
 9316و 9317 سالماهه  هفتدر ثبت شده استان زنجان والدت كل 

 9316 ماهه هفت 9317 ماهه هفت كل استان

99297 92222 

که مدت مشابه سال قبل  برابر با  واقعه مي باشد 11211برابر با 9317 ماهه هفتتعداد كل واقعه والدت ثبت شده در 

 .واقعه مي باشد12222

که  مدت مشابه سال قبل  واقعه مي باشد 11112با  برابر 9317 ماهه هفتدر یکسال پس از وقوعتعداد والدت ثبت شده تا 

 .درصد مي باشد 11.17ربت در مهلت به ثبت تا یکسال برابو درصد ث.واقعه مي باشد 12112برابر با 

دت مشابه سال قبل برابر با واقعه مي باشد که م 11172با برابر 9317 ماهه هفتدرتعداد والدت ثبت شده در مهلت قانونی 

 .واقعه مي باشد 12212

مورد واقعه والدت بوده که به طور تقریبي در  22به طور متوسط برابر با  9317 ماهه هفتدر تعداد والدت ثبت شده روزانه 

 .واقعه والدت به ثبت رسیده است دوساعت  یکهر 

 .بوده است واقعه  2221با برابر 9317  ماهه هفتدر تعداد موالید پسر 

 .واقعه بوده است  2711بابرابر 9317  ماهه هفتدر تعداد موالید دختر 

 122 دتول،  دختر 122مي باشد ، یعني به ازای ثبت تولد هر 122 بابرابر 9317 ماهه هفتدر نسبت جنسی پسر به دختر 

 .پسر به ثبت رسیده است 

 9316و9317 ماهه هفتدر وفات جاري ثبت شده استان زنجان 

 9316 ماههْ هفت 9317 ماهه هفت كل استان

2422 2773 

 .باشدیم واقعه2117ابکه مدت مشابه سال قبل برابرباشدمی واقعه2222بابرابر 9317 ماهه هفتدر وفات جاري ثبت شده تعداد

واقعه مي باشد که مدت مشابه سال قبل  2221با برابر 9317 بهار ماهه هفتدر تعداد فوت ثبت شده تا یکسال پس از وقوع 

 .درصد مي باشد 11.22و درصد ثبت در مهلت به ثبت تا یکسال برابر . واقعه مي باشد 2221برابر با 

واقعه مي باشد که مدت مشابه سال  سال قبل برابر 2212 اببرابر 9317 ماههْ هفتدر تعداد فوت ثبت شده در مهلت قانونی 

 .واقعه مي باشد 2111با 

مورد واقعه وفات مي باشد که به طور  17طور متوسط برابر با به  9317 ماهه هفتدر ثبت شده روزانه  جاري تعداد فوت 

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



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

 وفات والدت

 روستایی شهري روستایی هريش

 دختر پسر دختر پسر دختر پسر دختر پسر

3122 3622 9129 9722 9222 762 212 221 

 9316و9317 ماهه هفتدر  ازدواج وطالق ثبت شده استان زنجان 

 طالق ازدواج عنوان

 ـ ـ   9317 ماهه هفت

 ـ ـ   9316 ماهه هفت
 

 عملکرد كارت هوشمند ملی
 

 ماه مهر عنوان

9317 

 ماهه هفت

   9317 سال 

 از ابتداي طرح

 تا كنون 

 214741 922462 2292 تعداد كارت هوشمند ملی 
 

 


