
 9317و 9318 سال ههما سهدر ثبت شده استان زنجان وادت كل 

 9317 بهار 9318 بهار كل استان
2334 2778 

واقعه   2574که مدت مشابه سال قبل  برابر با  واقعه مي باشد 2034برابر با 9318 بهارتعداد كل واقعه وادت ثبت شده در 
 .مي باشد

که  مدت مشابه سال قبل برابر  واقعه مي باشد 2444با  برابر 9318 بهاردر  عتعداد وادت ثبت شده تا یکسال پس از وقو
 .درصد مي باشد 99.70ربت در مهلت به ثبت تا یکسال برابو درصد ث.واقعه مي باشد 2524با 

 2545 واقعه مي باشد که مدت مشابه سال قبل برابر با 2444با برابر 9318بهار درتعداد وادت ثبت شده در مهلت قانونی 
 .واقعه مي باشد

مورد واقعه وادت بوده که به طور تقریبي در هر  24به طور متوسط برابر با  9318 بهاردر تعداد وادت ثبت شده روزانه 
 .واقعه وادت به ثبت رسیده است دوساعت  یک

 .واقعه بوده است  4119با برابر 9318 بهاردر تعداد موالید پسر 

 .واقعه بوده است  4140بابرابر 9318 ربهادر تعداد موالید دختر 

پسر به ثبت  95 دتول،  دختر 133مي باشد ، یعني به ازای ثبت تولد هر 95 بابرابر 9318 بهاردر نسبت جنسی پسر به دختر 
 .رسیده است 

 9317و9318 بهاردر وفات جاري ثبت شده استان زنجان 

 9317 بهار 9318 بهار كل استان
9973 9977 

 .باشدیم واقعه1157ابکه مدت مشابه سال قبل برابرباشدمی واقعه1170بابرابر 9318 بهاردر وفات جاري ثبت شده تعداد

واقعه مي باشد که مدت مشابه سال قبل برابر با 1190با برابر 9318 بهاردر تعداد فوت ثبت شده تا یکسال پس از وقوع 
 .درصد مي باشد 99.21یکسال برابر و درصد ثبت در مهلت به ثبت تا . واقعه مي باشد 1419

واقعه مي باشد که مدت مشابه سال  سال قبل برابر با  1144 اببرابر 9318 بهاردر تعداد فوت ثبت شده در مهلت قانونی 
 .واقعه مي باشد 1411

به طور تقریبي مورد واقعه وفات مي باشد که  14طور متوسط برابر با به  9318 بهاردر ثبت شده روزانه  جاري تعداد فوت 
 .در هر دو ساعت یک  واقعه وفات به ثبت رسیده است



 به تفکیک جنسیت و منطقه 9318 بهاردر وادت كل و وفات جاري ثبت شده استان زنجان 

 وفات وادت
 روستایی شهري روستایی شهري

 دختر پسر دختر پسر دختر پسر دختر پسر
9374 9243 727 763 317 397 472 967 

 9317و9318 بهاردر  وطاق ثبت شده استان زنجان ازدواج 

 طاق ازدواج عنوان
 ـ ـ   9318 بهار
 ـ ـ   9317 بهار

 

 عملکرد كارت هوشمند ملی

 

 سال ماهه سه 9318 ماه خرداد عنوان
9318   

از ابتداي طرح تا 
 كنون

 678736 93397 6297 تعداد كارت هوشمند ملی 
 
 


