چهارمحال 
و بختیاری در طــرح غربالگری که از 
طرف بهداشت روستا و علوم پزشکی 
استان برگزار شد، شرکت کردند که 
متاســفانه تعدادی از افرادی که در 
این طرح شــرکت کردند به واسطه 
آمپول های آلوده به اچ آی وی از کودک 
تا پیر دچار ایدز شــدند.« این روایت 
مردم روســتای »چنار محمودی« 
از بالیی اســت که بر ســر آنها آمده 
اســت؛ فاجعه ای که حاال هیچ کس 

مسئولیتش را برعهده نمی گیرد.
خبــری که مثــل بمــب فضای 
رسانه ای کشــور را لرزاند و به جهت 
دربرگیری اش، واکنش های بســیار 
زیــادی در ســطح افــکار عمومی و 
مســئوالن به دنبال داشت و تصاویر 
اعتراض مردم روستا مقابل فرمانداری 
لردگان در شــبکه های اجتماعی به 

سرعت منتشر شد.
 بیماری تایید شد؛ 

بازداشت فرد مظنون
در اولین واکنش نســبت به این 
خبر عجیب، رئیس کل دادگســتری 
اســتان چهارمحال و بختیــاری، از 
جمله افرادی بود که بدون رد یا تایید 
این موضوع از بازداشت فرد مظنون و 
برگزاری فوری جلسه شورای تامین 
اســتان چهارمحال و بختیاری خبر 
داد. احمدرضــا بهرامی، تصریح کرد: 
»برخی ادعا دارند که یکی از بهیارانی 
که در یکــی از مراکز بهداشــت کار 
می کرده است در زمانی که برای انجام 
آزمایش ها از مردم خون می گرفته به 

جای اینکه برای هر فرد از یک سرنگ 
اســتفاده کند از ســرنگ مشترک 
استفاده می کرده اســت که در حال 
حاضر فرد مذکور در بازداشت به سر 

می برد.«
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی 
چهارمحال و بختیــاری هم، بر اصل 
ماجرای ابتالی اهالی یک روســتا به 
ویروس »اچ آی وی« صحه گذاشت. 
مجید شیرانی، توضیح داد: »از حدود 
یک ماه قبل در پی کشــف چند مورد 
بیمار مبتال به ویروس HIV در یکی 
از روستا های چهارمحال و بختیاری، 
تیم های بهداشت و درمان تخصصی و 
مشاوره در معاونت بهداشتی دانشگاه 
تشکیل و با هماهنگی و تماس با وزارت 
بهداشــت درمان و آموزش پزشکی و 
مسئولین اســتانی اقدامات علمی و 
تخصصی در جهت شناسایی، درمان و 
پیشگیری از اشاعه بیماری شروع شد 
و کماکان ادامه دارد.« او تصریح کرد: 
»در این راســتا تعدادی از افراد مبتال 
شناسایی و تحت مشاوره و درمان قرار 
گرفته اند و اقدامــات و آزمایش های 
تکمیلی در جهت شناســایی علل و 
موارد جدید و درمان بیماران در حال 

انجام است.« 
وزارت بهداشت: اخالق پزشکی 
اجازه انتشار گزارش را نمی دهد

در این میان سیدمرتضی خاتمی، 
نایب رئیس کمیســیون بهداشت و 
درمان مجلس هم در گفت وگو با ایلنا 
موضوع شیوع این بیماری در روستای 
چنار محمودی را تایید کــرد، اما در 
مورد شایعات مطرح درباره منشا آن 
گفت: »ابتال به ویروس به دلیل تست 
دیابت درست به نظر نمی رسد. بنابر 
اطالع موثق، ابتدا در این روستا کانون 
خطری مشاهده شــده و در راستای 
اقدامات پیشگیرانه از جمله برای اینکه 

معلوم شود، میزان آلودگی چه میزان 
اســت، آزمایشــهایی صورت گرفته 
است.« او افزود: »این که در اثر حجامت 
یا تست دیابت ابتال به این ویروس رخ 
داده، به نظر نمی رسد که صحت داشته 
باشــد و همواره در جریان بیماریابی 
احتمال پیدا کردن موارد بیشــتری 
وجود دارد.« ایلنا همچنین به نقل از 
یک مقام مسئول در وزارت بهداشت 
نوشت: »وزارت بهداشت گزارش الزم 
را دارد، ولی از آن جهت که مربوط به 
اخالق پزشکی اســت، نمی توانیم با 
رسانه ها در میان بگذاریم.« او افزود: 
»این ادعا تا حدی واهی است؛ فعال نیاز 
به بررسی دارد و در صورت لزوم وزارت 
بهداشت در این زمینه موضع گیری 

خواهد کرد.«
احتمال ابتال به دلیل تست 

دیابت یا فشارخون  منتفی است
او اذعان کرد: »یک ســری از افراد 
تــالش دارند، مســئولیت این اتفاق 
را متوجه ســازمان یا افرادی کنند؛ و 
سوال این است مگر در آن روستا تست 
دیابت داشته ایم؟ در ضمن دیابت کجا 
چک می شود، به طور حتم هرجا این 
کار صورت گرد، سوزن یک بار مصرف 
استفاده می شــود. دو نفر هم اظهار 
کرده اند، برای کمپین فشار خون رفته 
بودند که مبتال شــده اند. حال سوال 
این است مگر ما در فشار خون از کسی 
خون می گیریم؟«  همچنین رئیس 
مرکز مدیریت بیماری هــای واگیر 
وزارت بهداشــت در گفت وگو با ایرنا 
گفت: »عده ای مبتــال به این ویروس 
گزارش شده اند که راه انتقال آن سرنگ 
آلوده نبوده است. در مورد روش انتقال 
ویروس فعال نمی توانیم اطالع رسانی 
کنیم، اما تعداد مبتالیــان نیز قطعا 
۲۰۰ نفر نبوده و بسیار کمتر است.« 
محمدمهدی گویــا، اضافه کرد: »راه 

ابتالی این بیماران موضوعی محرمانه 
بین بیمار و پزشک است. رئیس مرکز 
مدیریت بیماری هــای واگیر وزارت 
بهداشــت گفت: وزارت بهداشت به 
زودی درباره این خبر اطالعیه رسمی 

منتشر می کند.« 
آلودگی به دلیل روابط گذشته 
بوده؛ پرونده آن ها موجود است

از دیگر سو خبرگزاری مهر هم به 
ســراغ یک منبع آگاه دیگر رفت و از 
قول او نوشت: »آلوده شدن تعداد ۳۰۰ 
نفر قطعا کذب است و بدون تردید این 
موارد زیر ۵۰ نفر است و دلیل آن نیز 
برخی روابط در گذشته در این منطقه 
بوده اســت که پرونده آن ها در مراکز 
درمانی و امنیتی موجود است.« این 

مقام وزارت بهداشت گفت: »بازداشت 
بهیار با این معنا که در اخبار آمده است 
هم درست نیست و فرد مذکور به دلیل 
برخی شایعات در روستا خودخواسته 
به پلیس مراجعه و درخواست کنترل 

اوضاع را داشته است.«
دلیل اصلی هنوز مشخص نیست

به رغم تایید موضوع از سوی افراد و 
نهاد های مسئول، برخی دیگر ابهاماتی 
را در این زمینه مطرح کردند. نماینده 
لردگان، با بیان این که تمام بخش های 
اســتان درگیر این موضوع هستند، 
تاکید کرد: »از بعد کارشناسی و علمی 
باید به طور دقیق آزمایش ها بررسی 
شود و اگر به قطعیت برسیم به اطالع 
مردم خواهیم رساند. گزارش ها دقیق 
نیست و جواب قطعی داده نشده است. 
پس از جمــع آوری تمامی گزارش ها 
می توان پاســخ قطعی داد که ابتالی 
افراد به چه ویروســی است.« محمد 
خالدی سردشــتی، افزود: »تاکنون 
گزارش ها ضد و نقیض بوده، اما موارد 
مشکوک نیز دیده شده است. زمانی 
که به قطعیت برســیم موضــوع را از 
مراجع رسمی اعالم می کنیم. در این 
باره ایلنا هم به نقــل از یک منبع آگاه 
نوشــت: »تا جایی که می دانیم این 
ویروس »اچ آی وی« نیســت با این 
حال تیم درمان در حال بررســی این 
ویروس ناشناخته اســت و تا نتیجه 
بررسی ها اعالم نشــود نمی توانیم در 
این بــاره اظهار نظر کنیــم.« پروین 
افســرکازرونی، رئیــس اداره ایدز و 
بیماری های آمیزشی وزارت بهداشت 
هم گفته اســت: »اداره ایــدز هنوز 
اطالعات دقیقی در این زمینه ندارد 

که آمار یا دلیل ابتال را منتشر کند.«
۱۵هزار بیمار HIV در کشور 

تحت درمان هستند
باید به این نکته مهــم هم توجه 
کنیم که عفونت HIV و بیماری ایدز 
از مهم ترین بیماری هایی اســت که 
در سطح کشور توسط نظام سالمت 
دنبال می شــود. تاکنون حدود ۳۸ 
هزار نفر در کشور مبتال به عفونت ایدز 
شده اند و در حال حاضر چیزی حدود 
۱۵ هزار نفر در کشور تحت مراقبت و 
درمان قرار دارند. وظیفه نظام سالمت 
کشور شناسایی، مراقبت و درمان این 
افراد است. نباید فراموش کنیم ایدز 

دیگر یک بیماری کشــنده و مرگبار 
که قبال از آن نام برده می شــد نیست 
بلکه این بیماری کامــال قابل درمان 
بوده و یک فرد بیمــار می تواند بدون 
اینکه عارضه ای داشته باشد تا سال ها 

زندگی کند.
مردم نگران نباشند

جــای هیچگونه نگرانی نیســت 
و بــه گفتــه رئیس مرکــز مدیریت 
بیماری های واگیر وزارت بهداشــت 
همه امکانات و تجهیــزات مراقبت و 
درمان از بیماران ایدز در کشور وجود 
دارد، ایــن امکانــات در چهارمحال 
و بختیاری و شهرســتان های تابعه 
آن نیز موجود اســت و جــای هیچ 
نگرانی درباره کمبود دارو و اقدامات 
تشخیصی نیســت. در بحث بیماری 
HIV هماهنگی صــورت گرفت تا 
مردم بتوانند به راحتــی با مجموعه 
بهداشــت و درمان ارتبــاط گرفته و 
از مشــاوره ابتدایی، انجام آزمایش و 
درمان و مراقبت در صــورت مثبت 
بودن آزمایشها استفاده کنند. رئیس 
مرکز مدیریت بیماری هــای واگیر 
وزارت بهداشــت افــزود: »درمان و 
مراقبت در بحث بیماری ایدز مدت ها 
است که در کشور انجام می شود و هر 
فردی تمایــل دارد و فکر می کند در 
معرض ابتال به این بیماری قرار داشته، 
می تواند به مراکز درمانی مراجعه کند 
و تحت تشخیص و احیانا درمان قرار 

گیرد.«
 کمیته حقیقت یاب 

تشکیل می شود
با این حال محمدعلــی وکیلی، 
عضو هیات رئیسه مجلس، از احتمال 
تشکیل کمیته حقیقت یاب در مورد 
انتشــار بیماری ایدز در میان مردم 
محروم چنارمحمود لــردگان خبر 
داده و در توییترش نوشته است: »روز 
یکشنبه با مشورت همکاران نسبت 
به تشکیل کمیته حقیقت یاب اقدام 
خواهیم کرد.« حال باید منتظر ماند 
و دید که مقصر این ســهل انگاری که 
به ایــن فاجعه منجر شــده و زندگی 
مردمان یک روستا را اینگونه آشفته 

کرده است، کیست؟

وجود اظهارات ضدونقیض درخصوص منشأ ایدز در روستای »چنار محمودی« 

بالیی که خواب یک روستا را آشفته کرد

یادداشت

فائزه ناصح، دکترای روانشناسی عمومی 

دســت مادرش را رها کرد تــا بتواند به 
مغازه ای که چند قدم آنطرف تر اســت برود. 
از پشت شیشه به ویترین مغازه اسباب بازی 
فروشی خیره شد. نگاهی نافذ و گیرا که گویی 
دل در گرو یکی از وســایل بازی داخل مغازه 
سپرده است. برگشــت و نگاهی به مادرش 
انداخت که هنوز مشــغول خرید بود؛ دوباره 
به مغازه پر از اســباب بازی های رنگی رنگی 
نگاهی انداخت و مردد بود که می تواند داخل 
برود یا نه! مادر برگشــت و صدایش کرد، بیا 
برویم... آهنگ صدای مــادر تاثیری بر وی 

نداشــت. همچنان پابرجا بر سر جای خود 
ایســتاد و به تماشای وســایل بازی داخل 
ویترین ادامــه داد. یاال بیا برویــم، دیرمان 
شده... عزمش را جزم کرد و با صدایی لرزان 
گفت: »نمی آیم. مامان این را برایم بخر.... « 
با شنیدن کالم »نه« مادر، سیلی از اشک بر 
پهنای صورتش سرازیر شد. صدای ناله و جیغ 
و داد وی تمامی مغازه داران به بیرون کشاند 
تا ببینند چه اتفاقی افتاده که کودکی با این 
حجم از خشم و عصبانیت گریه می کند... مادر 
سعی در آرام کردن فرزندش داشت اما مگر 
کوتاه می آمد! با اصرار بر خواســته خویش و 
قشقرق راه انداختن مایه آبروریزی شده بود تا 
بتواند به این طریق به مراد خود برسد. براستی 
در مقابل سرکشــی و اصرار نابجای کودکان 

باید چه واکنشــی نشــان داد؟! با باج گیری 
کودک و نوجوان چگونه باید برخورد کرد؟

یکی از مشــکالت اکثر والدین در هنگام 
رفتن به خریــد، مهمانی یا فروشــگاه این 
اســت که نمی دانند در مقابل خواسته های 
غیر منطقی فرزندشان چه پاسخی دهند تا 
مجبور نشوند برای ســاکت کردن وی با باج 
دادن، تن به خواسته اش دهند. والدین باید 
درنظر بگیرند بچه ها برای آنکه به مقصود خود 
برسند از هر حربه ای چون گریه، آزار و اذیت، 
جیغ کشــیدن، پا کوبیدن به زمین، مشت 
و لگد زدن، کوبیدن ســر، به زمین افتادن، و 
دیگر نمایش های خشونت بار سرخوردگی 
بهره می برند تا با به بــازی گرفتن والدین و 
جریحــه دار کردن احساسات شــان، آنها را 
مســتاصل کنند. به والدین تاکید می شود 
با قــرار گرفتــن در چنیــن موقعیت هایی 
تحت فشــار های کودک یا نوجوان خویش 
به هیچ وجه، خواســته آنان را اجابت نکنند، 
زیرا ممکن اســت به بدرفتاری فرزندشــان 

در آینده منجر شــود. اگر این روال به عادت 
تبدیل شــود، کودک یاد می گیرد در پی هر 
بدرفتــاری اش، می تواند پــاداش دریافت 
کند. بنابراین اگر چنین رفتاری در کودک یا 
نوجوان شــکل بگیرد عوض کردن آن کاری 

دشوار خواهد بود. 
بنابرایــن والدین تنها زمانــی می توانند 
رفتار قشــقرق آمیز فرزند خویش را متوقف 
کنند که در مقابل رفتارشان تسلیم نشوند و 
پاداش و جایزه نیز در اختیار شان قرار ندهند. 
رفتاری که پاداش نگیرد، خاموش می شود 
و مجددا نیز اتفاق نخواهد افتــاد. از اینرو به 
پدران و مادران توصیه می شود که این رفتار 
را در هر موقعیت در پیش گیرند؛ فرقی ندارد 
در خانه خود هســتند یا منزل پدربزرگ و 
مادربزرگ یا در فروشــگاه و... اگر قرار باشد 
که سوءرفتار کودک خود را خاموش کنند اما 
در میان راه، بصورت یک خط در میان تسلیم 
خواسته های فرزند خود شوند، در اینصورت 
سوءرفتار تشدید می شــود؛ در واقع با پیش 

گرفتن چنین رویــه ای، والدین بچه خود را 
به قشــقرق راه انداختن های هرچه بیشتر و 

بزرگتر دعوت می کنند.
نکته دیگر که الزم است والدین در نحوه 
برخورد با کودک سرکش و بدقلق خود بدانند 
و همیشــه در الگوی فرزندپــروری خویش 
به کار برند، نحوه تعامل و ســوال پرسیدن 
از فرزندشــان اســت؛ از اینرو ضروریست به 
جای پرســیدن ســوالی مثل »چرا این کار 
را کردی؟« از فرزند خود بپرســند »چطور 
شــد که این کار را کردی؟«. البته بعضی از 
کودکان و نوجوانان نیز هستند که در مواجهه 
با چنین پرسشی مقاومت کرده و با یادآوری 
وعده ها و قول هایی که والدین شــان به آنها 
داده  اند درصدد طفره رفتن از پاســخ دادن 
هستند. از اینرو تاکید می شود هرگز تسلیم 
تقاضای غیر منطقی فرزند خویش نشــوید 
و به جای هرگونــه صحبت اضافی، نصیحت 
 یا ســر و صدا فقط به گفتن »نه، نمی شود« 

بسنده کنید. 

کودک سرکش؛ عصای دست یا بالی جان!

مانع باج گیری کودکان شویم

محمد خالدی سردشتی، 
نماینده لردگان: از بعد 
کارشناسی علمی باید 

به طوردقیق آزمایش ها 
بررسی شود و اگر به 

قطعیت برسیم به اطالع 
مردم خواهیم رساند. 

گزارش ها دقیق نیست و 
جواب قطعی داده نشده 
است. پس از جمع آوری 

تمامی گزارش ها می توان 
پاسخ قطعی داد

ایلنا به نقل از یک منبع 
آگاه در این باره نوشت: 

»تا جایی که می دانیم این 
ویروس »اچ آی وی« نیست 

با این حال تیم درمان در 
حال بررسی این ویروس 

ناشناخته است و تا نتیجه 
بررسی ها اعالم نشود 
نمی توانیم اظهار نظر 

کنیم.«
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