
 9316و 9317 سالماهه  پنجدر ثبت شده استان زنجان والدت كل 

 9316 ماههپنج  9317 ماههپنج  كل استان

7113 1199 

  1998که مدت مشابه سال قبل  برابر با  واقعه مي باشد 3997برابر با 9317 ماههپنج تعداد كل واقعه والدت ثبت شده در 

 .واقعه مي باشد

که  مدت مشابه سال قبل  واقعه مي باشد 3997با  برابر 9317 ماههپنج در  سال پس از وقوعتعداد والدت ثبت شده تا یک

 .درصد مي باشد 99.73ربت در مهلت به ثبت تا یکسال برابو درصد ث.واقعه مي باشد 1997برابر با 

مشابه سال قبل برابر با واقعه مي باشد که مدت  3979با برابر 9317 ماههپنج در تعداد والدت ثبت شده در مهلت قانونی 

 .واقعه مي باشد 1199

مورد واقعه والدت بوده که به طور تقریبي در  92به طور متوسط برابر با  9317 ماههپنج در تعداد والدت ثبت شده روزانه 

 .واقعه والدت به ثبت رسیده است دوساعت  یکهر 

 .است  واقعه بوده 9871با برابر 9317  ماههپنج در تعداد موالید پسر 

 .واقعه بوده است  7129بابرابر 9317  ماههپنج در تعداد موالید دختر 

پسر  891 دتول،  دختر 899مي باشد ، یعني به ازای ثبت تولد هر 891 بابرابر 9317 ماههپنج در نسبت جنسی پسر به دختر 

 .به ثبت رسیده است 

 9316و9317 ماههپنج در وفات جاري ثبت شده استان زنجان 

 9316 ماههپنج ْ 9317 ماههپنج  ستانكل ا

7667 7697 

 .باشدیم واقعه2982ابکه مدت مشابه سال قبل برابرباشدمی واقعه2973بابرابر 9317 ماههپنج در وفات جاري ثبت شده تعداد

واقعه مي باشد که مدت مشابه سال قبل  2882با برابر 9317 بهار ماههپنج در تعداد فوت ثبت شده تا یکسال پس از وقوع 

 .درصد مي باشد 99.97و درصد ثبت در مهلت به ثبت تا یکسال برابر . واقعه مي باشد 2997برابر با 

واقعه مي باشد که مدت مشابه سال  سال قبل برابر 2892 اببرابر 9317 ماههپنج ْدر تعداد فوت ثبت شده در مهلت قانونی 

 .واقعه مي باشد 2999با 

مورد واقعه وفات مي باشد که به طور  87طور متوسط برابر با به  9317 ماههپنج در ثبت شده روزانه  جاري تعداد فوت 

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



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

 وفات والدت

 روستایی شهري روستایی هريش

 دختر پسر دختر پسر دختر پسر دختر پسر

7166 7616 9367 9731 796 661 991 336 

 9316و9317 ماههپنج در  ازدواج وطالق ثبت شده استان زنجان 

 طالق ازدواج عنوان

 ـ ـ   9317 ماههپنج 

 ـ ـ   9316 ماههپنج 
 

 عملکرد كارت هوشمند ملی
 

 هما مرداد عنوان

9317 

 ماههپنج 

   9317 سال 

 از ابتداي طرح

 تا كنون 

 611117 17661 6969 تعداد كارت هوشمند ملی 
 

 


