بسمه تعالی
گزارش ما موريت به كشور تركيه
سااا ت  71/03روز  27/77/92در معياات آقاااك كريماای ترااار ريااس ادار ساال ش و ا ااوات امواايه وزارش امااور
خارجه از فرودگا امام خمينی تهارا

اازم آنکاارا اامي .هام از ممموريات بررسای اماور هاويای ايرانياا متاي تركياه

و نحو ك اراياه خامماش برات ا اوات در اياو كشاور باود .درطای اياو سا ر بازديام از نماينامگی  ،ديامار باا مسانو
س ارش و بمش كنسولی و مسنو

برت ا وات كشور تركيه انلام گرفت كه ذي مماورا ااار می اود:

الف :آنکارا
 -7ديمار با س ير محارم:
اولاايو برنامااه كااارك دياامار بااا جناااپ آقاااك ساايو ااور س ا ير محااارم جمهااورك اس ا می در تركيااه بااود .هياااش
ا زامی در ايو ديامار باا بياا هام ممموريات گزاراای از دساااوردهاك ساازما برات ا اوات و سياسااهاك ساازما
در خوااوا ايرانيااا خااارش از كشااور بااه خوااوا تسااري در ارايااه خاامماش از طري ا فااو آورك جمياام را م اار
كرد.سا ير محاارم باا بياا اين کاه دور آماوزش كنساولی را در ساازما طای كارد اسات و باه اهميات فاو العااد
امورهااويای ايرانيااا واقااف اساات اقااماماش خااود در خوااوا تتوياات بمااش كنسااولی از ياات اخاواااا فضااا و
نيروك انسانی ذكر نمود وآمادگی خود را براك در يافت يشنهاداش هياش ا م كرد.
 -9بازديم از بمش كنسولی ( سللی):
 -بمااش كنسااولی ( سااللی) در ساااخاما ملاازا درمح ا

س ا ارش واق ا ااام و دو ن اار از همکااارا بااه مساانوليت

آقاك آاايانی مسنوليت ايو امر را هم دار بودنم.
 مح نگهمارك اسناد و اناسنامه و كارش اناسايی ملی مناسب بود. اسنادسللی به نحو نسراا مناسری بايگانی ام بود. -محاا اساااتراركاركنا ومراجعااا

تااا اامودك م لااوپ بااود و در ايااو خوااوا بااه مساانو

نظراتی ارايه ام.
 اتوماسيو ادارك و مکاتراش امور برت ا وات رضايت بمش بود.-

محااارم ساا ارش

 -0جلسه با كاركنا بمش كنسولی
ااس از ايااا

بازدياام جلسااه اك بااا ضااور مساانوت بمااش كنسولی،رياساات ادار ساال ش و اينلانااب برگاازار ااام

وآقاك آاايانی با ا م اياو كاه امود  0033ايرانای متاي تركياه هساانم مام مساا

ساللی ايرانياا در تركياه

را موارد زيرذكر كرد:
 مم اط ع هموطنا از مترراش كشوراجرااار ايرانيااانی كااه تابعياات تااره گرفاااه انمبااه تغيياار نااام و نااام خااانوادگی از سااوك دولاات تركيااه كااه ايااو اماارموجراش مغايرش در اسناد و مماره ايرانی و تره را فراه می نمايم.
سمت گيرك متاماش تره در خووا گواهی تلرد و محموديت زمانی براك ا ارار آنهاافزايش ل مراجعاش به دلي تع يلی س ارش در انگليس و كاناداتاخير در دريافت اناسنامه و كارش اناسايی ملی مم دسارسی به ايگاتاخير در ا م وقاي -0مشاور و راهنمايی در خووا برخی رونم ها
تعمادك رونم كه صامور اناسانامه و كاارش اناساايی آنهاا باه طاوت انلاميام باود ماورد بررسای قارار گرفات و باا
تمااات تل ناای بااا ادار ساال ش و ادار ك ا امورهااويای ايرانيااا خااارش از كشااور دساااوراش زم بااراك رف ا مشااک
صادر گرديم.براك تسري در رونم چنم درخواست نيز راهنمايی به م آمم.
 -0م قاش با رياست برت ا وات تركيه
به درخواسات هيااش م قااتی در روز دواانره 27/77/03در محا كاار آقااك ا مام سارجا
ا وات تركيه برگزار ام.

رياسات ساازما برات

ساا م رياساات محااارم سااازما و تشااکر از ضورايشااا در اجاا ت اكااو

در اباااماك ايااو م قاااش ضاامو اباا

يشارفت هاااك ساازما براات ا اوات اياارا بياا ومشااک ش ايرانياا متااي تركياه ماارتر

باا سااازما برات ا ااوات

تركيه نيز م ر ام .رياست برت ا اوات تركياه باا اباراز خوااحالی از ارتراا خاوپ دو ساازما
دساااوراش زم را در خوااوا رفا

مشااک ش صااادر نمايناام و ابااراز

قاوت دادنام كاه

قااه كردناام كااه ارترااا بيشااارك باايو بمااش

كنسولی س ارش وبرت ا وات تركيه بر قرار اود.
 -6در ايا

زما

ضور در آنکارا هياش در ديمار با مسنوت بمش كنسولی يشنهاداش خود را ارايه نمود.

پ -اساانروت
سااا ت 8صاارر روز  27/79/7بااا هوا يمااا ااازم اساااانروت ااامي .و ااس از اساااترار در ها ا برنامااه هاااك زياار انلااام
گرفت:
الف) م قاش با سر كنسوت جمهورك اس می ايرا در اساانروت
هياش ا زامای م قااتی باا سار كنساوت محاارم جمهاورك اسا می ايارا در اسااانروت دااات .سركنساوت محاارم باا
بيااا ايااو كااه اساااانروت ق ااب اقاوااادك وگرداااگرك تركيااه اساات و ايرانيااا زيااادك در اساااانروت ضااور دارناام
مااامتريو مساااا

در خواااوا ايرانياااا متاااي اسااااانروت را ذكااار كااارد و باااا اباااراز خوااااحالی از سا ا رهياش

خواسااراناتات تلربياش هياش به كاركنا كنسولی ام.
پ) م قاش بامسنو ش بمش كنسولی
در جلسااه اك بااا ضااور آقاااك جع اار زاد مساانوت بمااش كنسااولی وويساای مساانوت امورسااللی و ساااير كاركنااا
ذياارب هاام از س ا ر هياااش تشاارير و مه ا تااريو مسااا
ام.از نظر مسنوت بمش سللی مه تريو مساي

مربااو بااه امورهااويای ايرانيااا متااي تركيااه بررساای

ايرانيا متي تركيه رارتنم از:

 -7تاخير در دريافت اناسنامه هاك تعويض ،المثنی و كارش اناسايی ملی
 -9مشک ش مربو جع و خماه در اناسنامه توس اتراع ايرانی
 -0اامم دسارساای بااه ايگااا اط اااش در ارا ااه خااممت و اساامگو ی در مااوارد فااورك چااو زناامانيا  ،فااوش اتراااع
ايرانی

برت ام در نماينمگی ها از سوك دساگاههاك دولای داخ كشور

 -0مم ذيرش اسناد ازدواش و ط

 -0فاصله زمانی بيو تنظي سنم در نماينمگی ها و برت در مركز داد سازما
 -6اخا

در قوانيو برت ا وات امويه دو كشور

 -1سمت گيرك س ارش تركيه در خووا منمرجاش گواهی هاك تلرد
 -8تمخير در ا ا م فاوش اترااع ايرانای باه سا ارش و نگهامارك گذرناماه مااوفی توسا

متامااش قضاايی و امنياای

تره
ش) بازديم از بمش سللی
 -7مح نگهمارك اسناد و مماره مناسب بود و اسناد به نحو م لوپ بايگانی ام بودنم.
 -9اتوماسيو و بايگانی هاك ادارك م لوپ بود
 -0نمونه هاك مورد اسا اد در دسارت ااماا بود.
در ايا بازديم از بماش كنساولی متامارك از رونام هااك كاه بناا باه د يا ممالاف اسامگويی آنهاا باا تااخير مواجاه
ام بود بررسی و طای تماات تل نای باا تهارا

ا و فوا گرديام و يا

ماورد نياز متارر گرديام در تهارا بررسای

بيشارك صورش گيرد .
برت ا وات اساانروت

د) ديمار با ممير ك

هياش در سا ت  77صارر روز  27/79/0در محا برات ا اوات اسااانروت باا آقااك ارهاا آرديا

مامير كا برات ا اوات

اساانروت م قاش كرد.
در اباااما اينلانااب ضاامو ابااراز خواااحالی از ضااور در براات ا ااوات اساااانروت دسااااوردهاك براات ا ااوات جمهااورك
اس می را بيا كرد و خواساار همکارك بيشار و ارا ه تلربياش امم.
آقاك ارها آرديا

نياز باا اباراز

قاه منامك از

ضاور هيااش ايرانای اط ااتی را در خواوا برات ا اوات اسااانروت

ارا ه نمود:
 -7برات ا ااوات اسااانروت بااا يا

مااميريت و 02اااعره و  1نماينامگی وظي ااه ك انلاام امااور برات ا ااوات و اقاماات

اموربرت ا وات تابعيت اهرونما را هم دار است .

 -9به ازاك هر 93هزار ن ر جمعيت ي
 -0اص

كارمنم انلام وظي ه می اود( مود 6633ن ر)

اش كلی در قانو برت ا وات تركيه مربو به سالهاك 9336و 9336مي دك است.

 -0دولت تركيه براك رفا مشاک اترااع خاود كاه تابعيات تركياه را تاره مای كننام كاارش آبای رنا

صاادر مای

نمايمكه ايو ااماا می تواننم با اسا اد از ايو كارش از تو ممنی اسا اد نماينم.
-0دولت تركيه تابعيت مضاا ف را ذيرفااه اسات .اط ااش تابعيات مضاا ف در بايگاانی اساناد برات مای ااود ولای
در اناسنامه برت نمواهم ام.

و دش
 امار ملی اتراع تره  77رقمی است. و دش طی ممش 0روز به ادار برت ا وات گزارش می اود. ا اا م كنناامگا واقعااه و دش تتريرااا مشااابه قااانو براات ا ااوات اياارا اساات(.والااميو در اولوياات اوت ،بعاامسر رست ،قي و در مواردك ه سايربساگا ط )
 -مسنو

نگهمارك كودكا  ،ماميرا مامارت مکل نام كودكاا فاقام مامره اناسانايی را باه برات ا اوات محا

گزارش نماينم.
 اگر برت ا اوات از وجاود افاراد فاقام اناسانامه م لا ااود طای ا ضااريه اك از وك ياا والامينش درخواسات مایاود تا به برت ا وات مراجعه نماينم.
 و دش خارش از تركيه بايم به كنسولگرك ها ا م اود. براات و دش در سااامانه م ارنيس صااورش ماای گياارد و ا ا م و دش بوااورش الکارونيکاای بااراك براات در اناساانامهخانوادگی ارسات می اود.
 چنانچه س از مهلت متارر در قاانو باراك ا ا م واقعاه مراجعاه ااود جازاك نتامك در يافات خواهام اام ،مگاردر موارد ذر و غير ارادك با تشميص متاماش برت ا وات
 در تركيه ماردم بايام باه اداراش ذيارب مراجعاه كننام و ماممورا برات ا اوات مراجعاه اك باه ماردم در ااهر ياا روسااانمارنم.

فوش

 -7مهلت ا م  73روز است.
-9دسارسی دساگاهها به اط اش فوش اتراع تره وجود دارد.
 -0ای اگر اناسنامه باط نشم باام فوش در سامانه مرنيس برت می اود و قاب مشاهم است.

ازدواش
-7ازدواش در تركيااه در مراكااز ملاااز دولااای (اااهردارك ،ناازد كمخااما ،مااممور براات ا ااوات و  )...........صااورش ماای گياارد و
مراس مذهری صرفا بعم از برت ازدواش خواهم بود.
-9سنم ازدواش به چنم زبا تهيه ام است.
 -0ا ميه هاك ازدواش هار اانزد روز يکراار باه ساامانه باراك برات ارساات مای ااود و در نظار اسات در آينام بواورش
الکارونيکی ارسات اود.

تغيير نشانی
 -7دساااگاههاك اجراياای ،مااميرا آ ارتمانهااا ،مماارهااا ،اااهردارها...................،باياام تغيياار نشااانی ااااماا را بااهسامانه ا م نماينم.
 -9دساگاههاك خممت رسا امکا دسارسی به نشانی ااماا را دارنم. -0مهلات ا ا م تغييار نشااانی توسا ااااماا اماكثر  93روز اساات در غيار اينوااورش بايام جاازاك نتاامك (703د ر) رداخت اود.
 -0ا ا م نشااانی غياار واقعاای جاارم محسااوپ ماای اااود و مرتکااب بااه رداخاات  033د ر جاازاك نتاامك يااا زناامامحکوم خواهم ام.

خمماش برت ا وات به اتراع تره در خارش
 -7مود  0تا  0ميليو تركيه اك در خارش از كشور زنمگی می كننم.
-9برت وقاي اتراع تره در كنسولگريها صورش می گيرد.

-0تلميم مماره هويای فع در داخ تركيه است.
-0اقماماتی براك اتوات كنساولگريها باه ساامانه برات ا اوات انلاام اام ولای هناوز امکاا تراادت اط ااش بواورش
الکارونيکی فراه نشم است.
 (MERNISنظام مومی برت ا وات)
مرنيس نظام برت ا اوالی اسات كاه اط ااش اصا اام از برات وقااي را بواورش الکارونيکای نگهامارك و اردازش
می كنم و سابته آ به سات برمی گردد.
هم :
-7برت وقاي بوورش الکارونيکی
-9تمويص امار ملی به اتراع تره
-0صمور كارش اناسايی
-0برت تغيير نشانی
-0اسامراش اط اش و آمار به هنگام
 -6تهيه گزارااش الکارونيکی
-1امکا بهر بردارك توس نظام ادارك
 (KPSنظام اااراه گذارك اط اش هويای)
هم  :دسارسی آن يو دساگاههاك ملااز باه اط ااش ايگاا الکارونيکای باه منظاور ارا اه خامماش م لاوپ( امکاا
اساع م)
به ايو منظور بيو برت ا وات و دساگاههاك اساع م كننم قراردادك منعتم ميشود.

آرايو الکاروني
هام  :آرااايو الکارونيا

اسااناد و بهاار ورك از آ توسا اداراش برات ا ااوات و دساااگاههاك ملاااز اساات .در نظااراش تااا

سات  9370ايو سامانه تکمي و قاب بهر بردارك اود.
جلسه با كاركنا بمش كنسولیهياش با توجه به ديامار از بماش كنساولی و م قااش هااك صاورش گرفااه جلساه اك را باا كاركناا ذيارب برگاذار و
به ترادت نظر و بررسی مساي

رداخت و نم الزوم راهنمايی زم به م آمم.

و -ايا س ر و بازگشت به نهرا
هياش سا ت  73/03روز  23/79/0با هوا يما از اساانروت به تهرا

بازگشت.

