
 9316و 9317 سالماهه  تشهدر ثبت شده استان زنجان والدت كل 

 9316 ماهه تشه 9317 ماهه تشه كل استان

97679 93777 

که مدت مشابه سال قبل  برابر با  واقعه مي باشد 17621برابر با 9317 ماهه تشهتعداد كل واقعه والدت ثبت شده در 

 .واقعه مي باشد12727

که  مدت مشابه سال  واقعه مي باشد 17617با  برابر 9317 ماهه تشهدر یکسال پس از وقوعتعداد والدت ثبت شده تا 

 .درصد مي باشد 99.27ربت در مهلت به ثبت تا یکسال برابو درصد ث.واقعه مي باشد 12711قبل برابر با 

دت مشابه سال قبل برابر با واقعه مي باشد که م 17122با برابر 9317 ماهه تشهدرتعداد والدت ثبت شده در مهلت قانونی 

 .واقعه مي باشد 12623

مورد واقعه والدت بوده که به طور تقریبي  17به طور متوسط برابر با  9317 ماهه تشهدر تعداد والدت ثبت شده روزانه 

 .واقعه والدت به ثبت رسیده است دوساعت  یکدر هر 

 .بوده است واقعه  6167با برابر 9317  ماهه تشهدر تعداد موالید پسر 

 .واقعه بوده است  6139بابرابر 9317  ماهه تشهدر تعداد موالید دختر 

 132 دتول،  دختر 133مي باشد ، یعني به ازای ثبت تولد هر 132 بابرابر 9317 ماهه تشهدر نسبت جنسی پسر به دختر 

 .پسر به ثبت رسیده است 

 9316و9317 ماهه تشهدر وفات جاري ثبت شده استان زنجان 

 9316 ماههْ تشه 9317 ماهه تشه كل استان

3723 3917 

 .باشدیم واقعه2117ابکه مدت مشابه سال قبل برابرباشدمی واقعه2712بابرابر 9317ماهه تشهدروفات جاري ثبت شده تعداد

واقعه مي باشد که مدت مشابه سال 2799با برابر 9317 بهار ماهه تشهدر تعداد فوت ثبت شده تا یکسال پس از وقوع 

 .درصد مي باشد 17و درصد ثبت در مهلت به ثبت تا یکسال برابر . واقعه مي باشد2777قبل برابر با 

واقعه مي باشد که مدت مشابه سال  سال قبل برابر 2771 اببرابر 9317 ماههْ تشهدر تعداد فوت ثبت شده در مهلت قانونی 

 .واقعه مي باشد 2111با 

مورد واقعه وفات مي باشد که به طور  12طور متوسط برابر با به  9317 ماهه تشهدر ثبت شده روزانه  جاري داد فوتتع 

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



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

 وفات والدت

 روستایی شهري روستایی شهري

 دختر پسر دختر پسر دختر پسر دختر پسر

1376 1976 7976 9173 9963 779 677 239 

 9316و9317 ماهه تشهدر  ازدواج وطالق ثبت شده استان زنجان 

 طالق ازدواج عنوان

 ـ ـ   9317 ماهه تشه

 ـ ـ   9316 ماهه تشه
 

 عملکرد كارت هوشمند ملی
 

 ماه آبان عنوان

9317 

 ماهه تشه

   9317 سال 

 از ابتداي طرح

 تا كنون 

 607906 901977 3397 تعداد كارت هوشمند ملی 
 

 


