وب ﺳﺎﯾﺖ اداره ﮐﻞ ﺛﺒﺖ اﺣﻮال اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ
ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﺛﺒﺖ اﺣﻮال ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد  :ﻧﺎم ﻫﺎی اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ و ﻓﺎﻃﻤﻪ دارای ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮاواﻧﯽ در  9ﻣﺎﻫﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل 96

ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﺛﺒﺖ اﺣﻮال ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد  :ﻧﺎم ﻫﺎی اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ و ﻓﺎﻃﻤﻪ
دارای ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮاواﻧﯽ در  9ﻣﺎﻫﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل 96
ﻧـــــــــــــــﺎم

ﻫـــــــــــــــﺎی

اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ،اﻣﯿﺮﻋﻠﯽ،اﻣﯿﺮﺣﺴـــﯿﻦ،ﻋﻠ
ﯽ،ﻣﺤﻤﺪ در ﮔﺮوه ﭘﺴﺮان وﻧﺎم ﻫﺎی
ﻓﺎﻃﻤﻪ،ﻓﺎﻃﻤﻪ زﻫﺮا ،زﯾﻨﺐ  ،زﻫﺮاو
ﻧﺎزﻧﯿﻦ زﻫﺮا در ﮔﺮوه دﺧﺘﺮان دارای
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﺎم در  9ﻣﺎﻫﻪ
اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺳﺎل ﺟﺎری

ﺑﻮده اﻧﺪ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺛﺒﺖ
اﺣﻮال ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ  ،ﻣﺠﺘﺒﯽ
ﻓــﺎﻃﻤﯽ ﻣــﺪﯾﺮ ﮐــﻞ ﺛﺒــﺖ اﺣــﻮال
ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺿﻤﻦ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﺧﺒﺮ
 ،اﻓﺰود :در  9ﻣﺎﻫﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل
ﺟــﺎری  ،ﺗﻌــﺪاد  13ﻫــﺰار و 729
واﻗﻌــﻪ وﻻدت در اﺳــﺘﺎن ﺑــﻪ ﺛﺒــﺖ
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل ﻋﻨﻮان ﮐﺮد ﮐﻪ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺮ  100واﻗﻌﻪ وﻻدت ﺛﺒﺖ
ﺷﺪه دﺧﺘﺮ ﺣﺪود  108واﻗﻌﻪ وﻻدت
ﭘﺴﺮ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﻴﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ
ﺗﻌﺪاد ﭘﺴﺮان ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه ﺑﯿﺶ از دﺧﺘﺮان ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻓﺎﻃﻤﯽ در اداﻣﻪ اﺑﺮاز داﺷﺖ  :ﻃﯽ اﯾﻦ ﻣﺪت ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﻫﺮ روز  49.8 ،و در ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺖ  2.1واﻗﻌﻪ وﻻدت ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اداﻣﻪ داد ﮐﻪ در  9ﻣﺎﻫﻪ اﺑﺘﺪاﯾﯽ اﻣﺴﺎل  ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻓﺮزﻧﺪآوری در ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ ﻣﺎدران  25-29ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ رﻗﻢ  29.62درﺻﺪ ﺑﻮده و ﺑﻌﺪ از آن  ،ﻣﺎدران
واﻗﻊ در ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ  30-34ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ رﻗﻢ  26.12درﺻﺪ و ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ  20-24ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ رﻗﻢ  19.91درﺻﺪ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و در ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان
ﻓﺮزﻧﺪآوری ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺳﻨﯽ  25-29و  30-34و  20-24ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﺛﺒﺖ اﺣﻮال ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻋﻼم ﮐﺮد در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺪت ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  2ﻫﺰار و  821واﻗﻌﻪ ﻓﻮت در ﻧﯿﺰ در اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﻮت  37.6درﺻﺪ
از آﻧﺎن ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی ﻗﻠﺒﯽ و ﻋﺮوﻗﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل ﺑﻪ آﻣﺎر ازدواج در  9ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل ﺟﺎری ﻧﯿﺰ اﺷﺎره داﺷﺖ و ﻋﻨﻮان ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  5ﻫﺰار و  500واﻗﻌﻪ ازدواج در اﯾﻦ ﻣﺪت ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه و
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ازدواج ﻣﺮدان ﺑﯿﻦ ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ  20-24ﺳﺎل ﺑﺎ رﻗﻢ  2507و زﻧﺎن ﺑﯿﻦ ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ  15-19ﺳﺎل ﺑﺎ رﻗﻢ  2262ﻧﻔﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻓﺎﻃﻤﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اداﻣﻪ داد ﮐﻪ در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺪت ﺑﯿﺶ از  900واﻗﻌﻪ ﻃﻼق ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ در  9ﻣﺎه اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺳﺎل  ، 96ﺑﯿﺶ از  40ﻫﺰار ﺟﻠﺪ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه ﻧﯿﺰ ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ.

آدرس ﺻﻔﺤﻪ :

