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سخنگوی دولت خبر داد:
آیین نامه اعطای تابعیت به 

فرزندان زنان ایرانی تصویب شد
سخنگوی دولت از 
تصویب آیین نامه اعطای 
تابعیت ایران به فرزندان 
ازدواج زنــان ایرانی با 
مردان خارجی خبر داد. 

به گزارش ایسنا، علی ربیعی گفت: با تالشی که صورت 
گرفت دیروز آیین نامه اعطای تابعیت ایرانی به فرزندان 
حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی تصویب 
شد. او افزود: بر اســاس این آیین نامه استانداری ها 
به همراه سازمان ثبت احوال و در خارج از کشور هم 
دفترهای نمایندگی ما مســئول این کار هســتند. 
ربیعی تأکید کرد: زنان ایرانی که دارای فرزند هستند 
و آن فرزندان باالی هجده سال دارند یا مادرانشان فوت 

کرده اند هم می توانند تابعیت ایرانی را دریافت کنند.
    

معاون سازمان بهزیستی:
 فرزندخواندگی در ایران 

افزایش یافته است
معاون ســازمان 
یــران  بهزیســتی ا
گفت: »تعــداد موارد 
فرزندخواندگی افزایش 
یافته و ساالنه دو هزار 

کودک بــه فرزندخواندگی پذیرفته می شــوند.« 
حبیب اهلل مسعودی فرید در گفت وگو با خبرنگار 
ایرنا با اشــاره به افزایش موارد فرزندخواندگی در 
ایران گفت: ساالنه دو هزار کودک به فرزندخواندگی 
سپرده می شوند که یکهزار و ۷۰۰ نفر از این کودکان 
به فرزندخواندگی دائمی و ۳۰۰ کودک نیز به امین 
موقت سپرده می شوند. وی خاطرنشان کرد: بعد 
از تصویــب قانون حمایت از کــودکان و نوجوانان 
بی سرپرســت و بدسرپرست ســال ۹۲ - که بهتر 
از قانون مصوب در سال ۵۳ اســت -، تعداد موارد 
فرزندخواندگی افزایش یافته و ساالنه دو هزار کودک 
به فرزندخواندگی می روند که تعــدادی از آنها به 
امین موقت سپرده می شوند زیرا واگذاری کودکان 
به سرپرست امین موقت بهتر از ماندن در مراکزی 

است که هر ۶ ماه مربی آنها تغییر می کند.
    

از ابتدای خرداد اجرا می شود 
افزایش قیمت بلیت متروی 

تهران و حومه 
مدیرعامل شرکت 
بهره بــرداری متروی 
تهران و حومه از تغییر 
قیمت بلیــت متروی 
تهران و حومه از ابتدای 

خردادماه ســال جاری خبر داد. به گزارش ایسنا، 
فرنوش نوبخت با اشاره به اینکه طبق مصوبه اعمال 
افزایش نرخ کرایه حمل ونقل عمومی شهر تهران 
که به تائید شورای اسالمی شهر تهران و فرمانداری 
تهران رسید همانند سنوات گذشته باید از ابتدای 
اردیبهشت ماه سال جاری این تغییرات برابر مصوبه 
ابالغ شــده اعمال می شــد، گفت: به دلیل شیوع 
ویروس کرونا این افزایش قیمت برخالف سال های 
قبل باکمی تأخیر از امروز اعمال می شود. نوبخت 
درباره افزایش قیمت بلیت مترو اظهار کرد: بر اساس 
مصوبه شورای اسالمی شهر تهران قیمت  بلیت  مترو 
برای بلیت تک سفره۱۵۰۰ تومان ، تک سفره حومه 
۱۷۰۰تومان، تک سفره هشتگرد۵۰۰۰ تومان و 
تک ســفره فرودگاه امام خمینی )ره(همانند سال 
گذشــته بدون افزایش  ۹۰۰۰ تومان تعیین شده 
است. مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی تهران 
و حومه در ادامه گفت: افرادی که از خطوط حومه ای 
اســتفاده می کنند باید در ایســتگاه مبدأ بلیت 

تک سفره حومه، هشتگرد و فرودگاه را تهیه کنند.
    

پلیس فتا:
فعالیت بورسی در فضای 
مجازی غیرقانونی است

رئیس مرکــز پیش گیری پلیس فتــا، فعالیت 
کانال های سرمایه گذاری در بورس در فضای مجازی 
را »غیرقانونی« خواند. به گزارش ایسنا، محمد رجبی 
در خصوص فعالیت غیرقانونی کانال ها و صفحاتی 
در فضای مجازی تحت عنوان ســرمایه گذاری در 
بورس هشدار داد و گفت: هیچ فعالیت رسمی و دارای 
مجوزی روی تلگرام نداریم و صفحات اینستاگرامی هم 
همینطور است. هیچ صفحه رسمی که دارای مجوز از 
یک نهاد قانونی باشد در اینستاگرام وجود ندارد. رجبی 
با بیان اینکه مدتی است حجم معامالت بورس افزایش 
پیداکرده است و رغبت زیادی در مردم به وجود آمده 
تا در بورس سرمایه گذاری کنند، گفت: معموالً وقتی 
فضا در یک حوزه جذاب می شــود کاله برداران  هم 
فعال شده و سعی می کنند از فضای به وجود آمده برای 

رسیدن به برنامه هایشان استفاده کنند.

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

مسئوالن وضعیت شیوع کرونا در 
خوزستان را بحرانی توصیف می کنند. 
این در حالی است که چند ماه پیش یعنی 
روزهای ابتدایی شیوع این ویروس گمان 
می رفت وضعیت در شهرهای جنوبی 
کشور، آن  هم با شروع گرما بهتر شود، 

اما ظاهرا این پیش بینی ها محقق نشد.
  شیوع کرونا در گرمای 

باالتر از 40 درجه
با اینکه دمای خوزستان در این روزها 
به باالی ۴۰درجه هم رسیده است، اما 
آمار مبتالیان به کرونا با سرعت زیادی 

در این استان رو به افزایش است.
کیانــوش جهانپور، ســخنگوی 
وزارت بهداشــت توضیح داد: می توان 
نتیجه گیــری کــرد کــه برخــالف 
کروناویروس های قبلی مثل ســارس، 
در کویید ۱۹حتی دمای باالی ۴۵ درجه 
نیز باعث حذف بیماری نمی شود و این 
ویروس در مقابل گرما تاب آوری دارد. 
به همین دلیل به نظر می رسد تا زمان 
ساخت واکسن این وضعیت همچنان 

ادامه دارد.
مطالعات مختلفی کــه در چند ماه 
گذشته منتشر شده هم این موضوع را 
تأیید می کنند. در بخشــی از گزارشی 
که یک ماه پیش توسط آکادمی علوم، 
مهندسی و پزشکی ایاالت متحده آمریکا 
منتشر شد، آمده اســت: درحالی که 
ویژگی های زیادی از ویروس ناشناخته 
هستند، اما احتماالً گرمای تابستان به 
شکل شدیدی جلو شــیوع ویروس را 

نمی گیرد.
مطالعه که در نشــریه لنســت هم 
منتشر شد نشــان می دهد که افزایش 

دما سرعت شیوع کروناویروس را کاهش 
می دهد، اما برای این اتفاق دما باید تا حد 
زیادی افزایش پیدا کنــد و به نزدیک 
۶۰درجه برســد، موضوعی که تقریباً 

غیرممکن است.
خوزستانی ها کرونا را جدی 

نگرفته اند
با اینکه شیوع بیماری در استان های 
جنوبی کمی دیرتر از سایر مناطق ایران 
آغاز شد اما کرونا در جنوب ایران به ویژه 
در خوزستان یکه تازی می کند تا جایی 
که به گفته مسئوالن ۲۵ درصد بیماران 

کل کشور مربوط به این استان است.
از طرف دیگر گزارش های رسمی از 
استان خوزستان حکایت از این دادند 
که مردم ویــروس را جدی نگرفته اند و 
باوجود همه هشدارها و فرسودگی کادر 
درمان همچنان اصول بهداشتی رعایت 

نمی شود.
هم زمان بــا این گزارش هــا، رضا 
نجاتی، سخنگوی ستاد مقابله با کرونا 
در خوزستان، اعالم کرد که با توجه به 
وضعیت این اســتان، برای تعطیالت 
عید فطر، محدودیت هــای رفت وآمد 
درون شــهری برای برخــی نقاط این 

استان در نظر گرفته خواهد شد.
او با اشاره به تجربه تأثیر تعطیالت 
نوروز در کاهش آمار ابتــال به کرونا در 
این اســتان، بر ضرورت تعطیلی همه 
صنوف و ادارات با وجود هزینه اقتصادی 
سنگین آن تأکید کرد. علیرضا افشار، 
نماینده وزیر بهداشت در امور اجرایی 
مقابله با کرونا در خوزستان، هم در یک 
برنامه تلویزیونی نسبت به خستگی و 
فرســودگی کادر درمان در این استان 

هشدار داده است.
او گفت: حدود ســه ماه اســت که 
پرسنل کادر درمانی و پشتیبانی درمان، 
شبانه روز در حال تالش برای مهار این 

ویروس هستند و گاهی بسیاری از آن ها 
ماه ها است که والدین و نزدیکان و حتی 

فرزندانشان را ندیده اند.
افشــار وضعیــت ســالمتی کادر 
درمان در استان خوزســتان را با توجه 
به وضعیت دمای باالی هوا در این استان 
نگران کننــده خوانده و افزوده اســت 
که آن ها با پوشــش های محافظتی، 
ساعت ها در حال کار هستند که با توجه 
به آغاز فصل گرما، عمــاًل دچار تعریق 
می شوند و نمی توانند با این پوشش ها 

مایعات و آب مصرف کنند.
او از مردم خواســت با رعایت نکات 
بهداشــتی و فاصله گذاری فیزیکی، به 
کاهش شیوع ویروس کرونا کمک کنند 
تا نیروهای درمانی در بیمارســتان ها 
بتواننــد در شــیفت های کوتاه تر کار 
کنند. این تقاضا در حالی مطرح شــده 
که ایرنا در گزارشی نوشت با آنکه آژیر 
خطر آمار روزانــه مبتالیان به ویروس 
کرونا در خوزستان به صدا درآمده، اما 
مردم هنوز خطر را جدی نگرفته اند. این 
گزارش وضعیت خوزســتان را ازآن رو 
بســیار نگران کننده توصیف کرده که 
سهم یک چهارمی استان خوزستان از 
مجموع آمار مبتالیان به ویروس کرونا 
تقریباً در ۱۰ روز گذشته ثابت بوده است.

گزارش مذکور به پرســه بیماران 
بدحال در خیابان ها اشاره  کرده و گفته 
اســت که بیماران اصلی همان افرادی 
هســتند که دائماً و بی دلیــل در بازار، 
خیابان ها و اماکنی مانند ســالن های 
آرایش حضور دارنــد و راه را برای کادر 

درمان و بهداشت سخت تر می کنند.
امیرحسین زندی، جامعه شناس در 
رابطه با جدی نگرفتن قرنطینه توسط 
برخی مردم این اســتان بیان کرده که 
دلیل اصلی آن روابط قومی-قبیله ای، 
روابط درون گروهی و برون گروهی و سایر 

ارتباطات پررنگ فیزیکی میان اعضای 
خانواده است. بااین حال آمار مبتالیان 
و افرادی که قرنطینه را رعایت نمی کنند 
به حدی باالست که شاپور مسعودی فر، 
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی 
دزفول هشدار داده با بیماران سرپایی که 
قرنطینه خانگی را رعایت نکنند برخورد 
قضایی می شود. مسعودی فر گفته است 
مشکل اصلی منطقه مردم بی پروایی 
هســتند که بدون ماسک و دستکش 

وارد جامعه می شوند. 
موج کرونا قابل پیش بینی بود

یک اقلیم شــناس در رابطه بااینکه 
خوزستان تبدیل به کانون کرونا شده 
اســت می گوید: دو فرض مسلم وجود 
دارد اول اینکه شــیوع کرونــا ارتباط 
مستقیم با رفت وآمد دارد. مثل توریسم 
و رفت وآمدهای مکــرر هوایی؛ تجربه 
نشان داده که میزان تردد در یک منطقه 
با شیوع کرونا رابطه مستقیم وجود دارد. 
فرض دوم اینکه از چندین سال پیش 
خوزستان یکی از مقاصد مسافرت های 
نوروزی اســت. این افراد یا توریســت 
هســتند و یا خوزســتانی هایی که در 
نقاط مختلف کشور زندگی می کنند 
و برای دیدار به شهر آبا و اجدادی خود 
می روند. امســال عید تقریباً همه این 
گروه ها به این استان، به ویژه شهرهای 
اندیمشک، دزفول، شوش و اهواز آمده 

بودند. این موضوع قابل پیش بینی بود 
که خوزســتان بعد از عید با یک موج 
عظیم از بیماری کرونا مواجه خواهد شد.

 انگشت اتهام 
به سوی مردم یا مسئوالن؟

 آن طور که در باال هم به آن اشاره شد، 
دولت بازار و برخی مشاغل غیرضروری را 
در شهرهایی ازجمله اهواز تعطیل کرده 
است و از مردم خواسته در خانه بمانند. 
ســازمان صنعت، معدن و تجارت نیز 
گفته است بیش از هزار واحد متخلف را 
پلمپ کرده است اما هنوز دست فروشان 
و بازارچه های کوچک به فعالیت خود 
ادامه می دهند. علیرضا عالی پور، معاون 
شــهرداری اهواز در همین رابطه بیان 
کرده که برچیدن بازارهــای کپری و 
دست فروشــان مالحظات اجتماعی، 
سیاسی و امنیتی دارد و اگر شهرداری 
بخواهــد ایــن بازارهــا را جمع کند 
مســئوالن امنیتی مالحظاتی درباره 

آن دارند. 
پیش ازاین ها هم مســئوالن حوزه 
بهداشت خوزســتان گفته بودند که 
افزایش آمار مبتالیان در این استان به 
دلیل افزایش آزمایش ها و تســت های 
انجام شده است. اســتاندار خوزستان 
مدعی شــده پــس از اســتان فارس، 
خوزســتان بیشترین اســتانی است 
که آزمایــش کرونا در آن انجام شــده 
است. بااین حال برخی معتقدند تست 
دادن خیلی هم راحت نیســت. یکی از 
شهروندان خوزستانی گفته است بیشتر 
تست های خون منفی می شوند اما تست 
مخاط نتایج قابل اعتمادتری دارد که در 
خوزستان ظرفیت انجام این تست بسیار 

پایین است.
بااین حــال هدایــت اهلل خادمی، 
نماینده ایذه در مجلس شورای اسالمی 
می گوید: در بســیاری از اســتان های 
جنوبی ایران مردم فکر می کنند از نظر 
اخالقی و حیثیتی بد است که به کرونا 
مبتال شده باشد بنابراین بیماری خود 

را پنهان می کنند. 
در خوزستان عالوه بر پررنگ بودن 
روابط قومی و قبیله ای، بیکاری باعث 
شده بسیاری در خانه نمانند و به سرکار 
بروند. همچنین نزدیک بودن عید فطر و 
اهمیت آن برای اعــراب یکی از دالیلی 
است که مسئوالن و مردم را بیش ازپیش 
نگران می کند. در ایــن روز مردم این 
مناطق به دیدار هم می رونــد و از بازار 
خرید می کننــد. درصورتی که مردم 
نکات بهداشــتی را رعایت نکنند و در 
خانه نمانند فاجعه بزرگ تری در انتظار 

این استان است.
یکی از شهروندان دزفولی می گویند 
در این شــهر برخی مراسم همچنان 
برگزار می شوند ازجمله مراسم عروسی 
و خاک سپاری و تعداد زیادی هم در این 
برنامه ها شرکت می کنند. برای مثال 

چند وقت پیش مراســم خاک سپاری 
برگزار شد که حدود ۲هزار نفر را افطاری 

دادند.
 احتمال طغیان 

در استان های دیگر
باال رفتن بیماران در خوزستان تنها 
خبر بد نیست. افزایش ســریع تعداد 
مبتالیان در خوزستان باعث شده است 
تا نگرانی ها در رابطه با تبدیل این استان 
به کانون جدید شــیوع کرونا افزایش 
پیدا کنــد، اگرچه در چنــد روز اخیر 
محدودیت های زیادی در این اســتان 
برای توقف شــیوع کروناویروس ایجاد 
شده است. سخنگوی وزارت بهداشت 
در این رابطه می گوید: محدودیت هایی 
مثل تعطیلی ادارات و ممنوعیت تردد 
بین شهرستان در راستای جلوگیری از 
تبدیل این استان به کانون شیوع کرونا 
است. اما امکان بازگشت بیماری وجود 
دارد و این مشکل اصلی پاندمی است که 
در همه جای دنیا وجود دارد. ایران هم 

بزرگ است و این خطرات وجود دارد.
درواقع اگر هم از تبدیل خوزستان به 
کانون جدید شیوع کروناویروس در ایران 
جلوگیری شود، این امکان وجود دارد 
که این ویروس در استان های دیگری 
به دالیل مشابهی طغیان کند. جهانپور 
می گوید: این امــکان وجود دارد که در 
تعداد انگشت شــماری از استان ها که 
کرونا با تأخیر وارد شده است، وضعیت 
مشابهی به وجود بیاید. از سویی هر رفتار 
غیرهوشمندانه ای هم می تواند چنین 

مشکالتی به وجود بیاورد.
آخرین آمار ابتال و فوت براثر کرونا

بر اساس آخرین گزارش ها از وزارت 
بهداشت، تا روز گذشته تعداد مبتالیان 
به کووید-۱۹ در کشــور به ۱۲۶ هزار و 
۹۴۹ نفر رســید که از این تعداد ۷ هزار 

و ۱۸۳ نفر جان خود را ازدست داده اند.
به گفته جهانپور از روز سه شنبه تا 
ظهر دیروز ۲هــزار و ۳۴۶ بیمار جدید 
مبتالبه کووید-۱۹ در کشور شناسایی 
شد که بیش از ۸۰ درصد موارد جدید 
شناسایی شده در بازه زمانی ذکرشده، 
موارد باعالیم خفیف، متوسط و سرپایی 
این بیماری بوده است. از روز سه شنبه تا 
ظهر چهارشنبه ۶۴ بیمار کووید-۱۹ نیز 

جان خود را از دست دادند.

واکاوی اینکه چرا خوزستان یک چهارم آمار مبتالیان به کرونای کشور را به خود اختصاص داده است

بیپرواییمردموپرسهزدنبیماراندرخیابانها

خبر

مدیرکل ســالمت، جمعیت خانــواده و مــدارس وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: میزان ازدواج در کشور 
از سال ۸۹تاکنون ۴۰درصد کم شده و این زنگ خطری است که 
آینده کشور را در همه ابعاد اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی 
به مخاطره می اندازد.  به گزارش ایرنا، سید حامد برکاتی درباره 
کاهش ازدواج در کشور اعالم کرد: میزان ازدواج ها در سال ۸۹، 
حدود ۸۹۰هزار بود. که در سال ۱۳۹۸کمتر از ۵۵۰هزار مورد 
شد و ۴۰درصد کاهش یافت. از سال ۸۹به طور متوسط هرسال 
۶درصد از میزان ازدواج در کشــور کم شده است. او گفت: یک 
علت آن کاهش موالید از دهه ۶۰به بعد و کاهش افرادی است که 
به سن ازدواج می رسند اما علت اصلی این مسئله نیست، سال 
۹۲حدود ۱۳میلیون جوان در سن ازدواج داشتیم که اکنون به 
۱۰میلیون نفر رسیده است. هم زمان تمایل به فرزندآوری کمتر 
هم در کشور داریم. مدیرکل سالمت خانواده، جمعیت و مدارس 
وزارت بهداشت بیان کرد: در مورد کاهش میزان ازدواج و کاهش 
فرزندآوری جوانان مقصر نیســتند، حمایت های دولتی باید 
بیشتر و کامل تر بشود. درهرصورت از سال ۸۹ساالنه ۶درصد از 
سال ۹۷هرسال ۸درصد از میزان ازدواج در کشور کم شده است.

او با اشاره به سیاست های ۱۴گانه دولت افزود: سیاست های 
۱۴گانه حمایت از فرزندآوری و خانواده در ســال ۹۳توســط 
مقام معظم رهبری ابالغ شد. ایشان در متن این ابالغیه تأکید 
فرمودند که توســعه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی متناسب 
با این سیاست های کلی برای حمایت از خانواده ها انجام شود. 
اما از سال ۹۷به این بعد حتی ساالنه به کاهش ۸درصدی موارد 
ازدواج رسیدیم با این روند در ۳۰سال آینده یکی از  کشورهای پیر 
دنیاخواهیم بود و این مسئله در همه حوزه های علمی، اجتماعی، 
فرهنگی و اقتصادی کشور خطرناک است. برکاتی گفت: رشد 
جمعیت کشور اوایل انقالب حدود ۲.۵درصد بود اما اکنون در 
سال ۹۹برای اولین بار به زیر یک درصد رسیده است. در سال های 
اول پس از انقالب در سال های اول با افزایش نسبی جمعیت مواجه 
شدیم،  بعد با روند باثبات مواجه شدیم و امروز با روند رو به کاهش 
موالید مواجه هستیم. او ادامه داد: اوایل انقالب ساالنه ۲.۵درصد 
جمعیت کشور افزایش پیدا می کرد. در دهه ۷۰ناگهان، رشد 
جمعیت به حدود ۱.۵رسید. در ورود به دهه ۸۰بازهم کم شد و 
امسال در سال ۱۳۹۹رشد جمعیت کشور برای اولین بار به کمتر 

از یک درصد رسیده است.

 ایران جزو کشورهای پیر دنیا
برکاتی درباره روند پیر شــدن جمعیت ایران گفت: ۶سال 
پیش گفته می شد که ما جوان ترین کشــور دنیا هستیم. سن 
کشور ما ۲۸سال بود اما با روند فعلی در حدود سال ۱۴۲۰یکی از 
کشورهای پیر دنیا و در صدر لیست خواهیم بود. با این روال در 
سال ۱۴۳۰یا ۱۴۴۰جزو سه کشور پیر دنیا یا شاید حتی پیرترین 
کشور دنیا بشویم البته با اقدامات و حمایت بخش های فرهنگی، 

اقتصادی از فرزندآوری ممکن است این روند تغییر کند.
مدیرکل سالمت خانواده، جمعیت و مدارس وزارت بهداشت 
تصریح کرد: جمعیت مولد و جوان کشور که علم و تولید کشور را 
پاس می دارد از یک دهه آینده به چالش کشیده می شود. سال 
۱۳۵۵سن ایران ۲۲سال بود و امسال متوسط سن ایرانیان حدود 
۳۲سال است. از ســال ۱۳۹۵ ایران پای در سنین میان سالی 
گذاشته اســت و از سال ۱۴۳۰ پای در ســالمندی می گذارد. 

همچنین به گفته برکاتی آمار سقط بررسی شده است در سال ۹۲ 
حدود ۲۲۰ هزار سقط برآورد شد.

غربالگری ناباروری اجرا می شود
برکاتی در ادامه از اجرای طرح غربالگری زوجین نابارور خبر 
داد و گفت: تفاهم نامه اجرای این طرح بین معاونت بهداشت و 
درمان وزارت بهداشت بسته شده اســت و دیروز ابالغ شد. این 
طرح تا یکی دو ماه آینده در ۶شهرستان اجرا می شود. پیش بینی 
این است که با شناسایی زودهنگام زوج های ناباروری و معرفی 
این افراد به مراکز درمان باروری؛ میزان موفقیت این درمان ها 

در کشور بیشتر شود.
درمان رایگان ناباروری در مراکز دولتی

او همچنین بیان کرد: در مورد نابــاوری هزینه های درمان 
باید با حمایت بیمه پرداخت شود اما بیمه باید بداند این خدمات 
کجا با چه هزینه ای و برای چه کســی اجرا می شود. امیدواریم 
تا آخر امسال این خدمات وارد پوشش بیمه شود. در این مورد 
تصمیم گیرنده شــورای عالی بیمه اســت. تا آن زمان دستور 
وزیر بهداشت این است که خدمات درمان ناباروری که در مراکز 
دولتی انجام می شود رایگان بماند. این خدمات شامل سه نوبت 
آی وی اف، آی یو آی و ویزیت پزشک است. برکاتی افزود: بین 
۱۵تا ۲۰درصد جمعیت کشورها با توجه به سن ازدواج و اقلیم 
کشورها دچار ناباروری هستند و امیدواریم یکی دو سال آینده 

این خدمات ساماندهی شود.

مدیر کل سالمت، جمعیت و خانواده وزارت بهداشت:

ازدواج در کشور 40 درصد کم شده است

گزارش های رسیده از 
خوزستان حاکی از پرسه 

بیماران بدحال در خیابان ها 
است و نشان می دهد که 

بیماران اصلی همان افرادی 
هستند که دائماً و بی دلیل 

در بازار، خیابان ها و اماکنی 
مانند سالن های آرایش 

حضور دارند 

یکی از شهروندان دزفولی 
می گویند در این شهر برخی 

مراسم همچنان برگزار 
می شوند ازجمله مراسم 
عروسی و خاک سپاری 

و تعداد زیادی هم در این 
برنامه ها شرکت می کنند
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