
سهم پسران همچنان بیشتر از دختران 

رشد ۲۴درصدی »ازدواج« دهه شصتی ها 

آمــار منتشرشــده از ســوی مرکــز آمــار 
ایران نشــان می دهد طی بهار امسال و 
در قیاس با بهار ســال گذشــته، ازدواج 
مردان و زنــان ۳۰ تا ۳۹ ســاله که بخش 
 6۰ دهــه  جوانــان  را  آنهــا  از  اعظمــی 
تشــکیل می دهند، با ۲۴.۷درصد رشد 

مواجه بوده است.
بنابــر آمــار منتشرشــده از ســوی مرکز 
آمــار ایــران، در بهــار امســال مجموعــا 
۷۰هــزار و ۲۳۲ مرد و زن ۳۰ تا ۳۹ ســاله 
با رشــد ۲۴.۷درصدی در قیــاس با آمار 
مشــابه خــود در بهــار ۹۹ روانــه خانــه 

بخت شده اند.
در بهــار ســال جاری ۴۴هــزار و ۱6۳ 
مرد و ۲6هزار و 6۹ زن ۳۰ تا ۳۹ ســاله به 
ترتیب با رشــد ۲6.۵ و ۲۱.۸درصدی در 
قیاس با آمار مشــابه خود در بهار ســال 
قبــل ازدواج کرده انــد و در واقــع ســهم 
مــردان دهــه شــصتی  از ایــن ازدواج ها 

بیشتر از زنان بوده است.
همچنیــن درحالــی طــی چهــار ســال 

اخیــر )۹6 تا ۹۹( بیشــترین آمــار ازدواج 
مردان و زنــان ۳۰ تا ۳۹ ســاله کــه اغلب 
آنهــا جوانــان دهــه شــصتی هســتند، 
مربوط به ســال ۹۹ می شــود که در  بهار 
امســال ۱۳هــزار و ۹۳۱ رویــداد ازدواج 
در ایــن رده ســنی بیشــتر از بهــار ۹۹ 
ثبــت شــده و امیــد مــی رود ایــن رونــد 
افزایشــی در ۹ ماهــه باقــی ســال ۱۴۰۰ 
نیــز ادامــه یابــد. در ایــن میــان از ســال 
 ۳۹ تــا   ۳۰ پســران  ســهم  کنــون  تا  ۹6
ســاله از ازدواج های این گروه ســنی که 
بخش اعظمــی از آنها را جوانان دهه6۰ 
تشــکیل می دهنــد، همــواره بیشــتر از 

دختران بوده است.
در فصــل بهــار بیشــترین آمــار ازدواج 
تهــران،  اســتان های  در  ترتیــب  بــه 
بــوده  خوزســتان  و  خراســان رضوی 
اســتان  منتشرشــده  آمــار  در  اســت. 
تهران بیشــترین آمــار ازدواج بــا ۱۷هزار 
بــا  ســمنان  اســتان  و  رویــداد   ۴۴۷ و 
۹6۸ رویــداد، کمتریــن آمــار را بــه خــود 

اختصاص داده اند.
بیشــترین آمار طالق در استان تهران 
بــا ۷هــزار و ۷۲۲ رویــداد و کمتریــن آمار 
طــالق در اســتان ایــالم بــا ۲۱۱ رویــداد 
به ثبــت رســیده اســت. بــر اســاس آمار 
منتشرشــده از ســوی مرکــز آمــار ایــران 
طی بهار سال ۹۹ تعداد ۱۲۷هزار و ۳۱6 
رویداد ازدواج و ۳۴هــزار و 6۵۸ رویداد 

طالق رخ داده است.
مــدت  بــا  قیــاس  در  آمــار  ایــن 
از  خبــر   ۹۹ بهــار  در  خــود  مشــابه 
و  »ازدواج«  ۲۳.6درصــدی  رشــد 

۱6.۴درصدی »طالق« می دهد.
طــالق  و  ازدواج  آمــار  بیــن  ایــن  در 
بهــار ســال جاری در مقایســه بــا همین 
آمــار در بهــار ســال گذشــته )بهــار ۹۹( 
نشــان می دهد که امســال آمــار ازدواج 
بــه ۱۵۸هــزار  رشــد ۲۳.6درصــدی  بــا 
بــا رشــد  آمــار طــالق  و ۹۹۲ رویــداد و 
۱6.۴درصدی به ۴۱هزار و ۷۵۷ رویداد 

رسیده است.

 »یاس«
 در مسیر گام دوم 

انقالب

پیشنهاد ویژه ؛ وام 
۴50 میلیون تومانی،  
بازپرداخت ۲0 ساله

ح ملی یاس    افتتاح آیین دومین طر
با حضور رئیس جمعیت هالل احمر

؛ آغاز عملیات ساخت ۶۱5هزار واحد  ۱5 آذر
مسکونی در شهرهای جدید

گفت وگوی »شهروند« با خانواده ۲ خبرنگار محیط زیست که در حادثه اتوبوس جان باختند
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مقصران اصلی را معرفی کنید
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خبر

گره گشایی از مشکالت 
با انسجام قوا

در جلسه مشترک دولت و مجلس چه گذشت؟
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 ثبت آگهی
در روزنامه شهروند

44956200-2

وعده وزیر ارشاد: 
۱5 فیلم ارزشی در راه است

 

گشت پروژه  باز
 فیلم های چند 

! ده میلیاردی فاخر

حریفان سرخابی ها  
در جام حذفی را 

بشناسید 
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 کیوسک
 مطبوعات جهان 

 مهمترین عناوین گاردین، 
 نیویورک تایمز   و دیلی تلگراف

 را بخوانید

2

مـردم  عادت کنند
همزمان با تشدید آلودگی هوای تهران یک نماینده مجلس گفت مردم را  
گر زمانی که گاز  از مصرف سوخت مازوت در نیروگاهها و صنایع  نترسانیم ا
کم داریم، مازوت مصرف نکنیم ۲5درصد کشور در خاموشی فرو  می رود

  شوخی مسئوالن 
و مردم با امری 
جدی!

  چرا مرد آلفا یا 
المبدا؟

  شل 
سیلوراستاین 
تصویرگر رویای 
کودکان 

9

ک  هوای پا
! فقط 2 روز

کنون 85 روز هوای ناسالم برای گروه های  پایتخت  از ابتدای سال تا
حساس را پشت سر گذاشته است 
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  به علم اعتماد کنیم
 گفت وگو با دکتر رضا فریدون زاده

پژوهشگر و متخصص بیماری های داخلی 

کسن    آنچه باید درباره وا
کودک بدانید

گفت وگو با دکتر مهدیار سعیدیان، فعال صنفی حوزه پزشکی و سالمت 
و مدیر روابط عمومی انجمن پزشکان عمومی خراسان رضوی

کسن کودکان   ترس از وا
کسیناسیون کودکان   نگرانی های والدین برای وا

و اصرار پزشکان بر این امر

کسن کودک وا
کسیناسیون  پرونده شهروند: بررسی وا

کودکان برای مقابله با کرونا
کسن ها برای کودکان تأیید شده؟   کدام وا

کسن هایی در ایران برای کودکان وجود دارد؟   چه وا
کسن های کودکان چه عوارضی دارند؟   وا

کسن؟ ک تر است یا وا   کرونا خطرنا
  برای مقابله با عوارض چه کنیم؟

  به کودکان مان چه آموزش هایی بدهیم؟

پرونده شهروند: بررسی 
کسیناسیون کودکان  وا
برای مقابله با کرونا

به علم اعتماد کنیم

کسن کودکان ترس از وا

پرونده

کسن کودک وا

اختصاصی3

Together We Are Unstoppable

۱۴ آذرمــاه روز جهانی داوطلب
5 DEC. INTERNATIONAL 
VOLUNTEER DAY (IVD)

 با همدیگر 
توقف ناپذیریم

زوال قدرت های جهان

 قدردانی خانواده های شهدا  از دکتر کولیوند
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فرزندان شهدا؛
سفیران صلح هالل احمر


