
 6935و 6931 سال هماهده ازدوثبت شده استان زنجان دروالدت كل 

 6931 ماهه هدازدو 6935 ماهه دهازدو كل استان

43592 43605 

که مدت مشابه سال قبل  برابر با  واقعه مي باشد 58102برابر با 6931 ماهه هدازدوتعداد كل واقعه والدت ثبت شده در 

 .واقعه مي باشد  58202

که  مدت مشابه سال  واقعه مي باشد 58802برابر با  6931 ماهه هدازدو در ت ثبت شده تا یکسال پس از وقوعتعداد والد

 .درصد مي باشد 00.12ربت در مهلت به ثبت تا یکسال برابو درصد ث.واقعه مي باشد 58201قبل برابر با 

واقعه مي باشد که مدت مشابه سال قبل برابر  10050برابر با  6931 ماهه هدازدوتعداد والدت ثبت شده در مهلت قانونی در

 .واقعه مي باشد 58505با 

مورد واقعه والدت بوده که به طور تقریبي  22به طور متوسط برابر با  6931 ماهه هدازدوتعداد والدت ثبت شده روزانه در 

 .در هر دو ساعت پنج واقعه والدت به ثبت رسیده است

 .واقعه بوده است  18000برابر با  6931 اههم ه دازدو تعداد موالید پسر در

 .واقعه بوده است  0602برابر با 6931 ماهه هدازدوتعداد موالید دختر در 

 182 دتول،  دختر 188مي باشد ، یعني به ازای ثبت تولد هر 182 برابر با 6931 ماهه هدزدوا نسبت جنسی پسر به دختر در

 .پسر به ثبت رسیده است 

 6935و 6931 سال ماهه هدازدو درده استان زنجان وفات جاري ثبت ش

 6931 ماهه هدازدو 6935 ماهه  هدازدو كل استان

2132 2065 

 واقعه2202ابکه مدت مشابه سال قبل برابرباشدمی واقعه2012بابرابر6931ماهه هدازدو وفات جاري ثبت شده درتعداد

 .باشدیم

واقعه مي باشد که مدت مشابه سال قبل  2085برابربا   6931 ماهه هدازدو درتعداد فوت ثبت شده تا یکسال پس از وقوع 

 .درصد مي باشد 00.88و درصد ثبت در مهلت به ثبت تا یکسال برابر . واقعه مي باشد 2620برابر با 

قبل واقعه مي باشد که مدت مشابه سال  سال  2082 ارابر بب6931 ماهه هدازدو تعداد فوت ثبت شده در مهلت قانونی در

 .واقعه مي باشد 2221برابر با 



مورد واقعه وفات مي باشد که به طور  10طور متوسط برابر با به  6931 ماهه هدازدودر ثبت شده روزانه  جاري تعداد فوت 

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

 به تفکیک جنسیت و منطقه  6931 ماهه هدازدو والدت كل و وفات جاري ثبت شده استان زنجان در

 وفات والدت

 روستایی شهري روستایی شهري

 دختر پسر دختر پسر دختر پسر دختر پسر

1612 1533 9445 9601 6191 6429 6321 133 

 6935و 6931 سال ماهه  هدازدو در ازدواج وطالق ثبت شده استان زنجان 

 طالق ازدواج عنوان

 4264 3165   6931 ماهه هدازدو

 4246 63060   6935 ماهه هدازدو
 

 عملکرد كارت هوشمند ملی
 

 سال ماهه هدازدو 6931 ماه اسفند عنوان

6931   

از ابتداي طرح تا 

 كنون

 234342 639946 95410 تعداد كارت هوشمند ملی 
 

 


