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انرمدیوکنانرکارواملوحهرسعانجارمامترکحفظ:گیالناستاندار
باشداییراجدستگاههای

آرارگزخبر تأی با گیالن استاندار پیگیریا- بر مرکید مسائل اجرداجعهکننی دستگاههای به ارگان و نتیجه حصول تا پاسخایی ائه
کر حفظ گفت: آنان به مرمطلوب سرامت کاراجعان امور مدیرلوحه و اجرکنان دستگاههای کاران و باشد خیرایی دعای تا کنیم ی

باشد.مااههمردممر
گز خبراربه آرارگزش ری از اریا زشت بازعارسالن سرزدر اداردید مختلف بخشهای از کلده گفتگوثبتاحواله در گیالن استان
بر کاربا از مرخی و ارزداجعهکننکنان در اینکه بیان با ادارگان اجریابی دستگاههای و شهرات مجموعه باید رایی مناطق و استانها
مهمتربرر افزود: کنیم، سرسی در اقدام پیگیرین دستگاهها از ارکشی نحوه مری به مطلوب پاسخ مشکالتائه حل و است اجعان

باشد.کنانکاروانمدیراصلیاولویتبایدآنان
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اشار با کاروی اینکه به اداره تکرکنان رات ارباب ریم سرجوع قرا خود امور پیگیرلوحه : داشت اظهار ، دهند مرار امور تای اجعان
شود.اهمفردممرضایترجلبموجباتتاکندپیدااراستمرنتیجهحصول

عا نقشآفرنماینده به گیالن در دولت برلی فرآیند در احوال ثبت موثر اشارارگزینی انتخابات کری خاطرنشان و باه شود تالش د:
رتسر مسیر هویتی، اسناد به مربوط امور انجام در بریع مشارا حداای مرکثرکت شوری مجلس انتخابات در تسهیلدم اسالمی ای

کنیم.
باز این مدیردر اردید ضمن نیز گیالن احوال ثبت گزکل فعاارائه و اقدامات روند از استانشی در گفت: اقدام، دست در لیتهای

و2گیالن شرهز140میلیون واجد نفر درار کارایط تایافت که هستند ملی افردر90کنونت این از درصد به موفق شدهاند.اد یافت
افزود: فر روحانی داردر50قاسم گیالن استان جمعیت از فرصد وجود عدم به باتوجه که هستند جدید شناسنامه اخوانای

دربر صرای جدید، شناسنامه افرفیافت نیازًا یا مفقوده ناخوانا، آنان شناسنامههای که بهادی میتوانند است تعویض مند
کنند.یافتدرجدیدشناسنامهواجعهمرثبتاحوالاتادار

گلستاندیگرخبرچندومیداندرگزربندلینوومسنشستاریزگرب
برگر - ایرنا - فرارگزگان نشست شهری با شورماندار اعضای و بندردار اسالمی تحصیلای شهر، این میدان در دانشجوهز۲۰گز ار

مر آموزادر گرکز برشی هزدارخورگان، سه وی سیلز۲۹۶ار ثبتشهروند کاهش و دولت بالعوض کمک و تسهیالت از آققالیی ده
است.گلستاندوشنبهامروزهایخبرجملهازاستاندروالدت

فر احمدی بندرحسین درماندار شهرگز با شورنشست اعضای و بندردار شهر اسالمی شهر:ای این ورودی میدان محل در تعیینگز
بندر ورودی میدان پروژه تکمیل و مطاتکلیف و بحق خواسته مرگز جدی اجرلبه عملیات و است اسردم در باید پروژه این عایی

شود.آغازوقت
**

گرفر حدودماندار جدید، تحصیلی سال شروع با : گفت فعاهز۳۰گان پسر و دختر دانشجوی برار خود آموزلیت علم رای دری ۲۰ا
کنند.میآغازگانگرلیعاشآموزکزمر

**
مدیر دردولو شده ثبت های والدت تعداد گفت: گلستان احوال ثبت سال۵کل مشابه مدت به نسبت گلستان امسال اول ماهه

شد.کمترصددر۱۳.۶کشوربامقایسهدرقبل
**

آموز مدیر نژاد تربتی پروربهجت و گرش حدودش جدید تحصیلی سال در : گفت گرهز۹۰گان آموز دانش درار بهمدر۳۰۰گانی سه
هستند.ابتداییاولپایهدرنفر۷۳۴وارهزهفتتعداداینازکهروندمیسدرکالس

باشداییاجردستگاههایانمدیروکنانکارامورلوحهسراجعانمرامتکرحفظگیالن:استانداریا:آر|خبرخبرادامهادامه
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**
تافر گفت: قال آق هزماندار سه وکنون ز۲۹۶ار سیل شهرمتقاضی این برده دولت بالعوض های کمک و تسهیالت از دارخورستان

شدند.
**

سازر تجارییس و صنعت،معدن ازمان گلستان: استان۵۸ت ساز۳۳معدن آماده حال در نیز معدن یک و فعال تجهیزمعدن و ی
است.یاندازاهرایبر

بیان فعاکرطلوعیان با استان معادن زد: در آلیت سیلیس، ید، کوهی، صدف آهکی، و الشه سنگ ذغالسنگ، سنگمینه و لوویوم
اند.دهکرایجادشغلیصتفر۴۵۰وارهزیکنسوز،

انانجمارجماردیگر:منابع

جاریسالنخستماههپنجیطفاتوصدیرد۳.۵کاهش
جار سال نخست ماهه پنج چهارطی استان در وفات ثبت بختیاری، و گذشتهمحال سال مشابه مدت به نسبت صددر۳.۵ی

یافت.کاهش

گز خبرنگاراربه باشگاه استانهای گروه شهرش از جوان عبداکران کرلرد، مدیرضا چهاریمی احوال ثبت بختیارکل و کاهشمحال از ی
داد.خبرگذشتهسالمشابهمدتبهنسبتیجارسالاولماههپنجطیوفاتثبتصدیدر۳.۵

هز یک مدت این در اینکه بیان با واو رمور۶۴۷ار ثبت به استان در وفات واقعه یکد قبل، سال مشابه مدت در افزود: است سیده
دید.گرثبتاستاندرفوتدمور۷۳۹وارهز
استانکر در شده ثبت فوتهای مجموع از داد: ادامه مرمور۹۵۶یمی به مربوط آن ود کهمور۶۹۱دان میباشد زنان به مربوط آن د

پیوست.وقوعبهاستانروستایینقاطدرآندمور۶۵۹ویشهرنقاطدرآندمور۹۸۸
کر خاطرنشان آماراو به توجه با شهرد: نقاط در فوت تعداد شده، ثبت روستاییدر۸یهای نقاط در و یافتهدر۹صد کاهش صد

است.
اشارکر با قانونیمی در وفات ثبت مهلت اینکه به ز۱۰ه از استانروز در قانونی مهلت در وفات ثبت داشت: اظهار است وقوع مان

میباشد.صددر۹۹.۶۹یبختیارومحالچهار

گلستاندیگرخبرچندومیداندرگزبندرمسوولیننشستیارگزبرایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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شدندیلمهوشمندترکاصاحبیقرشآذربایجانجمعیتصدرد۸۰
از بیش گفت: شرقی آذربایان احوال ثبت کل شردر۸۰مدیر واجد جمعیت کارصد صاحب شرقی آذربایجان هوشمندایط ملی ت

شدند.

گز خبرنگاراربه هایش استان خبرنگارگروه جوانباشگاه جلسهتبرازان در شرقی آذربایان احوال ثبت کل مدیر جودی یز،احد
شهرشور وقایع ثبت هماهنگی آذرای کارستان گفت: اجرشهر دستگاههای و است اعتبار فاقد قدیمی ملی بانکهاتهای و ایی

نمایند.ائهارخدماتهوشمندملیتکارفاقدادافرایبرنباید
تصر کراو هریح پس این از کارد: در نشانی تغییر درگونه هوشمند ملی مهاجرت و میشود خارج و داخلی تغییرتها یا و جی
بود.خواهدسدستردرادافرنشانی
ابر با نگراو راز از کرانی نشان خاطر استان در جمعیت منفی جمعیتشد کاهش با شرقی آذربایجان در آن تبع به و کشور سطح در د:

باشند.داشتهجمعیتلکنترایبرشناسیکارییزربرنامهشناسانکاربایستیواستیپیربهرواستانجمعیتوهستیمروبرو
د.گیرتصورمیدانیسیهایبرربایداجتماعیآسیبهایکاهشایبرگفت:جلسهایندرشهرنیزآذرستانشهرماندارفریلهیارا

انانجمارجمارمهر،مهر،ایرنا،ایرنا،سیما،سیما،ووصداصدادیگر:منابع

یجارسالنخستماههپنجطیوفاتصدیدر۳.۵کاهشان:خبرنگارباشگاه|خبرخبرادامهادامه

۴

۱۳۹۸/۰۶/۲۶ رومان ثبت احوال کشزسا

۷

http://www.newswire.ir/IHEOAAXL


عدموقوانینعددتیتقوقم؛دریتلودخدماتعفضازیتضایرنا
درومیآدراردمرمصدایییوپاسخگ

ر عدم و دولتی خدمات مرضعف آمارضایتمندی با که است موضوعی اردم زهای این در دولتی قدرائهشده دارمینه فاصله وی د
است.کشوریادارنظامرونداصالحجهتدراجتنابناپذیریامرموضوعاینجوانبویشهربهداختنپر

گز خبراربه شهرارگزش قم، از تسنیم جاریوری سال سازماه رئیس اداری جشنوارمان در کشور استخدامی و ری شهید ازه جائی
اجر٢٢سیبرر مردستگاه به اصلی خدمات که داد خبر گذشته سال ارایی میکردم وائه افردر6٩دند ارصد خدمات این از ائهشدهاد

سازر و داشتند شرضایت احوال، ثبت شرمان و استانی گاز توزکتهای برکتهای بایع استانی رالترق رین بینضایتمندی این در ا
کر خود آن خراز و سمنان قزوین، استانهای که مردند نظر از جنوبی بیشترداجعهکنناسان رگان رین اختصاصضایتمندی خود به ا

دادند.
انصار سالجمشید همچنین حوزر٩6ی در اجرا باه دستگاهها کل در شهروندی حقوق کردر4٧ای عنوان اهداف تحقق کهصد د
ر گذشته، ارزدر5شدسال اساس بر و است داشته بهصدی ردر5٢.٩یابیها بهصورصد استانی سطح در رقم این که است تسیده

است.سیدهرگذشتهسالدرصددر54به٩6سالدرصددر١٨رقمازیچشمگیر
قمدردولتیدستگاههایخدماتمختلفبخشهایدرضایترعدم

مر نظر گزاما در حااردم و بوده فوق نظر خالف موضوع، این به نسبت میدانی رشهای عدم از مختلفکی بخشهای در ضایت
گز و ارقام و اعداد منهای موضوع این و است قم در دولتی دستگاههای بررارخدمات باید خود جای در که دولتی شود،شهای سی

بود.خواهدمؤثرومهمًاقطعدولتودممرایبرآنهابهدنبرپیکهدداریشههاییر
کیامر اشاریم با قمی دانشآموز یک مادر نوآموزلی ثبتنام مشکالت به مدره میگوید: مورش نظرسه منزد با یکشان تنها لشان

دار فاصله مدرخیابان مدیر اما مدرد، که میگوید مورسه خارسه نظر وجودد آن در دانشآموز ثبتنام امکان و است محدوده از ج
د.ندار

مدیر که شده سبب قوانین ضعف میدهد: ادامه مداروی بران سلیقهای با کرخورس نارد سبب وادن اینضایتی که شوند لدین
هستند.دستاندازوگیرپاودستبسیارقوانینخألهایواستقابلمشاهدهعینهبهنیزکلهاداردرحتیموضوع

ایرر جانبازضا قردر50انی از گالیه با نیز جانبازارصد بیمه مردادهای و داروخانهها با دراان ازکز خیلی با یا بنیاد میگوید: مانی
دارند.متفاوتفتاررومیزنندحرفیکینههاهزداختپربهنسبتکدامهرددارگرایاودنداردادارقردیگرکزامر

ا وی گفته ایثاربه امور و شهید بنیاد بیمارگرگر با قران داروخانهها و ارارستانها تنها بسته، کارداد جانبازائه مشخصاتت ثبت و ی
بر باید درآنها مرای با خودشان آنها و باشد کافی خدمات حاایافت در این اما کنند، تسویه برکز که است وضعلی طالیی بیمه ای

شود.داختپرطوالنیمدتپروسهدهوارتازتأیید،ازپستاماندمنتظرمدتهابایدواستبدتربسیار
علیز رسعید از قمی شهروند براده کارفتار دارخی گالیه دولت پرکنان این که بسیارد در و ندارند مناسبی پاسخگویی دولتی یسنل

میکند.فتارردممرباخودمنشاساسبرکسیهرنظارتیکمعلتبهونمیدهندهمارسالمجوابحتیدمواراز
میکننددخوربردممرباپایینبهالباموضعازدولتمندانکارخیبر
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بر که است قابلمشاهده دولتی مختلف بخشهای در موضوع این وی گفته کاربه باخی موضع از دولت مرمندان با پایین به دمال
سرباخوربر جواب معروف بهقول و میکنند درد میدهند؛ اربابرحاال همین با خصوصی بخش در بهمرلیکه رجوع بهتر فتاراتب

میشود.
مر مشکالت از گوشهای تنها پااینها و دست قوانین بهواسطه ناردم ایجاد کنار در که است دستگاهی بین خستهکننده و ضایتیگیر

است.شدهدستگاههاازدممرخواستهایدرسیبرروگیهادسیرشدنطوالنیسبب
شر در بهراین که است سرایطی شورام نشست در قم استاندار ادارمست برای استان مدیری از بار چندمین اجرای دستگاههای اییان

ر شهروندان با منظم و بیواسطه مالقات و خدمت میز که زخواسته این در و بگیرند جدی تأا کرمینه اجرکید دستگاههای ایید:
بر برنامههایی مرباید مالقات مدیرای پاسخگویی وضعیت از باید مربوطه مسئوالن همچنین باشند، داشته قبلی وقت بدون اندمی

دهند.ائهاریاستانداربهارشیارگزاییاجر
پنجر و خدمت میز که شویم نائل این به برنامه و معیار اساس بر بتوانیم قم استان در باید گفت: قم براستاندار واحد مره دمای

باشیم.آنهاایبرخوبیارخدمتگزودهیمارقر
قوانینافزودنعلتبهدولتیدستگاههایدرخدماتکمیوکیفیکاهش

ر برموضوع بررا درای و بیشتر سازسی رئیس نوربخش محمود با دولتی خدمات ضعف دالیل از روشن پاسخی مدیریافت یتمان
برنامهر مطریزو قم استان کری برنامهرح دستگاه مسئول بهعنوان او تا ارزدیم در که دولت، درون ناظر و ریز سازیابی مانیفتار

ادار نظام خدمات دارو جدی نقش فری، امکانات و بودجهها باوجود که باشد این پاسخگوی چرد، مراوان، همچنان ازا باید دم
نباشیم.باشد،داشتهاههمربهارآنهاضایترکهخدماتیائهارشاهدوباشندگالیهمنددولتیخدمات

ساز مدیررئیس برنامهرمان و گفتیزیت در قم استان اشاروی با تسنیم خبرنگار با اجرگو دستگاههای اینکه به وظایفه حسب ایی
مأمور رو و برسایتها که تعرلتهایی سرایشان یک ابزیفشده، امکانات، اختیاری در انسانی نیروی و قرار دارشان داشت:ار اظهار د،

بر که معموتشکیالتی میبیند، دستگاهها زای بهمرور اما است ثابت براًل سببمان که میشود اضافه دستگاه به وظایف از خی
قدر و میشود دستگاه در کمی و کیفی کیفیت الزکاهش پاسخگویی رت میگیرم آن از برا نتیجه، در که مغفولد یا وظایف از خی

نمیشود.انجاممالزکیفیتبایامیماند
کر اضافه نوربخش ارمحمود شهروندان به باید خدماتی دستگاههای بین در که خدماتی نوع دلیل، همین به کیفیتد: شود، ائه

رالز ندارم برا این، بر عالوه و مقررد و قوانین از الزخی بستر است ممکن قانونی، منابع تعدد دلیل به داشته وجود که راتی نظرم از ا
نکند.اهمفردستگاههاوظایفازخیبرانجامایبرقانونی

میکندسختارکارنظارتیبخشهایبهپاسخگوییوقانونتعدد
الز بستر نمیتوانند قوانین تعدد دلیل به دستگاهها نوربخش، گفته ربه برم وا باشند داشته قانونی بعد در وظایفشان انجام ای

ز این در برپاسخگویی رمینهها کار دستگاهها برای در دستگاهها و میکند مشکل موارا رخی نپرد آن به که چوناحتترند دازند،
میکند.سختارکارنظارتیبخشهایدربعدیِیپاسخگوی

ز بهمرور که مشکالتی و مسائل وجود دلیل به اینکه بیان با همهوی نمیتوانند کوتاهمدت در دستگاهها میآید، وجود به مان
ر برمسائل مقررا و قوانین تعهدات، پاسخگوی و کنند تصرطرف باشند، کرات نیازیح دلیل همین به زد: طوالنیترمند برمان ایی

دمیآوردراردممرصدایپاسخگوییعدموقوانینتعددوقتیتسنیم:|خبرخبرادامهادامه
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نکند.پیداتداومتدوینشدهبرنامههایاستممکنیتی،مدیراتتغییردلیلبهاماهستند،پاسخگویی
ساز مدیررئیس برنامهرمان و رویکریزیت تغییر دلیل به است معتقد قم باعثی همین و میآید وجود به گسستگی دستگاه، در دها

نشود.حاصلنظردمورنتایجکهمیشود
میر نظر یکپاربه به توجه مقررچهسازسد و قوانین اداری نظام خدمات حرات و دستگاهها بودن محور برنامه و کشور جدیی کت

ا دولت سمت نظاربه دقت، سهولت، که هزلکترونیک کاهش و مرت و دولت رینه داردم دنبال به جدیترا کهد، است اقداماتی ین
شود.انجامشهروندیحقوقتحققوشهروندانبیشترضایتمندیرجهتدرباید

***

ناناقمقمدیگر:منابع
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اخبارسایر

چیست؟انیانرایگومیررمعلتینرمهمت
آخربر سازاساس در بهدستآمده یافتههای متناسبترین کشور، احوال ثبت برمان شیوه بررین تغییرای وضعیت رویدادهایسی ات

میز محاسبه بازحیاتی، در رویدادها ساانهای طرههای این از است. میزالنه بریق حیاتی رویداد آخران بازپایه زین ماهه12مانیه
تغییر از میتوان و میآید میزبهدست بازات در حیاتی رویدادهای ساان درههای جمعیت لحاظ با شد.معرالنه مطلع رویداد ض

بهزهمینردر آقای دماراستا، حکمراد گروه مدیر پزی، علوم دانشگاه اعصاب علوم پژوهشکده سالمت و تهرانی گذشتهشکی روز ان،
خبر نشست اردر گزی پیشرارائه طرش کاربرفت تحقیقاتی بیمارحهای گفت: اعصاب علوم پژوهشکده عروقیدی و قلبی یهای

افزدر27با مغزصد سکته باایش، آدر19ی و بالزصد افزدر103ایمر مهمترصد مرایش، علل ادامهین وی هستند. کشور در گومیر
بیمار دیابت، مزداد ریهای نوزمن اختالالت کلیوی، و بیماریوی مادرزادی، نواقص و عفونی مهمتری بعدی رتبههای در ینادی

مر ایرعلل در مرگ تعداد وی هستند. سالان در ثبتشده ایر1396گ ردر حدودان مورهز380ا کرار اعالم نزد گفت: و بهد دیک
مر زنصف در رسا70یرگها ازلگی کمتر فوتیهای به که میدهد مر70خ زودرسال، الزگ اقدامات باید و میشود گفته برس ایم
شود.انجامکشوردرگهامرگونهاینازیپیشگیر

حدوددمار گفت: مردر22ی افرصد به مربوط کشور در زگها حوز50یراد در ما یعنی این است. پیشگیرسال دره باید خیلی ی
میز تا کنیم کار مرکشور زودران رگ اشارس با وی دهیم. کاهش مطاا نتایج اینکه به دره که بیمارلعهای شده،خصوص انجام یها

بیمار بار تصویر میدهد درنشان گفت: است، یافته تغییر کشور در بیمار27ی تصویر گذشته برسال و شده عوض ما خییهای
فتند.گرارقرالبارتبههایجزومدتایندرداشتند،یپایینتررتبهکهیهابیمار

انایردرسزودرگمرعلت10
به مر10وی زودرعلت ایرگ در اشارس کران مهمتره در گفت: و مرد دالیل زودرین باگهای جادهای صدمات سکتهدر38س صد،

ازمغز بیش با بیماردر8ی و آصد بالزی افزدر73ایمر دمارصد میشود. مشاهده کرایش بیان ازی علت سه حدود اصلی10د: علت
زودرمر ایرگهای در حوزس در کاران پزه علوم دانشگاه اعصاب علوم پژوهشکده تهری قرشکی داران کاربرار تحقیقات که خوبید دی
درناتوانیعلت10بهاعصابعلومپژوهشکدهسالمتوانیحکمرگروهمدیراست.شدهانجاممینهزایندر
ایر10 در گذشته اشارسال کران سره اختالالت گفت: و افزدرد با ایرد ناتوانی علت صدر در چشمگیر گرایش جای است.انیان فته

بادرکمر گردر23د و بادندرصد افزدر30د حوزصد در مستقیم بهطور قرایش پژوهشکده این تحقیقات داره ماار داد: ادامه وی د.
بیماربر کاهش مرای زودریها، استرگهای برنامه ناتوانیها و راتژس طریک پیش سال چند از کرا تااحی است این هدفش که دیم

ر1400سال خود نقش و سهم بتواند بیمار، بار کاهش در دمارا کند. ایفا کشور طریهای از مهم این افزود: تعری تحقیقاتیق یف
برکاربر شواهد تولید و بومی و تغییردی اای کدام بدانیم باید نمونه بهعنوان شد. خواهد محقق محیطی و اجتماعی تحرات کلگوی

اجرفیز قابلیت مختلف استانهای در بریکی مرا دارای مقرردم و قواعد چه یا رد نخاعی ضایعات میتواند قانونی وات کند کم ا
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بهصور بتوانیم اجرحتی پایلوت کرت اظهار وی دهیم. تعمیم ملی سطح در سپس و کنیم حدودا دچارهز70د: کشور در نفر ار
ا که هستند نخاعی رگرضایعه آنان خانوار بگیرُبعد نظر در نفر پنج حدودا درهز340یم، کشور در نفر معضالتار و مشکالت گیر

بیمار ااین هستند. پیشگیری قابلیت نخاعی ضایعات اغلب ازلبته که دارند اشاری ساختمانی حوادث به میتوان کرجمله مدیره د.
حکمر پزگروه علوم دانشگاه اعصاب علوم پژوهشکده سالمت و تهرانی برشکی نخاعی ضایعات به ایران در جادهای تصادفات اناثر

کراشار ایره در ساعت هر گفت: و برد نفر دو حدود افران از گروهی و میکنند فوت جادهای تصادفات دچاراثر میمانند، زنده که ادی
میشوند.نخاعیضایعات

...نوچمیکنمکترت
جامعهشناسباگووگفتدرزوجهاجداییدالیلسیبرر

روزنامهنگارسمائی/یممر
از آماریکسوم این میشود؛ ختم طالق به سازدواجها که است کرثبتاحوالمانی اعالم برکشور است. آمارده ایناساس های

سالساز میزالتربا97مان، رین ثبت به کشور در طالق بهطوران هزسید هر کنار در که ازی واقعمور318دواجار در شد. ثبت طالق د
امر دیگر غیرطالق بری در جامعه که نیست افرعادی کند. مقاومت آن عدمسازابر مانند مختلفی عوامل با روبهروشدن هنگام ی،گاراد

ما افزمسائل اقتصادی، بیثباتی عصر در امروز میکنند. شدن جدا به اقدام و... اعتیاد بیمارلی، به ابتال فشارایش روانی، یهای
میرود.شماربهعادیکامالموضوعیطالقو...اجتماعیسانههایروجامعهسویازدهوار

طالقعاملیناصلیتـراقتصادیمسائل
دیگر دلیل هر از بیشتر که است شاخصهایی از یکی رفقر طالق خطر افزی علیرا میدهد. شرایش ویفییزضا جامعهشناس دی،

اینبار در اجتماعی همشهرروانشناس به بره میگوید: مطای دادیم،اساس انجام خانواده پژوهشکده در گذشته سال در ما که لعاتی
اصلیتر که شد ایرمشخص خانوادههای بین طالق عامل مطاین است. اقتصادی مسائل به مربوط مسائلانی که داد نشان ما لعات

بیکارما و اصلیترلی میتواند عزی با مسئوالن است نیاز حتم بهطور که باشد خانوادهها بین طالق عامل برین جدی رمی فعای
کنند.اقداماقتصادیمشکالت

بحر دچار که خانوادههایی کمترمعموال شادی احساس میشوند، اقتصادی رانهای فشاری واقع در میکنند. تجربه ماا لیهای
میدهد.سوقطالقوجداییسمتبهارآنهامسائلاینومیشودزوجینبینهمشاجرایشافزموجب

طالقایشافزوزودهنگامدواجاز
دخایفییزشر اعتیاد، مهاردی نداشتن و زناشویی روابط به مربوط مباحث خانوادهها، زنلت دهگانه ردتهای عواملگی دیگر از ا

از سن میگوید: و میکند عنوان طالق افزاصلی یا کاهش در اصلی عوامل از یکی هم سندواج از صحبت وقتی است. طالق ایش
فراز شده ثبت شناسنامه در آنچه با ماست مدنظر آنچه میشود، ازدواج سن میکند؛ عاطفی،ق عقالنی، سن برآیند یعنی دواج

چیست؟انیانایرگومیرمرعلتینمهمترنو:صبح|خبرخبرادامهادامه
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و...اقتصادییکی،یولوژفیز
از که میدهد نشان تحقیقات میگوید: بااو خانمها سن که با23الیدواجهایی آقایان و سمت27الیسال به کمتر هستند سال

میز اما میرود ازطالق در طالق زان سن در که بر20یردواجهایی زسال و خانمها بر23یرای صورسال آقایان میگیرای بسیارت د،
بهطور است تابیشتر گاهی خانوادهها این در جدایی امکان که افزدر50ی آنصد در حتی و مییابد طالقدر50ایش به که هم صدی

صور عاطفی طالق نمیشود میگیرختم زت ازیرد، را به نیاز فردواج فکرسیدن بلوغ به و...د اقتصادی اجتماعی، روانی، عاطفی، ی،
میشود.دیدهکمترسنایندرمعموالکهددار

ر خود فرزندان زخانوادهها میفر20یرا بخت خانه به همسال آنها طالق مانع سنتی مسائل به اعتقاد بهدلیل خانوادهها این ستند.
بنابر میزمیشوند افراین در عاطفی طالق زان که از20یرادی کرسال افردواج سایر از بیشتر هم بلوغدهاند چه هر کلی است.بهطور اد

میشود.کمترگیاشدزندرطالقاحتمالباشدبیشتردفردرو...اقتصادیاجتماعی،جنسی،عاطفی،روانی،ی،فکر
اشار با جامعهشناس ازاین اینکه به باه سنین در ازدواج میگوید: میشود، ختم طالق به کمتر باال سنین در همردواج بلوغالتر با اه

د.دارطالقکاهشدرمهمینقشعواملایندویهرکهاستاقتصادیویفکر
یادزسنیاختالفبایگارسازکاهش

افز یا کاهش در مؤثر عوامل از دیگر میزیکی اایش است. زوجین بین سنی اختالف طالق برگران دقیقی عدد نمیتوان فاصلهچه ای
میز در آن نقش و زنسنی موفقیت مشتردان کرگی تعیین سازک در مهمی نقش سنی، تناسب حتم بهطور اما زوجهاگارد بین ی

د.دار
ظاهر و شخصیتی اخالقی، تفاوتهای کنار در که است عاملی سنی رتفاوت زناشویی اختالفات تری، میکند. تشدید دستا از س

برتر احساس او، به وابستگی همسر، کنتردادن به نسبت مسئولیت احساس و خود دانستن موظف ری، فرفتارل کوچکتر،های د
میشود.زوجهایبانگیرگرروابطنوعایندرکهاستانیهایینگرجملهازو...جسمیزوالوالباسن
بهتریفییزشر ردی زوجها بین سنی تفاوت مر5تا3این سن است بهتر میگوید: و میداند زسال سن از هم تاد باشد بیشتر ن

بیاید.پیشایشانبرگیدزندریکمترمشکالت
ز سنی مراختالف و زن آنقدر نباید زند اساسی مسائل در که باشد ارزدیاد عقاید، مانند دوستان،گیشان و اقوام با ارتباط شها،

بیاید.بهوجودشکافبینشانوشوندمشکلدچارو...یحاتتفر
الترباطالقانمیزالتر؛باتحصیالت

میز باشد داشته نقش طالق وقوع در میتواند که عواملی از دیگر افریکی تحصیالت خصوصان این در جامعهشناس این است. اد
فر عوامل جزو تحصیالت میزمیگوید: چه هر است. طالق در فرعی تحصیالت میشود.ان بیشتر او در طالق احتمال باشد بیشتر د

باافر سطح از که برادی تحصیالتی بنابرخورالی هستند مواجه مناسبی موقعیتهای با شردارند در واین نمیمانند نامناسب ایط
میکنند.شدنجدابهاقدام

ما استقالل و شاغلبودن تحصیالت، دیگر سوی ااز و نشنوند زور حرف آنها که شده باعث خانمها شرلی زنگر ردایط مناسبگی ا
د.دارطالقدریادیزنقشهمخانمهااستقاللاینبنابرکنند.جداییبهاقدامندیدند

جغر مکان حتی و آنها بین طبقاتی و اجتماعی پایگاه زوجها، بین تحصیالت سطح تفاوت افزهمچنین در میتواند آنها ایشافیایی

چون...میکنمکتتری:همشهر|خبرخبرادامهادامه
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دارخوربرکمترمناطقازبیشترهاکالنشهردرطالقمثالبهعنوانباشد؛داشتهنقشطالق
است.
کمترطالقبیشتر،فرزند
میز«مطا بر هم فرزندان تعداد که میدهد نشان افزلعات داران نقش طالق کاهش یا رایش این شرد»؛ ادامهیفییزا و میگوید دی

ر مشکالت میکنند سعی و میافتند طالق فکر به دیرتر دارند فرزند که زوجینی مشترمیدهد: نقطه فرزند داشتن کنند. حل کیا
میز که راست طالق میزان باشد بیشتر فرزندان تعداد قدر هر میدهد. کاهش خانوادهایا مثال بهعنوان میشود؛ کمتر طالق ان

ر دارند، فرزند یک بنابرکه فرزند. چندین با خانوادهای تا میکنند فکر طالق به میزاحتتر با فرزندان تعداد راین طالق ابطهایان
د.دارمعکوس

جداییهاروایت
نداشتهاندسنیاختالفهمدیگرباکهاستزوجهاییایبرشدهثبتطالقیناست.بیشتردادهزوجیندستکارسن،یابربر

/روزنامهنگارامینیمائده
از به شده ثبت طالقهای میانگیننسبت بهطور ادر30دواجها است. سالگرصد از سال92چه با96تا کشور در طالق ثبت روند ،

افز مالیمی تقرشیب و یافته ازبر1/1یباایش بیش ثبت اجتماعی آسیبشناسان اما است شده سالهز175ابر در طالق نوعیر96ار ا
برکورر شرد که باورند این بر جامعهشناسان دادهاند. هشدار آن به نسبت و دانسته کشور کهای جاافتادهای عرفهای و جامعه ایط

بیشتر آسیب زنان نهایت در که میشود موجب هستیم مواجه آنها گربا طالق از آماری ببینند؛ سازفتن نشانثبتاحوالمانهای
که سالدر8میدهد در طالقها مربر96صد و زنان در دوم بار رای مردان شانس همچنین و داده برخ ازدان ازای پس مجدد دواج

همشهر است. زنان از بیشتر سالهایطالق در که طالقهایی امروز ز96تا92ی افتادهاند ذراتفاق قریر آنهاهبین جزئیات و داده ار
است.دهکرسیبررار

از بقای راحتمال بردواجهای است. امکانپذیر آمار، علم کمک با داده ازخ بقای احتمال دادهها، این رپایه ازدواجهای بیش خداده
فردر75 است.با میزصد ماندن ثابت سالض در مختلف سنی گروههای طالق گر95ان درنظر بدون مرو احتمال همسرفتن ان،گومیر

است.بحثدمورسالسنیمختلفگروههایدرفتهگرشکلگیهایدزنبقایاحتمالنشاندهندهیرزجدول

چون...میکنمکتتری:همشهر|خبرخبرادامهادامه
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دارند.ارقرسال19تا15سنیگروهدرصد)در8/29(میکننداقدامطالقایبرکهزنانیینبیشترکهمیدهدنشانسیهابرر
انایردرشدهثبتطالقبهدواجازنسبتروند

از ایرنسبت در شده ثبت طالقهای به شده ثبت سالدواجهای است. کاهش به رو قر75ان خود اوج در نسبت این در، و داشته ار
است.سیدهرخودمقدارینکمتربهاخیرسالهای

است.بوده)96سال(تااخیرسال50طیمقدارینبیشترکهشدهثبتطالقرویداد49وارهز181تعداد،95سالدر
92و91سالهایدردهکردواجاززنانایبراولسالدرطالقبهمنجردواجهایازصددر
است.صددر75حدوددادهخردواجهایازبقایاحتمالی،آمارمحاسباتپایهبر

استدهکرپایدارترارگیهادزنبیشتر،سنیاختالف
بیشترابربر است. داده زوجین دست کار سن، بری شده ثبت طالق نداشتهاند.ین سنی اختالف همدیگر با که است زوجهایی ای

دارآمار آن از حکایت کهها وهز19د حادر10(96ار در طالقها) زصد که شدهاند ثبت طالقهایلی تعداد بودهاند. همسن شوهر، و ن
استاندار سنیهای اختالف در شده برثبت جامعه، عرف و باد تصور، ازخالف در مرالست. که آندواجهایی در همسر5دها از سال

بزر وهز14گترند،خود از680ار در مرو آن در که بزر3دها،دواجهایی وهز15گترند،سال جا293ار نکته شدهاند. ثبت لبطالق
آماردیگر که سنیی اختالف میدهند خبر آن از زسا20ها مرله و رن شده ثبت طالقهای تعداد که است برد میدهد. کاهش ا

مر که هنگامی اساس، بزر20دهااین خود همسر از بودهاندسال وهز2گتر ر714ار رطالق ثبت به موارا در و زساندهاند که نهادی
است.دادهخرجداییدمور53تنهابودهاندگتربزرخودهمسرازسال20

دارند.ارقرسال24تا20سنیگروهدرمیکننداقدامطالقایبرکهدانیمرصددر23/5
96سالدرسنیگروهتفکیکبهدادهخرطالقانمیز
رمیز طالق باان سنی گروه به نسبت پایین، سنی گروههای در داده سالهایخ فاصله در است. بیشتر برر1396تا1345ال سیها،

میشوند.مطلقهیپایینترسنهایدرنهازعمومامیدهدنشان
96سالدرطالقمانزدردمرسنحسببرشدهثبتطالقتعداد

فتهاندگرطالق96سالدرنفر578وارهـــز174
ایرمیز در طالق عمومی میزان از گذار از بعد هزان در یک حدود سالانهای ابتدای تا حدود83ار ارقامی به امروز هز2شمسی، اردر
استدهکرتجربهاخیرسالچنددرارباثباتیًانسبتوضعیتوسیدهرجمعیتنفر
افزمیز روندی متأهالن طالق گران بهخود حدودایشی از که بهگونهای است. هز3فته سالدر حدود65ار هز8به زدر درار متأهل ن

استیافتهایشافز95سال
استشدهمنجرطالقبهاولســالدر92و91سالهایدرشدهثبتدواجهــایازصـددر3حدود

استسال30حدودزنانایبروسال35حدودکشوردردانمرایبرطالقسنمیانگین
افز روند مداوم بهطور کشور در شده ثبت طالقهای رتعداد کرایشی تجربه افزا این شتاب است. دورده در متفاوتایش مختلف ههای

است
استبیشتردواجازاولسالدرطالقخدادرنسبتدواج،ازمانزدرزنانسنفتنرالترباباکهمیکندآنازحکایتهاآمارتحلیل

جداییهاروایتی:همشهر|خبرخبرادامهادامه
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قدیمییلمتهایرکاندگانردابهخدماتائهراممنوعیت
وبویرمدیر کهگیلویه احوال ثبت اجرکل دستگاههای و نهادها ، بانکها تمامی به احوال ثبت گفت: کراحمد اعالم ازایی که ده

کنند.یخوددارقدیمیملیتهایکارگانددارنبهخدماتگونههرائهار

گز خبرنگاراربه هایش استان خبرنگارگروه جوانباشگاه مدیریاسوجازان وبویر، کهگیلویه احوال ثبت شدناحمدکل ساقط از
کاردر اعتبار اجرجه دستگاههای و نهادها ، بانکها تمامی به احوال ثبت : افزود و داد خبر قدیمی ملی کرتهای اعالم ازایی که ده
کنند.یخوددارقدیمیملیتهایکارگانددارنبهخدماتگونههرائهار

کار هنوز که کسانی از رتقوی خود ملی نکرتهای تعویض سرا چه هر تا خواست اند ادارده به دفاتریعتر یا و احوال ثبت ات
کنند.اجعهمرخودسکونتمحلدردولتپیشخوان

کار صدور در تاخیر علت راو ملی هوشمند کارت این بدنه و مواد تامین برا کرشمرت نام ثبت قبل از که گفت:کسانی و ود ده
ردار کد رهگیرای و کاری هنوز ولی برسیدهستند، جدید زت تا میتوانند نشده صادر آنها گرای تحویل کارمان رفتن از خود سیدت
کنند.استفادهیافتیدر

اینکه بیان با شرهز۵۱۷تقوی واجد استان در نفر درار کارایط تایافت : افزود هستند ملی هوشمند برت معادلدر۸۵ایکنون صد
است.شدهصادرملیهوشمندتکاراستانسال۱۵الیباادافرازنفرارهز۴۶۵

کار راو ملی هوشمند منظورت چند کارتی امنترا از یکی و کاره برین هوشمند سهشمرتهای ظرف دولت اخیر مصوبه گفت:با و د
شود.تجمیعملیهوشمندتکاردرویآورجمعدستگاههاسایردرهوشمندتهایکارتمامیبایدآیندهسال

جداییهاروایتی:همشهر|خبرخبرادامهادامه
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ککتابناتابناسیما،سیما،ووصداصدادیگر:منابع

انرایدرطالققامراوآمار
بیشترابربر است. داده زوجین دست کار سن، بری شده ثبت طالق نداشتهاند.ین سنی اختالف همدیگر با که است زوجهایی ای

از به شده ثبت طالقهای میانگیننسبت بهطور ادر30دواجها است. سالگرصد از سال92چه با96تا کشور در طالق ثبت روند ،
افز مالیمی تقرشیب و یافته ازبر1/1یباایش بیش ثبت اجتماعی آسیبشناسان اما است شده سالهز175ابر در طالق نوعیر96ار ا

برکورر شرد که باورند این بر جامعهشناسان دادهاند. هشدار آن به نسبت و دانسته کشور کهای جاافتادهای عرفهای و جامعه ایط
بیشتر آسیب زنان نهایت در که میشود موجب هستیم مواجه آنها گربا طالق از آماری ببینند؛ سازفتن نشانثبتاحوالمانهای

که سالدر8میدهد در طالقها مربر96صد و زنان در دوم بار رای مردان شانس همچنین و داده برخ ازدان ازای پس مجدد دواج
همشهر است. زنان از بیشتر سالهایطالق در که طالقهایی امروز ز96تا92ی افتادهاند ذراتفاق قریر آنهاهبین جزئیات و داده ار

است.دهکرسیبررار
از بقای راحتمال بردواجهای است. امکانپذیر آمار، علم کمک با داده ازخ بقای احتمال دادهها، این رپایه ازدواجهای بیش خداده

فردر75 است.با میزصد ماندن ثابت سالض در مختلف سنی گروههای طالق گر95ان درنظر بدون مرو احتمال همسرفتن ان،گومیر
است.بحثدمورسالسنیمختلفگروههایدرفتهگرشکلگیهایدزنبقایاحتمالنشاندهندهیرزجدول

دارند.ارقرسال19تا15سنیگروهدرصد)در29.8(میکننداقدامطالقایبرکهزنانیینبیشترکهمیدهدنشانسیهابرر
انایردرشدهثبتطالقبهدواجازنسبتروند

از ایرنسبت در شده ثبت طالقهای به شده ثبت سالدواجهای است. کاهش به رو قر75ان خود اوج در نسبت این در، و داشته ار
است.سیدهرخودمقدارینکمتربهاخیرسالهای

است.بوده)96سال(تااخیرسال50طیمقدارینبیشترکهشدهثبتطالقرویداد49وارهز181تعداد،95سالدر
92و91سالهایدردهکردواجاززنانایبراولسالدرطالقبهمنجردواجهایازصددر
است.صددر75حدوددادهخردواجهایازبقایاحتمالی،آمارمحاسباتپایهبر

قدیمیملیتهایکارگانددارنبهخدماتائهارممنوعیتان:خبرنگارباشگاه|خبرخبرادامهادامه
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استدهکرپایدارترارگیهادزنبیشتر،سنیاختالف
بیشترابربر است. داده زوجین دست کار سن، بری شده ثبت طالق نداشتهاند.ین سنی اختالف همدیگر با که است زوجهایی ای

دارآمار آن از حکایت کهها وهز19د حادر10(96ار در طالقها) زصد که شدهاند ثبت طالقهایلی تعداد بودهاند. همسن شوهر، و ن
استاندار سنیهای اختالف در شده برثبت جامعه، عرف و باد تصور، ازخالف در مرالست. که آندواجهایی در همسر5دها از سال

بزر وهز14گترند،خود از680ار در مرو آن در که بزر3دها،دواجهایی وهز15گترند،سال جا293ار نکته شدهاند. ثبت لبطالق
آماردیگر که سنیی اختالف میدهند خبر آن از زسا20ها مرله و رن شده ثبت طالقهای تعداد که است برد میدهد. کاهش ا

مر که هنگامی اساس، بزر20دهااین خود همسر از بودهاندسال وهز2گتر ر714ار رطالق ثبت به موارا در و زساندهاند که نهادی
است.دادهخرجداییدمور53تنهابودهاندگتربزرخودهمسرازسال20

دارند.ارقرسال24تا20سنیگروهدرمیکننداقدامطالقایبرکهدانیمرصددر23/5
96سالدرسنیگروهتفکیکبهدادهخرطالقانمیز
رمیز طالق باان سنی گروه به نسبت پایین، سنی گروههای در داده سالهایخ فاصله در است. بیشتر برر1396تا1345ال سیها،

میشوند.مطلقهیپایینترسنهایدرنهازعمومامیدهدنشان
96سالدرطالقمانزدردمرسنحسببرشدهثبتطالقتعداد

فتهاندگرطالق96سالدرنفر578وارهـــز174
ایرمیز در طالق عمومی میزان از گذار از بعد هزان در یک حدود سالانهای ابتدای تا حدود83ار ارقامی به امروز هز2شمسی، اردر
استدهکرتجربهاخیرسالچنددرارباثباتیًانسبتوضعیتوسیدهرجمعیتنفر
افزمیز روندی متأهالن طالق گران بهخود حدودایشی از که بهگونهای است. هز3فته سالدر حدود65ار هز8به زدر درار متأهل ن

استیافتهایشافز95سال
استشدهمنجرطالقبهاولســالدر92و91سالهایدرشدهثبتدواجهــایازصـددر3حدود

استسال30حدودزنانایبروسال35حدودکشوردردانمرایبرطالقسنمیانگین
افز روند مداوم بهطور کشور در شده ثبت طالقهای رتعداد کرایشی تجربه افزا این شتاب است. دورده در متفاوتایش مختلف ههای

است
آمار باتحلیل با که میکند آن از حکایت رها زالتر در زنان سن ازفتن رمان نسبت ازدواج، اول سال در طالق است.خداد بیشتر دواج

انایردرطالقارقاموآماری:فورخبر|خبرخبرادامهادامه
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