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ﺑﯿﺘﻮﺗﻪ ﻋﮑﺲ:

ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ ،ﺧﺎﻧﻮاده و ﻣﺪارس ﮔﻔﺖ :ﻧﺮخ زاد و وﻟﺪ در ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺣﺪود  3.5ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮐﺸﻮری اﺳﺖ.
ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ،ﻣﺤﻤﺪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻣﻄﻠﻖ در ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺗﺒﯿﯿﻦ روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﯿﺴﺘﺎن و -ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺧﺒﺮﮔﺰاری داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮان)اﯾﺴﻨﺎ(
ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﺰان ازدواج در ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺣﺪود  10درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ  41درﺻﺪ ﮐﻮدﮐﺎن  15ﺗﺎ  23ﻣﺎﻫﻪ در اﺳﺘﺎن از ﮐﻢﺧﻮﻧﯽ رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ اﻓﺰود :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﺑﺤﺚ رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ
و ﻣﺸﺎوره ای در ﺣﯿﻦ و ﻗﺒﻞ ازدواج در اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻋﻤﻞ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﺳﻼﻣﺖ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺟﻌﯿﺖ ﺧﺎﻧﻮاده و ﻣﺪارس ،ﺣﺪود  26درﺻﺪ ﻣﺎدران ﮐﺸﻮر ﮐﻢ ﺧﻮن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد 16
درﺻﺪ در اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ :ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم ﮐﻮدﮐﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﻮﺗﺎه ﻗﺪی و ﺳﻮءﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﻄﻠﻖ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :درﺳﺎل  91ﺣﺪود  227ﻫﺰار ﻣﻮرد ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﻣﺎدران در ﮐﺸﻮر رخ داد ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺑﺎ  70ﻫﺰار
ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ  14درﺻﺪ ﮐﻞ آﻣﺎر ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ.
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﻄﻠﻖ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﻣﺎدران را ﺑﺎرداری ﻫﺎی ﭘﺮﺧﻄﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺑﺎرداری ﻫﺎی زﯾﺮ  18ﺳﺎل و ﺑﺎﻻی 35
ﺳﺎل ﺑﺮای ﺑﺎﻧﻮان ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻠﻞ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﻣﺎدران ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آِﯾﺪ.
ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﺳﻼﻣﺖ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺟﻌﯿﺖ ﺧﺎﻧﻮاده و ﻣﺪارس ﮐﺸﻮر اداﻣﻪ داد :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  11ﻣﯿﻠﯿﻮن زوج ﺟﻮان ﮐﺸﻮر در آﺳﺘﺎﻧﻪ ازدواج
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦ ازدواج ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﻀﻼت ﺟﺪی در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.
ﻣﻄﻠﻖ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :اﻓﺰاﯾﺶ ﻃﻼق ﻧﯿﺰ از دﯾﮕﺮ ﻣﺸﮑﻼت ﭘﯿﺶ رو در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮﭼﻪ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﺑﺮﻃﺮف ﺷﻮد.
وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪن ﺳﯿﺎﺳﺴﺖ ﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﮔﻔﺖ :ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﻧﺴﻞ ﺟﻮان و رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ازدواج
اﺳﺖ.
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