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گزارش توصیفی
فعالیتهای ثبت احوال
دیماه 1391
استان گلستان /
مهندسی
فرهنگ نام گزینی
زمینه ساز توسعه
فرهنگ دینی و
ملّی

والدت

در ماه دی در استان گلستان  3374 ،سند والدت
به ثبت رسید .از این تعداد سند ؛  56مورد مربوط
به سالهای گذشته بوده است .تعداد والدت ثبت
شده نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ؛ 2/8
درصد کاهش داشته است.
نسبت جنسی در ثبت والدت  104پسر به ازاء هر
 100دختر بوده است.
 99/4درصد از والدتهای ثبت شده در فاصله
کمتر از یکسال در مهلت قانونی ( 15روزه) به
ثبت رسیده است.

وفات

در ماه دی در استان گلستان  688 ،سند وفات در

استان به ثبت رسید.از این تعداد سند ؛  13مورد
مربوط به سالهای گذشته بوده است.
نسبت جنسی در ثبت وفات  117مرد به ازاء هر
 100زن بوده است.
 99درصد از وفاتهای ثبت شده در فاصله کمتر از
یکسال در مهلت قانونی ( 10روزه) به ثبت رسیده
است.

ازدواج و طالق

در ماه دی در استان گلستان  1384 ،ازدواج و
 245طالق به ثبت رسید .این ارقام در مدت مشابه
سال قبل ؛ معادل  1238مورد ازدواج و  243مورد
طالق بوده است .که این امر نشان دهنده افزایش
 12درصدی ثبت ازدواج میباشد.

ارائه خدمات هویتی

در ماه دی  ،در استان گلستان  7477 ،شناسنامه
(شامل 329شناسنامه المثنی  4368 ،شناسنامه
تعویضی و  2780شناسنامه برای نوزادان و
افراد کمتراز  15سال) به چاپ رسید.
در این مدت  1173گواهی فوت برای متقاضیان
صادر گردید.
 3379درخواست کارت شناسایی ملی نیز از
متقاضیان دریافت گردید.
در ماه گذشته  3651 ،کارت شناسایی ملی تحویل
متقاضیان گردید.

فراوانی نام

در ماه دی  ،نامهای زیر بیشترین فراوانی انتخاب
برای دختران و پسران را داشته اند :
دختــــــــران

پســـــــران

01

فاطمه

 02زهرا

 01محمدطاها

 02امیر حسین

03

یسنا

 04فاطمه زهرا

 03ابوالفضل

 04محمد

05

آسنا

 06نازنین زهرا

 05امیر محمد

 06امیرعلی

07

اسما

 08یلدا

 07محمد امین

 08محمد رضا

09

حسنا

 10اسرا

 09یاسین

 10بنیامین

...........................................................

تهیه شده در معاونت آمار و انفورماتیک ثبت احوال گلستان
تاریخ نشر  :بهمن ماه 1391
پست الکترونیکی gls_main@sabteahval.ir :
دورنگار 0171 4480216 :

