
 یاران و همراهان گرامی

 کارکنان محترم سازمان ثبت احوال کشور

     در حبلی گزاهی هی دارین وِ ًشدیه ثِ یه لزى اس سبلزٍس هلی ثجت احَال را، دی هبُ، سَم        

هزدم ثزای  ،ذارن َّیتیهثجت احَال در اهز ثجت ٍلبیع حیبتی ٍ صذٍر  وبروٌبىثی ٍلفِ ی  ّبیتالش 

افتخبر دارین وِ عویك تزیي احسبسبت ٍ  طیت،ٍ ًَ زاسفَزدٍراى پُ طَلِ ایيدر گذضتِ است.  سهیي ایزاى

            لذم ّبی  ،بی سًذگیرا ثِ ثجت رسبًیذُ این. ثبضىفتي غٌچِ ّ خَیص تزیي عَاطف هزدمِاًسبًی 

 پیًَذِ .اینُ وزد آًْب را تمذین ٍالذیيِ بىگفتِ ٍ ًخستیي سٌذ تبثعیت ٍ َّیت وَدو ضبدثبشًَرسیذگبى را 

ی ّبثزي ثزيِ ضٌبسٌبهِ  در ،را داریرایحِ ی خَش هْز ٍ ٍفبٍ طبًذُ ً اسٌبد ذرِصَثز  ،سًبضَیی را آسوبًی

ثب ثجت آى  ٍ گزیستِ اینًثِ حسزت  ،فزٍپبضی ویبى خبًَادُ ثِ ٌّگبمِ ،ّوچٌیياین. جبری سبختِ  ّوسزاى

 اس اًذٍُ ٍ هبتن ٍ ینُ ارا ثِ خبهِ ی سیبُ ثز لَح سپیذِ سٌذ، تَسجیلِ وزد هطیتِ الْی خَردُ این.ثسیبر  تأسفِ

 یخطِّثِ  ،راهتجبٍس  ثب دضويِ پیىبر ی زصِع دالٍر هزداىِ ضْبدتِ مِاعال .گطتِ اینهتأثزًیش  ،سَگَار هزدمِ

 ،تَاضعاس رٍی دست ادة ثز سیٌِ ٍ پبی ارادت در پیص ًْبدین تب ٍ  بضتِ اینًگسزخ، ثزدفتز حوبسِ ٍ ایثبر 

 ن.  ًوبئی آًْبهعظنِ ی تمذین خبًَادُ  ،را ایي سزسهیيضْذای ضْبدت ًبهِ ی  ٍ دُآٍرد فزٍ طبىآستبًِ ثز زسَ

داًص ٍ  ،ثزخَرداری اس پطتَاًِ ّبی عظین تجزثِثب ل، سبسهبى دیزپبی ثجت احَا یٌها ّوىبراى گزاهی،  

در راستبی  اس سِ دِّ ی گذضتِ، ٍری ّبی رٍساس فٌب ثْزُ گیزیثِ عٌَاى سبسهبًی پیطزٍ در  ،اطالعبت

ٍ در ایي ثزداضتِ را گبم ّبی ثلٌذی  ،رایبًِ ای ٍ صذٍر اسٌبد ٍ اٍراق َّیتیِهىبًیشُ  ثجت ٍلبیع حیبتیِتحمك 

   اًجبم است.  گزدیذُآى  گستزدگیِ ی اثعبد ٍثب توبه ،هَفك ثِ ایجبد پبیگبُ اطالعبت جوعیت وطَر ،هسیز

صَرتجزداری اسٌبد، تخصیص ضوبرُ هلی ثِ آحبد هزدم ایزاى، صذٍر  ثشريِ طزح ّبی هلی ٍ پزٍصُ ّبی

ی ثِ هٌظَر ارائِ َّیتی آرضیَ الىتزًٍیىی اسٌبد ایجبد ضٌبسٌبهِ ی رایبًِ ای،  ٍ وبرت ضٌبسبیی هلی

ثَدُ در ایي ثبرُ سبسهبى  عبلیثخص ّبیی اس اّذاف  ،َّضوٌذ هلیصذٍر وبرت ًیش  ٍ «هىبى هحَر» خذهبتِ

سبسهبى ّب ٍ  وطَر، دستگبُ ّبی خذهتگشار ُاهزٍساست وِ  یفشایٌذُ االجبلِ  ،ثلٌذف اّذا. فزجبمِ آى است

ثِ سبسهبى خَد  ٍ اّذافِ ثزًبهِ ّب در جْت پیطجزدِ ،هذیزیتعزصِ ی  ارگبى ّبی دٍلتی ٍ ثزًبهِ ریشاىِ

 ًطبى دادُ اًذ.  ،ثجت احَال



ثِ          « زخطثَ»خذهبتِ ی خزسٌذین وِ ثب ایجبد اهىبى ارائِ ًیش  هب وبروٌبى ثجت احَال ،اس ایي رٍی

سهیٌِ مطِ ثِ پبیگبُ اطالعبت جوعیت وطَر، دٍیست ّشار ً حذٍدثیست دستگبُ ٍ اتصبل  صذ ٍیىثیص اس 

در ثستزی  ثجت احَالسبسهبىِ  اس آهبر ٍ اطالعبت َّیتی دستگبُ ّبی هختلف،ثْزُ هٌذی را ثزای ّبی السم 

هجتٌی ثز  ،پبیذاری ّزگًَِ ثزًبهِ ریشی ثزای تَسعِ  ،ثز ایي ثبٍرینچزا وِ  .وزدُ اینفزاّن  اهي ٍ هطوئي

دستیبثی ثِ  ثذٍىِالىتزًٍیه،  ٍ ایجبد دٍلتتحمك ًیش جوعیتی سبسهبى ثجت احَال ثَدُ ٍ  آهبرّب ٍ اطالعبتِ

  ًخَاّذ ثَد. اهىبى پذیز« اطالعبت جوعیت وطَر پبیگبُ جبهعِ»

ثِ هزدم در ّز سبل  است وِ سبسهبى ثجت احَال وطَرخذهت هیلیَى  ارائِ لزیت ثِ ّجذُ افشٍى ثز ایي،

ثِ  ویفیت ثجت ٍ ًیش دست یبفتي ثجت ٍلبیع در هْلت لبًًَی ٍ ثْجَدِّوچٌیي  است. ًوَدُضزیف ایزاى ارائِ 

 تَفیمی ثشري ثَد وِ در سبل ّبی اخیزدر ثجت فَت در صذ  6/89 عذدِدر ثجت ٍالدت ٍ در صذ   1/89 رلنِ

در هٌطمِ ی آسیب  جوَْری اسالهی ایزاىهَلعیت  ءهَجت ارتمب ،ایي هَفمیت. دستبٍرد گزدیذ راّوبى رفیكِ

ٍ الیبًَسیِ اس هٌظز ًْبدّبی هٌطمِ ای ٍ ثیي الوللی ًظیز: صٌذٍق جوعیت هلل هتحذ، صٌذٍق وَدوبى هلل 

 « ثجت احَال ٍ آهبر حیبتی ًظبمثزًبهِ ی جبهعِ ارتمبء »تَجِ ثِ هتحذ، ٍ سبسهبى ثْذاضت جْبًی ثِ لحبظ 

(CRVS) ُاست. گزدیذ  

ثِ دست تعییي ضذُ ٍ ًیش تَفیمبتِ سبسهبًی ٍ دستیبثی ثِ اّذاف ی اًجبم هأهَریت ّبی گستزدُ  ،ثی ضه

هوىي ٍ هیسز  ،ّوزاّبى ٍ ّوىبراى ارجوٌذضوب  ثی ٍلفِ ٍ هستوزجش ثب ّوزاّی ٍ ّوذلی ٍ تالش  ،آهذُ

تخبًِ ّب، دستگبُ ّب ٍ در جطٌَارُ سبل جبری ضْیذ رجبئی در ثیي ولیِ ٍساراوٌَى وِ  ًجَدُ ٍ ًخَاّذ ثَد.

سبسهبى ّبی اجزایی ثِ عٌَاى دستگبُ ثزتز هلی ضٌبختِ ضذُ ٍ هَفك ثِ دریبفت لَح ًطبى اس دست جٌبة 

اس  ،ایٌجبًت ضوي تجزیه سبلزٍس هلی ثجت احَال آلبی دوتز رٍحبًی همبم هحتزم ریبست جوَْری ضذُ ایذ،

در سزاسز سبسهبى هذیزاى هحتزم  ٍ وبرضٌبسبى ،وبروٌبىیه یه هسبعی ٍ وَضص ّبی ثی دریغِ یىبتطز

ثزای ضوب گزاهیبى ٍ خبًَادُ را  تطىز ٍ لذرداًی ًوَدُ ٍ تٌذرستی ٍ تَفیك رٍسافشٍى ،وطَر عشیشهبى ایزاى

 م.آرسٍهٌذهحتزم ی 

 حویذ درخطبى ًیب 

                                 عبٍى ٍسیز ٍ رئیس سبسهبى ثجت احَال وطَره


