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فاقد دفترخانه ازدواج يا طالق است. ᆼ



واقعه ازدواج به ثبت رسيده است كه سهم ادارات بندرعباس و  5951تعداد    1390در سه ماهه اول سال 
باشد م بيشتر ادارات ديگر از آمارميناب شهرها برخ در طالق يا ازدواج دفترخانه وجود عدم دليل به البته
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واقعه ازدواج به ثبت رسيده است كه سهم ادارات بندرعباس و  5951تعداد    1390در سه ماهه اول سال 
البته به دليل عدم وجود دفترخانه ازدواج يا طالق در برخي شهرها آمار . ميناب از ديگر ادارات بيشتر مي باشد

ثبت اين وقايع به آمار شهرستان هاي همجوار اضافه گرديده است لذا بر روي آمار و نسبت ازدواج به طالق اين  
. شهرستان ها تاثير گذاشته است

مي باشد يعني در  12.77در كل نسبت ازدواج به طالق استان . طالق به ثبت رسيده است 466همچنين تعداد 
.ازدواج يك طالق به ثبت رسيده است 13مقابل هر 
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