کشف بیش از  ۲تن موادمخدر و دستگیری  71سوداگر

طرح ممنوعیت ادامه تحصیل پزشکان عمومی به سرانجام نمیرسد

مریم یادگاری  /نسل فردا :رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر پایتخت با اشــاره به انجام عملیاتهای متعدد پلیس برای شناسایی
و دستگیری فروشندگان موادمخدر و جمعآوری معتادان متجاهر از سطح شــهر تهران ،اظهار داشت :با انجام عملیاتهای پلیسی از
ابتدای سال جاری ،دو تن و  ۶۰۰کیلوگرم انواع موادمخدر کشف و شش باند سازمان یافته منهدم و در این رابطه  ۷۱تن از سوداگران
مرگ دستگیر شدهاند .سرهنگ «محمد بخشنده» با بیان اینکه در سال  ۹۸کلیه نقاط آلوده شهر تهران را پاکسازی کردهایم ،گفت:
گشتهای انتظامی استمرار خواهد داشت و تاکنون بیش از سه هزار خردهفروش مواد مخدر دستگیر و  ۱۰هزار معتاد متجاهر در این
رابطه جمعآوری شدهاند .رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر تهران بزرگ بیان کرد :پاکسازی معابر و پارکها ،بزرگراهها و  ...از اولویتهای
پلیس مبارزه با موادمخدر پایتخت است.

خانه ملت :بشیر خالقی عضو کمیسیون بهداشت مجلس با بیان اینکه به طور قطع طرح ممنوعیت ادامه تحصیل پزشکان عمومی در مجلس
تصویب نمیشود ،گفت :مجلس مخالف ممنوعیت ادامه تحصیل پزشکان است ،بنابراین این طرح تصویب نمیشود و به سرانجام نمیرسد .وی
ادامه تحصیل را برای پزشکان ضروری خواند و افزود :ممانعت از ادامه تحصیل افراد به هیچ وجه درست نیست بلکه باید تمامی اقشار تشویق به
تحصیل در سطوح باالتر شوند ،بنابراین ممانعت از ادامه تحصیل پزشکان در دستور کار مجلس قرار ندارد .نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس
دهم یادآور شد :اینکه برای افزایش ماندگاری پزشکان عمومی در مناطق محروم از ادامه تحصیل آنها ممانعت شود به هیچ وجه اقدام درستی
نیست بلکه باید تأمین زیرساختها در مناطق محروم و ارائه مشوقهای مناسب به پزشکان مورد توجه قرار گیرد .در واقع با این کار صورت مسئله
پاک میشود ،اما مشکالت باقی میماند.

خانه ملت
 رئیس کمیسیون عمران مجلس؛

مدارس تخریب شده ،برای
مهر  98بازسازی میشوند
دریا وفایی  /گروه پارلمانی
daryavafaei2009@gmil.com

خبر روز
هر محصولی که بدون سم و
کود کشت شود ،ارگانیک نیست

مدیر کل فرآوردههای غذایی و آشــامیدنی
سازمان غذا و دارو در مورد محصوالت ارگانیک
اظهار کرد :برداشت غلطی در این مورد وجود
دارد که مردم تصــور میکنند هر محصولی
که یک کشــاورز برای کشــت آن از ســم یا
کودشیمیایی برای یک سال زراعی استفاده
نکرده باشد ،ارگانیک است.
دکتر وحید مفید افزود :براساس استانداردهای
جهانی ،برخی مــواد نبایــد در محصوالت
ارگانیک وجود داشــته باشد ،همچنین برای
عدم اســتفاده از ایــن مــواد در محصوالت
کشــاورزی ،فرآیندهای حداقل پنج تا هفت
ساله تعریف شده اســت .بنابراین زمینهای
کشاورزی که ادعا میشود محصوالت ارگانیک
دارند ،باید در طول بازههای زمانی مشخص از
کود و سموم استفاده نکرده باشند.
وی خاطر نشــان کرد :توانایی ما در بازرسی
محدود است ،بنابراین به حمایت بینبخشی
و همکاری مــردم در این زمینه نیاز اســت و
نقش آمــوزش و پــرورش ،صدا و ســیما و
دانشگاهها در زمینه اطالعرسانی محصوالت
ارگانیک و تغذیه سالم بســیار حائز اهمیت
است.
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نگاهی به مشکالت کارگران در آستانه روز جهانی کارگر

نزول معیشت؛معضل جامعهکارگری

یلدا توکلی  /گروه جامعه
tavakoli.yalda11@gmail.com

سخنگوی فراکسیون نمایندگان والیی
مجلس چندی پیش از بدهکاری150
هزار میلیاردتومانی دولت به ســازمان
تأمین اجتماعی خبــر داد و گفت :در
حالی که یــک کارفرما بــه خاطر دیر
پرداخت کردن ســه تا پنــج میلیونی
پول بیمه کارگران ،جریمه میشــود،
اما دولت برای این بدهکاری ســنگین
خود هیچ جریمهای پرداخت نمیکند.
سیدحسن نقوی حســینی با تاکید بر
اینکه هر روز بــر میزان بدهی دولت به
این ســازمان افزوده میشود ،تصریح
کرد :چــرا دولت به خاطــر این بدهی
ســنگین هیچ جریمهای نمیشود ،اما
یک کارفرما که برای چند نفر شــغل
ایجاد میکند باید جریمه شود.
شــاهد نقصــان و کمبود
خدمات درمانی هستیم
اصغر برشان ،دبیر اجرایی خانه کارگر
اســتان اصفهان با بیان اینکه سازمان
تأمیــن اجتماعی امروز با مشــکالت
متعددی روبهروســت و این مشکالت
را دولتمــردان بــه وجــود آوردهاند،
گفت :دولت بزرگتریــن بدهکار این
ســازمان اســت و بهرغم الزاماتی که
برای پرداخت ایــن بدهیها در برنامه
ششم توسعه و بودجه سال  ۹۷تصویب
شــد ،هنوز پرداخت نشده است .وی با
اشاره به اینکه در بخشنامه سال ۱۳۹۸
حداقل دســتمزد 36/5درصد افزایش
داشتهاست ،گفت :با وجود  ۲۰درصد
افزایش مزد کارگران ،قدرت خرید آنها
به یک سوم رسیدهاست .برشان افزود:
مردم هر حقوق و دستمزدی که داشته
باشند به همان میزان قدرت خریدشان
کاسته شده اســت ،اما روش افزایش
دســتمزد تاکنون ثابت بوده و ارزشی
برای طبقهبندی مشــاغل ،تحصیالت
و تخصص در نظر گرفته نشــده است.

عکس :مشرق نیوز

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی
در گفتوگوی اختصاصی با «نسلفردا» میزان
خسارت ناشی از ســیل اخیر در کشور را بیش
از 50هزارمیلیــارد تومان اعــام کرد و گفت:
هرچند درباره خســارتها هنوز عدد کاملی
نداریم ،اما آن چیزی کــه دربرآوردهای اولیه
خودش را نشــان میدهد عددی بیش از این
رقم اســت که به زمینهای کشاورزی ،اماکن
دولتی ،منازل مردم و زیرســاختها وارد شد.
البته به نظــر میآید این عــدد درجمعبندی
افزایش داشته باشد .محمدرضا رضاییکوچی،
در خصوص زمــان بازســازی اماکن تخریب
شده به ویژه مدارس عنوان کرد :اگر بخواهند
میتوانند تا مهر  98عملیات نوسازی مدارس
سیلزده را به نتیجه برسانند یعنی کار سختی
نیست .چنانچه ارادهای باشد و منابع را تأمین
کنند میتوانیم برای سال تحصیلی  98مدارس
را دراختیار دانشآموزان قــرار بدهیم .وی با
تاکید بر اینکه« قــول میدهیم مجدانه پیگیر
و ناظرفرآیند بازســازی مدارس تخریب شده
باشیم» ،ادامه داد :مصرهستیم که مجلس نقش
نظارتی خودش را داشته باشد .باید خساراتی
که به مردم وارد شــده خصوصــاً در بحث نیاز
اولیه یعنی مســکن ،لوازم خانــه ،زمینهای
کشــاورزی و زیرساختهای کشــور نظارت،
کنترل و پیگیــری الزم اعمال شــود .رئیس
کمیســیون عمران مجلس دهم خاطرنشان
کرد :نباید اجازه بدهیم این موضوع به فراموشی
سپرده شود .سیلزدگان خیالشان از این بابت
راحت باشد ما درکمیســیون عمران وظایف
خــود را انجــام میدهیم کمااینکه مســئول
پیگیری آسیبشناســی سیل هســتیم و با
جدیت این موضوع را پیگیــری خواهیم کرد.
کوچی در توضیــح اینکه «تجــارب حوادث
سالهای گذشته در ابترماندن اقدامات عمرانی
گواهی برنگرانیهاســت» اظهار داشت :البته
شــاید در بعضی جاها ایراداتی وجود داشــته
باشد ،ولی نباید این موضوع به دست فراموشی
سپرده شود .رئیس کمیسیون عمران مجلس
شورای اسالمی درادامه درباره وضعیت سکونت
زلزلهزدگان کرمانشــاه عنوان کرد :مشکالتی
در گذشته داشــتیم که ســیل و زلزله آمد و
خرابیهایــی برجای گذاشــت .نمیگویم که
بعضی جاها فراموش شد ،اما شاید آن انتظاری
که بود برآورده نشد .البته شخصاً به کرمانشاه
رفتم و انصافاً بنیاد مســکن برای تأمین منزل
مردم تالشهای فراوانی داشت .وی همچنین
درباره آخرین وضعیت ســاختمان پالســکو
اعالم کرد :پالســکو در حال ســاخت است .تا
یکماه آینده مجددا ً بازدیدی خواهیم داشت
و امیدواریم براســاس برنامــه زمانبندی دو
سالهای که به ما دادند کار بازسازی پالسکو نیز
به پایان برسد.

جـامـعـه
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وی با بیــان اینکــه در روش افزایش
دستمزد با اعداد متغیر ،باید روز به روز
دستمزد جامعه حداقلبگیرها افزایش
داده شود ،گفت :در مزد سال گذشته و
امسال ،ابهام وجود دارد و کمک هزینه
مسکن با وجود تأیید شورای عالی کار
و تصویب کمیته اقتصــادی ،هنوز به
تصویب دولت نرسیده است .برشان با
بیان اینکه در شرایط تحریم باید بیشتر
به نیروی کار توجه شــود ،خاطر نشان
کرد :خدمات اجتماعی برای شــاغالن
باید افزایش یابد ،اما شــاهد نقصان و
کمبــود خدمات درمانی هســتیم و با
توجه به افزایش نــرخ دارو ،کارگران با
مشــکالت متعددی روبهرو هســتند.
وی در ادامه افــزود :بزرگترین عیب
دستمزدها این است که با قدرت خرید
از دست رفته مردم ،همخوانی ندارد و
پاســخگوی نیاز جامعه و کشور نیست
و تولیدکنندگان کشــور نیــز توانایی
افزایش ســطح دســتمزد بیش از این
مقدار را ندارند ،در این شرایط از دولت

توقع داریــم حمایتهــای اجتماعی
همچون درمان و تأمیــن اجتماعی و
کمکهای خاص داشــته باشد .برشان
با بیان اینکه دولت باید در زمان تحریم
وارد صحنه شود ،گفت :از دولت توقع
داریــم در بحث اختصــاص بن کاالی
اساسی که تمامی زمینهها و شرایط آن
از جمله تعاونیهای مصرف فراهم است،
ورود کند تا کاالی اساســی به دست
مستحق اصلی که مســتمر یبگیران
هستند ،برسد .برشان افزود :متاسفانه
دولت در این زمینــه کوتاهی کرده و
یکی از خواســتههای مردم این است
که در شرایط تحریم که دولت مشکل
ارزی دارد ولی مشکل ریالی ندارد ،وارد
صحنه شود و به جامعه کارگر به صورت
ارائه کاالهای اساســی کمک کند .وی
با بیان اینکه رئیس جمهوری به بحث
خصوصیسازی شرکت سرمایهگذاری
تأمین اجتماعی اشــاره کرده اســت،
تصریح کرد :جای تأســف اســت که
ســازمان تأمین اجتماعی را متعلق به

خود میدانند و برای آن تصمیمگیری
میکنند .برشان افزود :برای جریانات
سازمان تأمین اجتماعی باید مسئوالن
آن تصمیمگیری و مســیری را دنبال
کنند که این سازمان به سمت سوددهی
حرکت کند و با بحران روبهرو نشود.
قدرت خرید جامعه کارگری
به یک ســوم کاهش یافته
است
احمدرضــا معینــی ،رئیــس کانون
هماهنگی شورای اسالمی کار اصفهان
نیز گفت :براساس پژوهشهای انجام
شــده قدرت خرید جامعــه کارگری
به یک ســوم کاهش یافته اســت که
تقویت قــدرت خرید ،بهبــود کیفیت
تولید ،جلب اعتماد مــردم ،حمایت از
اقشار ضعیف ،اصالح سیستم مالیاتی
و بانکی ،ســرمایهگذاری در تولید و...
از راهکارهای رونق تولید اســت .وی
در خصــوص قانون کار ،گفــت :قانون
کار اگرچه مصوب ســال  59است ،اما
مشکلی ندارد ،تصریح کرد :قانون کار

اگرچه نیازمند اصالحات است ،اما در
مجموع ،حتی پنج درصد قانون فعلی
اجرا نشــده و  95درصد آن مســکوت
مانده اســت و گواه این ،نبود حتی یک
شــکایت در بخــش مجازاتهای این
قانون اســت .رئیس کانون هماهنگی
شورای اســامی کار اصفهان تصریح
کرد :مشــکل امروز ،عدم اجرای قانون
کار اســت و کارفرمــا بایــد در قانون
تجارت ،پیگیر کار خودش باشد و قانون
کار در حمایــت از نیروی کار اســت،
اگرچه همه در یک سنگر هستیم.
صنــدوق بازنشســتگان
تأمیــن اجتماعــی باید
سهجانبهگرایی شود
رئیس هیئت مدیره کانون بازنشستگان
اســتان اصفهان نیز با بیــان اینکه با
افزایش نرخ تورم ،در عمل ســفرههای
بازنشستگان  ۵۷درصد کوچکتر شده
است ،گفت :حقوق فعلی بازنشستگان
جوابگوی زندگی آنها نیست ،در حالی
که سال گذشــته تورم  ۷۰درصد رشد
داشــت ،تنها با افزایــش  ۱۳درصدی
حقوق بازنشستگان ،در عمل سفرههای
آنها  ۵۷درصد کوچکتر شد .رئیس
هیئت مدیره کانون بازنشستگان استان
اصفهان با انتقــاد از تصمیم دولت در
خصوص فــروش تأمیــن اجتماعی و
واگذاری آن ،اظهــار کرد :بدهی دولت
به ســازمان تأمین اجتماعی ۲۰۰هزار
میلیارد تومان اســت و در این شرایط
قصد فــروش شســتا را دارد ،در حالی
که سازمان تأمین اجتماعی متعلق به
بخش خصوصی است و جامعه کارگری
مخالف این تصمیم هستند.
وی تاکید کرد :صندوق بازنشســتگان
تأمین اجتماعی باید ســهجانبهگرایی
شود و در آن نماینده جامعه کارگری،
کارفرمایی و دولت حضور داشــته و از
سوی دیگر نظارت مجلس بر آن حکم
فرما باشد.

به بهانه روز شوراها؛

جامعه بدون مشورت ،در تب خودمحوری میسوزد
زهرا محزونیه  /گروه جامعه
zahramahzounieh@gmail.com

مشــورت ،یکــی از ارکان مهــم ســامت
تصمیمگیریهاست .جامعهای که سنت مشورت
در آن حاکم نیســت ،در تبوتاب خودمحوری
میسوزد ،ولی در جامعهای که در آن همفکری و
نظرخواهی ،اصلی یقینی است و از اجزای ضروری
حیات آن به شمار میآید ،بهترین راه و کاملترین
مسیر در برابر افراد گشوده خواهد شد.
پیامبر اعظم (ص) نیــز میفرماید« :هیچ قومی
مشورت نکردند جز آنکه به بهترین امور هدایت
یافتند».

موضوع مشاوره در اســام اهمیت خاصی دارد تا
آنجا که حتی در قرآن کریم ،سورهای به نام «شورا»
نامگذاری شده است .در دیدگاه اسالم ،مشورت
کردن افزون بــر هدایت انســان ،او را از تنگناها
میرهاند .در انجام امور ،نیرومند میســازد ،مایه
برکت و فهم بصیرت انسان میشود ،او را به رضای
خالق نزدیک میکند و به رأی خالص میرساند.
َ
ــم» در مکه و آیه
ــوری ب َ ْی َن ُه ْ
آیــه « َو أ ْم َر ُه ْم شُ َ
َ
ْ
« َو شَ ا ِو ْر ُه ْم فِی األ ْم َر» در مدینه نازل شده است؛
یعنی دین اسالم هم در شرایط خفقان مکه و هم
در دوران تشکیل حکومت در مدینه ،به مشورت
سفارش میکند.
در اسالم ،شورا و مشاوره زمانی موضوعیت مییابد

که حکم و قانونی وجود نداشته باشد .وقتی حکم
خدا و قوانین و مقررات اسالم یا فرمان صریح پیامبر
و معصومان وجود دارد ،نمیتوان مشاوره کرد و آن
احکام و قوانین باید بدون هیچگونه تردید و تأملی
اجرا شــود .قرآن در این زمینه میفرماید« :هیچ
مرد و زن با ایمانی را در کاری که خدا و رسول حکم
کنند ،اراده و اختیاری نیســت (که رأی خالفی
اظهار کنند) و هر کس نافرمانی خدا و رسول کند،
گمراهی سختی افتاده است ».ازاینرو،
دانسته ،به
ِ
موضوع شورا و مشورت در اموری جاری میشود
که اسالم ،نظر قاطع و تعیینکنندهای نداده باشد.
اســام اجازه نمیدهد با هر کس مشورت کنیم،
بلکه کسانی را معرفی میکند که صالحیت این

کار را داشته باشند .در ســخنان پیشوایان حق،
مجموعهای از صفات عنوان شده که چنانچه فرد
دارای آن صفات باشد ،مناســب مشورت کردن
است .خداترســی ،تقوای الهی ،رازداری ،تعقل،
تجربه و دانش ،از جمله ویژگیهای مشاور خوب
است.
در دیدگاه اسالم ،مشاور وظایفی دارد که باید به
آن عمل کند .مشاور باید صادق ،امین و خیرخواه
باشد .رسول خدا (ص) فرمود« :هر کس از برادر
مسلمانش مشــورت خواهد و او جز آنچه خیر و
رشد اوست ،نظر دهد ،به او خیانت کرده است».
مشورتکننده نیز باید پس از آنکه با فردی با صفات
الزم مشورت کرد ،نظر او را بپذیرد و به کار بندد.

گزارش تصویری

مبارزه با ملخهای صحرایی با هواپیمای سمپاش

جشنواره ملی کوچ عشایر در «جعفرآباد» بیلهسوار

مهر :مبارزه با ملخهای صحرایی با هواپیمای سمپاش در شهرستانهای سیریک و جاسک در حال
انجام است.تا کنون در بیش از  ۳۰۰۰۰هکتار از مراتع و عرصههای منابع طبیعی استان هرمزگان علیه
این آفت مبارزه شده است.

مهر :نهمین جشنواره ملی کوچ عشایر شاهسون مغان با هدف تقویت و رونق گردشگری عشایری و با
محوریت معرفی آداب ،رسوم ،فرهنگ و توانمندیهای مختلف زندگی عشایری در منطقه جعفرآباد
شهرستان مرزی بیلهسوار در استان اردبیل برگزار شد.

شهری
شهردار کرج خبر داد:

اختصاص  ۳۰میلیارد به نصب
دوربینهای پایش تصویری
کرج  -زری اسفندفر
mrs.esfandfar@gmail.com

شــهردار کرج از اختصاص ۳۰میلیارد تومان
برای نصب دوربینهای پایش تصویری در شهر
به منظور مدیریت ترافیک خبر داد .علیاصغر
کمالیزاده در جلسه شورای اداری استان البرز
به شدت بارندگیهای اخیر اشاره کرد و گفت:
بارشهای شدید در استان به ویژه در کالنشهر
کرج با همکاری و هماهنگی شــهرداریها و
دیگر دســتگاههای اجرایی مسئوالن ختم به
خیر و تبدیل به رحمت شــد .وی در ادامه با
اشاره به کمکهای نقدی و غیرنقدی به مناطق
ســیلزده ،از راهاندازی کمپینی در خصوص
کمک یک روز حقوق کارمندان شهرداری کرج
به سیلزدگان خبر داد و گفت :مدیریت شهری
کرج در راستای کمک به آسیبدیدگان سیل
در برخی استانهای کشــور تالش میکند.
شهردار کرج با اشاره به اینکه هنوز وارونگی هوا
در کرج رخ نداده است ،گفت :فصل بارندگیها
که بگــذرد ،دوباره بــا وارونگی هــوا مواجه
میشــویم و این مهم بر لزوم توجه به شورای
هماهنگی ترافیک تاکید دارد .وی با اشاره به
انعقاد تفاهمنامهای با فرمانده انتظامی البرز در
خصوص شورای ترافیک و پایش تصویری شهر،
گفت :برای این موضوع حدود ۳۰میلیارد تومان
اعتبار در نظر گرفتهشده است .کمالیزاده در
بخش دیگری با اشاره به اینکه فراهم کردن قیر
برای شهرداریها مشکل است ،گفت :قیمت
تمامشده قیر نیز افزایشیافته و موجب شده
تا خدماترسانی کاهش یابد.

آموزش
رئیس دانشگاه فرهنگیان خبر داد:

ورود  ۲۰هزار معلم جدید
به مدارس از مهر ۹۸

ایسنا :رئیس دانشگاه فرهنگیان ضمن اعالم
اینکه برای مهر  ۹۸تقاضای ۵۰تا  ۵۵هزار مجوز
جذب کردهایم و اگر با این روند پیش برویم نیاز
کف آموزش و پرورش را طی ســه چهار سال
دیگر جبران میکنیم ،اظهار کرد :مهرماه امسال
۲۰هزار معلم جدید به آموزش و پرورش تحویل
میدهیم .حسین خنیفر با بیان اینکه معتقدیم
تعلیم و تربیت امری خطیر ،حســاس ،ظریف
و تعیینکننده است ،گفت :پیشرفت و توسعه
کشورها از مســیر تعلیم و تربیت و قاعده هرم
که آموزشهای عمومی اســت ،گذشته است.
وی افزود :اکنون با نســل پرسشگر و کنجکاو
روبهرو هستیم که گاهی با استفاده از امکانات
و تجهیزات الکترونیکــی و مجازی چند گام از
ما جلوتر هستند .رئیس دانشگاه فرهنگیان با
اشاره به اینکه باید نظام تعلیم و تربیت به اولویت
دوم دولتها تبدیل شــود ،گفت :اگر این نظام
تعلیم و تربیت به درستی اصالح شود ،در نهایت
شاهد بالندگی از درون خواهیم بود که اقتصاد
بدون نفت را برای ما رقم میزند .خنیفر درباره
مراسم نکوداشت یکصد ســال تربیت معلم در
ایران توضیحاتی ارائه کرد و گفت :تعلیم و تعلم
در ایران سابقه دیرینه و به درازای تاریخ دارد،
اما  ۱۶۸سال قبل ،دارالفنون تأسیس میشود.

سالمت
معاون بهداشت وزارت بهداشت؛

یک نگرانی «بهداشتی» برای
سیلزدگان طی دو هفته آینده

شهر خبر :معاون بهداشــت وزارت بهداشت
با اشــاره به وضعیت حیوانگزیدگی در مناطق
سیلزده کشــور ،گفت :در این زمینه نگران دو
هفته آینده هستم؛ زیرا با توجه به جاری شدن
سیل و خراب شــدن لولهها و با توجه به گرمای
هوا ،حیوانــات احتماالً به ســطح خواهند آمد
و ممکن است مشــکالتی را ایجاد کنند .دکتر
علیرضا رئیســی ،با اشــاره به نگرانیهایی که
در رابطه با گزش ســیلزدگان توسط مارهای
سمی ،سگ و عقرب بهویژه در مناطق سیلزده
خوزســتان و سیســتان و بلوچســتان وجود
دارد ،گفت :در حال حاضر هم ســیل و هم گرم
شــدن هوا در تمام مناطق ســیلزده از جمله
زابل خطر حیوانگزیدگی توســط عقرب ،مار و
ســگهای ولگرد را باال برده است .البته گزش
توسط سگهای ولگرد بیشــتر در خوزستان،
لرستان و گلستان مطرح بود .وی بیان کرد :برای
مقابله با این پدیده تمهیداتی اندیشیده شده و
آموزشهای الزم به مراقبان سالمت و پایگاههای
بهداشت به طور مرتب داده میشود.

