
 9316و 9317 سال بهاردر ثبت شده استان زنجان والدت كل 

 9316 بهار 9317 بهار كل استان

8774 7331 

واقعه   7235که مدت مشابه سال قبل  برابر با  واقعه مي باشد 8574برابر با 9317 بهارتعداد كل واقعه والدت ثبت شده در 

 .مي باشد

که  مدت مشابه سال قبل برابر  واقعه مي باشد 8584با  برابر 9317 بهارر د تعداد والدت ثبت شده تا یکسال پس از وقوع

 .درصد مي باشد 55.46ربت در مهلت به ثبت تا یکسال برابو درصد ث.واقعه مي باشد 7233با 

 7387واقعه مي باشد که مدت مشابه سال قبل برابر با  8535با برابر 9317 بهاردر تعداد والدت ثبت شده در مهلت قانونی 

 .واقعه مي باشد

مورد واقعه والدت بوده که به طور تقریبي در هر  73به طور متوسط برابر با  9317 بهاردر تعداد والدت ثبت شده روزانه 

 .واقعه والدت به ثبت رسیده است دوساعت  یک

 .واقعه بوده است  3856با برابر 9317  بهاردر تعداد موالید پسر 

 .واقعه بوده است  3344بابرابر 9317  بهاردر تعداد موالید دختر 

پسر به  336 دتول،  دختر 366مي باشد ، یعني به ازای ثبت تولد هر 336 بابرابر 9317 بهاردر نسبت جنسی پسر به دختر 

 .ثبت رسیده است 

 9316و9317بهار در وفات جاري ثبت شده استان زنجان 

 9316 بهار 9317 بهار كل استان

9977 9973 

 .باشدیم واقعه3372ابکه مدت مشابه سال قبل برابرباشدمی واقعه3357بابرابر 9317 بهاردر وفات جاري ثبت شده تعداد

واقعه مي باشد که مدت مشابه سال قبل برابر با  3335با برابر 9317 بهاردر تعداد فوت ثبت شده تا یکسال پس از وقوع 

 .درصد مي باشد 55.28یکسال برابر  و درصد ثبت در مهلت به ثبت تا. واقعه مي باشد 3325

واقعه مي باشد که مدت مشابه سال  سال قبل برابر با 3333 اببرابر 9317 بهاردر تعداد فوت ثبت شده در مهلت قانونی 

 .واقعه مي باشد 3368

به طور تقریبي مورد واقعه وفات مي باشد که  33طور متوسط برابر با به  9317 بهاردر ثبت شده روزانه  جاري تعداد فوت 

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



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

 وفات والدت

 روستایی شهري روستایی شهري

 دختر پسر دختر پسر دختر پسر دختر پسر

9671 9793 439 777 839 337 389 944 

 9316و9317 بهاردر  وطالق ثبت شده استان زنجان ازدواج 

 طالق ازدواج عنوان

 ـ ـ   9317 بهار

 ـ ـ   9316 بهار
 

 عملکرد كارت هوشمند ملی
 

 خرداد ماه عنوان

9317 

 بهار 

   9317 سال 

از ابتداي طرح تا 

 كنون

 777763 43634 91391 تعداد كارت هوشمند ملی 
 

 


