
 9316و 9317 سال در فروردین ماهثبت شده استان زنجان والدت كل 

 9316 فروردین ماه 9317 فروردین ماه كل استان

9771 9676 

که مدت مشابه سال قبل  برابر با  واقعه مي باشد 0741برابر با 9317 فروردین ماهتعداد كل واقعه والدت ثبت شده در 

 .واقعه مي باشد  0141

که  مدت مشابه سال  واقعه مي باشد 0714با  برابر 9317 فروردین ماهدر  بت شده تا یکسال پس از وقوعتعداد والدت ث

 .درصد مي باشد 99.23ربت در مهلت به ثبت تا یکسال برابو درصد ث.واقعه مي باشد 0141قبل برابر با 

عه مي باشد که مدت مشابه سال قبل برابر واق 0744با برابر 9317 فروردین ماهدر تعداد والدت ثبت شده در مهلت قانونی 

 .واقعه مي باشد 0127با 

مورد واقعه والدت بوده که به طور تقریبي  74به طور متوسط برابر با  9317 فروردین ماهدر تعداد والدت ثبت شده روزانه 

 .واقعه والدت به ثبت رسیده است دوساعت  یکدر هر 

 .واقعه بوده است  447با رابر ب9317 فروردین ماهدر تعداد موالید پسر 

 .واقعه بوده است  403بابرابر 9317 فروردین ماهدر تعداد موالید دختر 

 011 دتول،  دختر 011مي باشد ، یعني به ازای ثبت تولد هر 011 بابرابر 9317 فروردین ماهدر نسبت جنسی پسر به دختر 

 .پسر به ثبت رسیده است 

 9316و9317 فروردین ماهدر وفات جاري ثبت شده استان زنجان 

 9316 فروردین ماه 9317 فروردین ماه كل استان

377 316 

 .باشدیم واقعه291ابکه مدت مشابه سال قبل برابرباشدمی واقعه244بابرابر 9317 فروردین ماهدر وفات جاري ثبت شده تعداد

واقعه مي باشد که مدت مشابه سال قبل  731با برابر 9317 فروردین ماهدر تعداد فوت ثبت شده تا یکسال پس از وقوع 

 .درصد مي باشد 99.41و درصد ثبت در مهلت به ثبت تا یکسال برابر . واقعه مي باشد 744برابر با 

واقعه مي باشد که مدت مشابه سال  سال قبل  709 اببرابر 9317 فروردین ماهدر تعداد فوت ثبت شده در مهلت قانونی 

 .شدواقعه مي با 711برابر با 

مورد واقعه وفات مي باشد که به  03طور متوسط برابر با به  9317 فروردین ماهدر ثبت شده روزانه  جاري تعداد فوت 

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



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

 وفات توالد

 روستایی شهري روستایی شهري

 دختر پسر دختر پسر دختر پسر دختر پسر

895 764 471 481 937 991 78 85 

 9316و9317 فروردین ماهدر  ازدواج وطالق ثبت شده استان زنجان 

 طالق ازدواج عنوان

 ـ ـ   9317 فروردین ماه

 ـ ـ   9316فروردین ماه 
 

 عملکرد كارت هوشمند ملی
 

 ماه فروردین وانعن

9317 

 سال یک ماهه

9317   

از ابتداي طرح تا 

 كنون

 891561 46178 46178 تعداد كارت هوشمند ملی 
 

 


