
 9316و 9317 سال دوماههدر ثبت شده استان زنجان والدت كل 

 9316 دو ماهه 9317 دو ماهه كل استان

3913 3667 

  3643که مدت مشابه سال قبل  برابر با  واقعه مي باشد 3013برابر با 9317 دو ماههتعداد كل واقعه والدت ثبت شده در 

 .واقعه مي باشد

که  مدت مشابه سال قبل  واقعه مي باشد 3106با  برابر 9317 دو ماههدر  س از وقوعتعداد والدت ثبت شده تا یکسال پ

 .درصد مي باشد 00.64ربت در مهلت به ثبت تا یکسال برابو درصد ث.واقعه مي باشد 3633برابر با 

ال قبل برابر با واقعه مي باشد که مدت مشابه س 3134با برابر 9317 دو ماههدر تعداد والدت ثبت شده در مهلت قانونی 

 .واقعه مي باشد 3616

مورد واقعه والدت بوده که به طور تقریبي در  31به طور متوسط برابر با  9317 دو ماههدر تعداد والدت ثبت شده روزانه 

 .واقعه والدت به ثبت رسیده است دوساعت  یکهر 

 .واقعه بوده است  0430با برابر 9317 دو ماهه در تعداد موالید پسر 

 .واقعه بوده است  0631بابرابر 9317 دو ماهه در داد موالید دختر تع

پسر  001 دتول،  دختر 011مي باشد ، یعني به ازای ثبت تولد هر 001 بابرابر 9317 دو ماههدر نسبت جنسی پسر به دختر 

 .به ثبت رسیده است 

 9316و9317 دو ماههدر وفات جاري ثبت شده استان زنجان 

 9316 دو ماهه 9317 دو ماهه كل استان

767 716 

 .باشدیم واقعه306ابکه مدت مشابه سال قبل برابرباشدمی واقعه344بابرابر 9317 دو ماههدر وفات جاري ثبت شده تعداد

واقعه مي باشد که مدت مشابه سال قبل برابر با  401با برابر 9317 دو ماههدر تعداد فوت ثبت شده تا یکسال پس از وقوع 

 .درصد مي باشد 00.06و درصد ثبت در مهلت به ثبت تا یکسال برابر . واقعه مي باشد 433

واقعه مي باشد که مدت مشابه سال  سال قبل برابر با  413 اببرابر 9317 دو ماههدر تعداد فوت ثبت شده در مهلت قانونی 

 .واقعه مي باشد 433

مورد واقعه وفات مي باشد که به طور  01ور متوسط برابر با طبه  9317 دو ماههدر ثبت شده روزانه  جاري تعداد فوت 

 .تقریبي در هر دو ساعت یک  واقعه وفات به ثبت رسیده است



 به تفکیک جنسیت و منطقه 9317 دو ماههدر والدت كل و وفات جاري ثبت شده استان زنجان 

 وفات والدت

 روستایی شهري روستایی شهري

 دختر سرپ دختر پسر دختر پسر دختر پسر

9171 176 555 617 579 599 955 939 

 9316و9317 دو ماههدر  ازدواج وطالق ثبت شده استان زنجان 

 طالق ازدواج عنوان

 ـ ـ   9317 دو ماهه

 ـ ـ   9316 دو ماهه
 

 عملکرد كارت هوشمند ملی
 

اردیبهشت  عنوان

 9317ماه

 سال ماهه دو

9317   

از ابتداي طرح تا 

 كنون

 556553 63351 36376 ت هوشمند ملی تعداد كار
 

 


