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سازماناخبار

رسید!همفرزندتولدیخرتابهیهارالکچویروس

الکچ فضای سازمانرمتاسفانه سخنگوی و هویتی اسناد امور معاون ابوترابی سیفاهلل که است شده کشیده هم فرزندها تولد به خانوادهها از بعضی ی
دادند.ارائهراتوضیحاتیرابطهایندرکشوراحوالثبت

تولدهای و آبان ماه در والدت روزانه آمار به اشاره با کشور احوال ثبت سازمان سخنگوی و هویتی اسناد امور معاون ابوترابی سیفاهلل ، پرس کودک گزارش به

والدتهایرالکچ شده، ارائه آمار طبق بر گفت: ماه این در درری داده از98.8.8خ والدتهای1٫5بیش متوسط است.ربرابر آبان ماه دیگر روزهای در داده خ

قابل پزشکان عملکرد بررسی چارچوب در پدیده این رخداد علت میرسد، انجام به بیمارستانی گواهیهای پایه بر والدت ثبت اینکه به توجه با گفت: وی

است.بررسی

رو پدیده بروز گفت: همچنین کشور احوال ثبت سازمان والدتهایزگزسخنگوی در امارینی است. نمایان وضوح به خاص روزهای در کشور، در داده خ

شد.خواهدمنتشرآیندهدرآننتایجکهاستانجامدستدرسازماندرپدیدهاینابعادبیشتربررسیهای

میباشد.بررسیقابلنیزنوزادانحقوقنقضچارچوبدرموضوعباشد،نابهنگامینرسزاازناشیینیزگزرواگرگفت:وی

شد.اجتماعیپدیدهاینمورددرصاحبنظراندقیقتربررسیهایخواستارابوترابی

ماه روزهای در والدت آمار

317ششم2678پانزدهم2650پنجم3669چهاردهم3433چهارم3392سیزدهم2319سوم3822دوازدهم3511دوم3278یازدهم3892یخفراوانییکمریخفراوانیتارآبانتا

3548بیستم2425دهم3681نوزدهم3122نهم3754هیجدهم5242هشتم2200هفدهم2547هفتم2771شانزدهم5

ارجمندیارانوسلیمانیقاسمحاجشهیدپیکربدرقهمراسمدرپرشکوهحضورجهتایرانپرورشهیدوقدرشناسمردمازاحوالثبتدعوتفراخوان
شهیدش

همکا و عمویم روابط دفتر ،ربهگزارش ایشان پیکر تشییع مراسم تمهید و سلیمانی قاسم حاج شهیدسپهبد سردار آسمانی عروج پی در الملل، بین های ی

و عزمعاون این نام و یاد گرامیداشت ضمن کشور احوال ثبت رییسسازمان و جهتزیر اسالمی ایران پرور شهید و قدرشناس ازمردم فراخوانی طی آسمانی یز

آورد.عملبهدعوتاشکردهرسفوهمراهانایشانبدرقهترپرشکوههرچهیرگزارب

است:یرزحرشبهدرخشاننیادکترپیاممتن

الرحیمالرحمنبسماهلل

ِدَباِعْلِباٌفُءوَرهلُلَوا?هلِلاِتَضاْرَمَءَغاِتْباُهَسْفَنیِرْشَیْنَمِسَّناَنالِمَو

مهرباناست بندگان [ این ] به نسبت خدا و ، فروشد می خدا خشنودی طلب برای را خود کهجان است کسی مردم میان از ش(و مبارسوره آیه بقره- کهریفه
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،مهمت شهادت و ایثار ، ،راخالص خلق میان در ارزشمند اییادگارانی زمانه هر در کند می حکم الهی سنت هستند. بسیجی فرهنگ دهنده عناصرتشکیل ین

مدا حق و جویی حق فرهنگ عینی و مصادیقزنده تا کنند نمایندگی را نیکو و برجسته پویشرصفات و امکاناختیار و گیرد قرار عمومی اراده دسترس در ی

است.یضهرف،حقیقتوحقوهواداراناندیشانآزادتمامیبریفرشهاییادماناینآید.پاسداشتپدید

مدا والیت ، خویش زندگی عملی بارویه که بود آسمانی های نمونه و نعمات این زمره در سلیمانی قاسم حاج سپهبد شهیدواالمقام اسالم رشید ورسردار ی

کوچید.حقحضرتملکوتیجواربهمجاهدانهویستزومجاهدانهدادقرارهمگانرؤیتمعرضدررایزستیظلم

سا می فرصتی آن از اسالمی پرورایران شهید و قدرشناس مردم همه کنار در ، است آمده فراهم ایشان مطهر پیکر با وبدرقه وداع واپسین مجال که یمزاینک

با عهدمان بر ، عشق اینکاروان تشییع آیین در یکپارچه حضور با و ارجمندش یاران و گرامی شهید آن باآرمانهای بیعت تجدید و خروش ، افزایی هم برای

میکنیم.دوبارهتاکیدی)هراحل(رامامووالیتعظمایمقام

نیادرخشانحمید

کشوراحوالسازمانثبترییسویرزومعاون
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شدثبتاردبیلدروالدتهزار13ازبیشامسالاردبیل:استاناحوالثبتکلمدیر

خبرنگاررسالت:اردبیل-

درگفت:اردبیلاستاناحوالثبتکلمدیر

امسال ماهه و13هشت در233هزار وی است. کرده اقدام نوزادان این شناسنامه صدور به نسبت احوال ثبت که رسیده ثبت به اردبیل استان در والدت

روزانه کرد: اظهار خبرنگاران با هر53نشست و میرسد ثبت به اردبیل استان در کرد:1/5تولد خاطرنشان رسولی میکند. فوت اردبیل در نفر یک نیز ساعت

والدت ثبت وفات99/9در ثبت و است.99/7درصد حیاتی وقایع بموقع ثبت در احوال ثبت پرسنل همت از نشان این که شده اقدام قانونی مهلت در درصد

تب با کاروی خدمت کارآمدی، و شفافیت هوشمندانه، خدمت شعار با احوال ثبت گفت: احوال ثبت تاسیس سالروز یکصدویکمین مرزبانانریک و تالشگر کنان

سالجا در افزود: ایشان است. هموطنان خدمت در استان قانونیرهویت مهلت در والدتها ثبت از15ی زمینه این در که شده انجام استان این در روزه

کشو امسالرمیانگین ماهه هشت در داد: ادامه وی هستیم. باالتر و4ی یک616هزار ساعت نیم و یک هر میانگین طور به که رسیده ثبت به نیز فوت

قانونی مهلت در نیز را فوتیها و کرده فوت امسال10اردبیلی آذرماه تا گفت: رسولی کردیم. ثبت ملی85روزه کارت استان این در شرایط واجدین درصد

د را خود طرهوشمند از اجرایی دستگاههای توسط خدمات ارائه به توجه با کرد: بیان وی کردهاند. باقیماندهریافت افراد میرود انتظار هوشمند ملی کارت یق

اس اسنادردر اتقان زمینه در کرد: خاطرنشان پایان در اردبیل استان احوال ثبت کل مدیر کنند. اقدام خود هوشمند ملی کارت نام ثبت به نسبت وقت ع

تاکنون مکانیزه شناسنامه صدور و راهاندا70هویتی با و یافته تغییر مکانیزه به استان مردم شناسنامه کپیزدرصد حذف و ادارات در هویتی استعالم سامانه ی

است.شدهبرداشتهمردمبهخدمتراستایدرگیربزگامیرادانظاممکاتباتدرهویتیکرمدا
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شدخواهدمقاومتجبههکنندهتقویتسلیمانی،شهیدفارس:خوناستاندار

مقابل در که شد خواهد محورهایی تمام و مقاومت جبهه کننده تقویت سلیمانی قاسم شهید سپهبد سردار پاک گفت:خون فارس استاندار ایرنا- شیراز-
هستند.فعالاستکبار

دلی با و راسخ ایمانی با سلیمانی سردار افزود: شیراز در فارس احوال ثبت هماهنگی شورای جلسه در شنبه رحیمی، عنایتاهلل ایرنا، گزارش شجاعتربه و ی

کرد.فداراخویشجاننظاموانقالبآرمانهایراهدرنیزسرانجامویستزوسربلندیعزتباوکردمبارزهمثالزدنی

جمعه عم۱۳بامداد از پس مقاومت فرماندهان از مهندس ابومهدی همراه به سلیمانی قاسم حاج اسالم سرافراز سردار ماه تروردی حمله در مجاهدت یستیری

رسید.شهادتبهبغدادفرودگاهدریکارآمهوایی

بود.کردهصادرکشوراینقوایکلفرماندهویرجمهورئیسترامپ،دونالدراهواییحملهایندستوریکا،رآمدفاعوزارتپنتاگون،اعالماساسبر

کردند.اعالمعمومیعزایروزسهاسالمیانقالبرهبرایخامنهاهللآیتحضرتیستیرترواقداماینپیدر

ترووزارت اقدام این ای بیانیه صدور با هم خارجه ررامور آمژیستی تهرانریم در سوئیس سفیر همچنین داد. تشکیل العاده فوق نشست و کرد محکوم را یکا

شد.اعالمویبهیکارآمبهایرانشدیداعتراضمراتبواحضارخارجهاموروزارتبهایراندریکارآممنافعحافظعنوانبه

فارس دیگاستاندار بخش برنامهردر خواستار خود، سخنان از فرزندآوزیری فرهنگ ترویج جهت در فرهنگی فعالیتهای انجام و ادامهری و شد جامعه در ی

شد.خواهدکاستهکشورآیندهجوانجمعیتازیابدکاهشجامعهدریرفرزندآوبحثاگرداد:

ط و راهکارها ذیربط مجموعههای و دستگاهها که دارد ضرورت بنابراین داشت: اظهار دهند.راو ارائه جامعه در مساله این تشویق زمینه در را خود علمی حهای

باشند.ینرآفنقشزمینهایندرمیتوانندنیزمطبوعاتورسانههاگفت:وی

واگذا خواستار فارس، اضافهراستاندار و شد نهاد مردم مجموعههای به جمعیتی سیاستهای با مرتبط فعالیتهای از بخشی دانشگاههای نامههای پایان کرد:

کرد.خواهیمحمایتنیزماوشوددادهسوقسمتاینبهمیتواندنیز

راهبرحیمی شورای عضو دستگاههای مدیران از داشتهرهمچنین حضور جلسه در شخصا جلسات در او حضور صورت در که خواست احوال ثبت جمعیت ی

باشند.

۹۸سالدرفارسدروالدتهزار50حدودثبت

حدودرمدی ثبت به اشاره با هم، فارس استان احوال ثبت در50کل والدت سال۹هزار بر98ماه افزون تعداد این از گفت: استان این و۲۵در پسر نفر هزار

هشتند.دخترنفرهزار۲۴ازبیش

انصا والدترعلیرضا شده، یاد مدت در استان والدت ثبت جنسی نسبت افزود: حدود۱۰۰ی مقابل در میدهد۱۰۸دختر نشان نوزادان تولد آمار و است پسر

گشودند.جهانبهچشماستانایندرنوزاد۱۸۱روزشبانههردر

آ ابوالفضل، علی، حسین، امیرحسین، محمد، امیرعلی، ترتیب به که میدهد نشان نیز نوزادان شده انتخاب نامهای بررسی داد: ادامه امیرعباسروی ماهان، یا،

داشتهاند.قرارانتخابینامهایصدردردخترانبرایبارانوآوینانیکا،آیلین،زهرا،نازنینمرسانا،حلما،آوا،زهرا،فاطمه،وپسرانبرایسامیارو

است.نزنفر۸۳۲هزار۶ومردنفر۶۷۶وهزار۹تعداداینازکهشدهثبتاستاندرفوتمورد۵۰۸وهزار۱۶امسال،ماه۹درهمچنینداد:ادامهوی

است.سال۶۹زنانبرایوسال۶۳مردانبرایعدداینکهشدهمحاسبهسال۶۶اشارهموردمدتدرشدگانفوتسنمیانگینگفت:او

بیشترانصا میدهد، نشان فارس استان در فوت علل بررسی کرد: اضافه بیماری به مربوط فوت علت حوادثرین و تومورها سرطانها، عروقی، و قلبی یهای
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است.غیرعمدی

فارسدرازدواجموردهزار25ازبیشثبت

بیان فارس احوال ثبت کل جامدیر سال آذرماه پایان تا فروردین ابتدای از همچنین و۲۵ی،رکرد: معنای۶۷۷هزار به که شده ثبت استان در ازدواج مورد

است.شبانهروزهردرازدواج۹۳وقوع

بیشترانصا گفت: سنیری گروه در مردان ازدواج سنی۲۹تا۲۵ین گروه در زنان و ازدواج،۲۴تا۲۰سال هنگام زوجین سن اختالف میانگین و داده روی سال

است.سالدهمهفتوپنج

است.سالدهمهشتو۲۳زنانودهمهفتو۲۸استاندرمردانازدواجسنمیانگینی،رانصاگفتهبه

دررمدی داشت: بیان همچنین فارس استان احوال ثبت بز۲و۷۸کل زوج ازدواجها درصد درردهم بز۱۰گتر، زوجه درصد دهم هفت دررو و دهم۱۱گتر یک و

دارند.سنیتفاوتسالیکازکمترزوجیندرصد،

فارسدرتحصیلازبازماندهدانشآموز332وهزارپنجوجود

و هزار پنج شده، انجام آزمایی راستی و پرورش و آموزش وزارت آمار اساس بر گفت: هم فارس پرورش و آموزش کل بازمانده332مدیر الزمالتعلیم دانشآموز

هستند.شیرازشهرستاندرآنهاازنیمیکهیمرداسال17تا6بینتحصیلاز

وجود آنها جذب امکان نشود انجام درستی به شناسایی این اگر و است برخوردار بسیار اهمیت از دانشآموزان این جذب و شناسایی افزود: نجفی عسکر علی

ندارد.

منا به پرورش و آموزش آموزشی راهبران وقتی داد: ادامه بهزوی موفق آدرسها بودن قدیمی و نبودن صحیح دلیل به میکنند مراجعه کودکان این ل

نمیشوند.آنهاشناسایی

کنند.یریارامادانشآموزاناینجدیدآدرسبهدستیابیدرراپرورشوآموزشکهیمرداتقاضااستاناحوالثبتکلادارهازکرد:اضافهاو

جمعیتیصحیحیهایرسیاستگذااعمالراستایدرراهکاریکتدوینشد:خواستارفارساستاندار

دهه در اگرچه اینکه بیان با فارس استاندار آو٧٠ایسنا/فارس فرزند اگر امروز اما میشد تاکید فرهنگی فشارهای از ناشی جمعیت کاهش کمربر ی
همکا با راهکار یک تدوین خواستار شد، خواهند مشکل دچار آینده جوان جمعیت اعمالرشود، راستای در پزشکی علوم دانشگاه و احوال ثبت ی

شد.جمعیتیصحیحیهایرسیاستگذا

شنبه رحیمی فرزندآو١٤عنایتاهلل کاهش و ازدواج سن افزایش به اشاره با فارس احوال ثبت هماهنگی شورای جلسه در وردی صدا فعالیت که کرد تاکید ی،

است.گذارراثبارهایندرفرهنگیمراکزومطبوعاتسمیا،

واگذا خواستار بخشهایراو داشتن به توجه با شیراز دانشگاه افزود: و شد استان نهاد مردم سازمانهای به جمعیتی سیاستهای اقدمات از بخشی ی

خصوص در تکمیلی تحصیالت مقطع در پژوهشی اقدمات سمت به را پایاننامهها از قسمتی میتواند شناسی جمعیت و شناسی جامعه اجتماعی،

کند.هدایتجمعیتیسیاستهای

شدخواهدمقاومتجبههکنندهتقویتسلیمانی،شهیدس:خونفاراستاندارایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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میتواند که هماهنگیهاست گفت: هستند، کشور و استان سطح در پیشرو دستگاههای جزو که احوال ثبت ارزنده تالشهای از قدردانی ضمن فارس استاندار

یابیم.دستنیافتیها،دستبه

راهاندا همچنین همکازرحیمی شهرستانها، در احوال ثبت هماهنگی شورای سطحری ارتقای برای سیما و صدا ورود احوال، ثبت با دستگاهها جانبه همه ی

جلآ راستای در شیراز پزشکی علوم دانشگاه با نشستهایی تنظیم ملی، هوشمند کارت خصوص در جامعه عمومی دررگیوگاهیهای احتمالی اشتباهات از ی

مهمت از را و... فوتهات و والدت برایرثبت دستگاهی بین الزم هماهنگیهای که کرد تاکید و ذکر استان احوال ثبت هماهنگی شورای کارهای دستور ین

گیرد.قرارمدیرانکاردستوردرموارداینتحقق

آخ جلسه، این که کرد تاکید شورا، این عضو مدیران از تعدادی حضور عدم از انتقاد ضمن همچنین مدیرراو و میشوم دعوت بنده که باشد جلسهای ین

باشد.نداشتهحضورشوراعضودستگاه

دررمدی درستی آمار ما اگر و دارد مختلف زمینههای در نزدیکی رابطه استان احوال ثبت با نهاد این کرد: بیان جلسه این در نیز فارس پرورش و آموزش کل

شد.خواهیممشکلدچارباشیم،نداشتهاختیار

برسانیم.سرانجامبهراملیهوشمندکارتمسئلهنامهتفاهمعقدبامدارسمدیرانومدارسیقرطازیمرداآمادگیکرد:خاطرنشاننجفی

حاضر حال در اینکه بیان با همچنین و5او سنی332هزار بازه در الزمالتعلیم دا18تا6بازمانده فارس در کهرسال سکونت50یم شیراز در آنها از درصد

است.گرفتهقراراجرادستوردرکهداردباالییاهمیتآنهاجذبسپسوشناساییبحثگفت:دارند،

شد.استاناحوالثبتتوسطتحصیلازبازماندهآموزاندانشسکونتمحلصحیحنشانیارائهخواستارهمچنینفارسپرورشوآموزشکلرمدی

پیامانتهای

ایکنادیگر:منابع

ازدواجسنافزایشیروندتداومفارس/درطالقوازدواجآمارکاهشکرد:اعالمفارساحوالثبتکلرمدی

مدی حدودرایسنا/فارس کاهش به اشاره با فارس احوال ثبت و15کل طالق درصدی یک کاهش از تاکنون، سال ابتدای از استان این در والدت درصدی
داد.خبرمدتاینطیفارسدرازدواجدرصدی5.4کاهشهمچنین

انصا شنبهرعلیرضا آخ14ی ارائه با فارس استان احوال ثبت هماهنگی شورای جلسه در باردی گفت: .... و طالق ازدواج، تولد، فوت، به مربوط آمارهای ین

است.شدهافزودهفارسجمعیتبهنفر399وهزار33گذشتهماهه9دراستان،درفوتووالدتمحاسبهمبنایبهتوجه

شدهاند.متولداستاندردخترمورد15وهزار24وپسرمورد885وهزار25امسالگذشتهماهه9طیکرد:خاطرنشانیرانصاایسنا،گزارشبه

جمعیتیصحیحیهایسیاستگذاراعمالاستایردراهکارریکتدوینشد:خواستارسفاراستاندارایسنا:|خبرخبرادامهادامه
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استان والدت ثبت جنسی نسبت اینکه بیان با هر107.8او برابر در و است میدهد108دختر100درصد نشان نوزدان تولد آمار افزود: است، شده متولد پسر

است.شدهمتولدنوزاد7.5ساعتهردرو181روزشبانههردرکه

کهرمدی گذشته سال مشابه مدت در شده ثبت تولد آمار داد: ادامه فارس احوال ثبت و58کل سال474هزار در که میدهد نشان بوده، والدت98نوزاد آمار

است.داشتهکاهشدرصد14.7

انصا گفته امسالربه قانونی99.93ی، مهلت در والدتها از باره15درصد این در پایینی فوقالعاده آمار گذشته سال چند در فارس حالیکه در و شده ثبت روز

است.کشورپیشتازاستانهایازامروزامابودهشتموبیستاستاندرصد96باوداشت

بیشت اینکه بیان با مادرانراو به مربوط امسال شده ثبت والدت درصد فارس34تا30ین در مادران سن میانگین کرد: عنوان بوده، شده29.9ساله محاسبه

است.یافتهافزایشاندکیبوده،29.7کهگذشتهسالبهنسبتکه

کاررمدی و قیر شهرستان در میانگین این کرد: خاطرنشان فارس احوال ثبت کمترزکل استهبان و داراب گراش، شهرستانهای در و باالتر فراشبند و ممسنی ین،

است.بودهشهرستانهاسایراز

کشوررانصا کل در مادران سن میانگین کرد: اضافه گلستان29.1ی بلوچستان، و سیستان در و بیشتر ایالم و فارس اصفهان، تهران، استانهای در ترتیب به و

است.شدهمحاسبهدیگراستانهایازکمتراردبیلو

طی فارس در نوزاد اولین تولد هنگام در پدران سن میانگین را9او گذشته تولد34.1ماه زمانی بازه این در گفت: و کرد شامل890اعالم چندقلوزایی مورد

است.شدهثبتقلوچهارمورددووقلوسهمورد27دوقلو،مورد861

ابوالفضل،رمدی علی، حسین، امیرحسین، محمد، امیرعلی، ترتیب به که میدهد نشان شده انتخاب نامهای بررسی کرد: عنوان همچینن فارس احوال ثبت کل

نامهایرآ صدر در ترتیب به دختران برای باران و آوینا و نیکا آیلین، زهرا، نازنین مرسانا، حلما، آوا، زهرا، فاطمه، و پسران برای سامیار و عباس امیر ماهان، یا،

است.گرفتهقرارانتخابی

طیرانصا گفت: گذشته،9ی و16ماهه که508هزار شده ثبت استان در و9فوت و676هزار مردان به مربوط و6فوت بوده832هزار زنان به مربوط فوت

دارد.درصدی4.4افزایشازنشانگذشتهسالمشابهمدتبهنسبتامسالشدهثبتفوتاست.

اینکه بیان با در99.78او شدگان فوت سن میانگین افزود: است، شده ثبت قانونی مهلت در فوتها از گذشته9درصد مردان66ماهه برای که شده محاسبه

است.بودهسال69زنانبرایو63.8

بیمارمدی فارس، احوال ثبت سرطانرکل قلبی، مهمتیهای از را است بوده تصادفات به مربوط آن از بخشی که غیرعمد حوادث و ثبترها فوتهای دلیل ین

کرد.عنوانشده

طی گفت: همچنین گذشته9او گذشته677هزار25ماهه سال مشابه مدت به نسبت که شده ثبت فارس در ازدواج نشان5.4مورد را کاهش درصد

میدهد.

روزرمدی شبانه هر در میدهد نشان شده ثبت ازدواج آمار اینکه بیان با فارس احوال ثبت ساعت93کل هر در عنوان3.9و است، شده ثبت استان در ازدواج

است.بودهسال24تا20زنانو29تا25سنیگروهدرمردانبرایازدواجسنیکیبرتینربیشتکرد:

انصا گفته فارسربه در ازدواج اولین در مردان سنی میانگین زنان28.7ی، است.23.8و یافته افزایش کمی گذشته سال مشابه مدت به نسبت که بوده سال

است.بودهشهرستانهاسایرازباالترفراشبندوکازرونشیراز،شهرستانهایدرگذشتهماهه9درمردانوزنانازدواجسنمیانگینکرد:اضافهاو

ازدواجرمدی هنگام زوجین سن اختالف میانگین کرد: خاطرنشان فارس احوال ثبت در5.7کل که شده محاسبه بز78.2سال زوج ازدواجها از ازردرصد گتر

دارند.سنیاختالفیکسالازکمترزوجینازدواجهاازدرصد11.1وزوجازگترربززوجهازدواجهاازدرصد10.7وزوجه

دواجازسنایشیافزروندتداومس/فاردرطالقودواجازآمارکاهشد:کراعالمسفاراحوالثبتکلمدیرایسنا:|خبرخبرادامهادامه
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رارانصا آذرماه پایان تا امسال ابتدای از شده ثبت طالقهای تعداد و7ی سال609هزار مشابه مدت به نسبت که کرد اعالم کاهش97مورد درصد یک

است.دادهخراستانسطحدرطالقواقعه26.6روزشبانههردراست.داشته

کشور در طالق به ازدواج نسبت اینکه بیان با کرد:3.2او اظهار است، طالق یک هر برابر در در34ازدواج طالقها از زوجین5درصد زندگی اول دادهرسال خ

است.بودهکرمشتزندگیسالسهودوبهمربوططالقهادرصدینربیشتو

طالقرمدی زمان در مردان سنی میانگین گفت: فارس احوال ثبت زنان37.4کل گذشته32.4و سال در مردان برای آمار این که حالی در است، و37.1بوده

بود.شدهثبت31.9زنانبرای

میدهد.نشانراافزایشیروندکهکرداعالمسال10بهیبرقشدهثبتطالقهایدرازدواجمدتطولمیانگینهمچنینیرانصا

است.سال6شدهثبتطالقهایدرزوجیناختالفمیانگینکرد:عنواناو

نرمدی اینکه بیان با همچنین فارس احوال ثبت فارسرکل در والدت ثبت ن15.7خ این و هزار ازردر بیشتر شیراز و خنج المرد، گراش، شهرستانهای در خ

ن گفـت: است، دیگر نیزرشهرستانهای فارس در فوت ثبت طی4.5خ هزار باالتر9در کازرون و فیروزآباد رستم، آباده، شهرستانهای در که بوده گذشته ماهه

است.دیگرشهرستانهایسایراز

پیامانتهای

گومیررمعاملینربیشتعروقیوقلبییهایربیمالرستانی/6902فوتکرد:حرمطثبتاحوالکلرمدی

است.بودهاستاندرگومیررمعاملینربیشتعروقیوقلبییهایربیمامیگوید:لرستانثبتاحوالکلرمدیلرستانایسنا/

است.رسیدهثبتبهاستاندرفوتواقعه6902یرجاسالماهه9درکرد:اظهارایسنا،باگووگفتدرامانیپورمصطفی

بودهاند.نزدرصد)41.4(نفر2855ومرددرصد)58.6(نفر4047مدتایندرشدهثبتفوتهایکلازداد:ادامهوی

است.بودهروستاییدرصد)28.1(مورد1937ویرشهدرصد)71.9(مورد4965ثبتشدهفوتهایکلتعدادازافزود:امانیپور

است.شدهثبتنفریکًایبرتقساعتهردرورسیدهثبتبهفوتمورد25شبانهروزهردرمتوسطبهطورکرد:بیانلرستانثبتاحوالکلرمدی

است.رسیدهثبتبهروزه10قانونیمهلتدراستانفوتهایازدرصد92.6گفت:وی

مهمت کرد: اظهار استان در فوت علل خصوص در مرامانیپور عوامل بیمارین مدت، این در بارگومیر عروقی و قلبی (2542یهای درصد)،36.8واقعه

تعربیما بد باریهای سن کهولت مانند شده (914یف با13.2واقعه تومورها سایر و سرطان (749درصد)، با10.9واقعه غیرعمدی حوادث و واقعه700درصد)
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است.بودهدرصد)10.1(

پیامانتهای

میدهندتشکیلرافارسجمعیتدرصد46میانساالنفارس:احوالثبتکلرمدی

مدی قرایسنا/فارس جمعیتی، گروههای سایر با مقایسه در استان میانسال جمعیت گفت: فارس احوال ثبت بهرکل تشکیل47یب را جامعه درصد
میدهند.

انصا گفترعلیرضا در ویوی به ایسنا، با کرد:ژگو خاطرنشان و اشاره فارس استان جمعیتی از22.9گیهای کمتر سنی گروه در استان جمعیت از سال،15درصد

سنی25.2 گروه در سنی45.7سال،15-29درصد گروه در و30-64درصد سنی6.1سال گروه در در65درصد استان میانه جمعیت دارند. قرار بیشتر و 9ساله

است.شدهمحاسبهنفر154وهزار936ومیلیونیکشیرازشهرستانجمعیتونفر551وهزار991ومیلیون4امسال،ماهه

ن متوسط راراو گذشته سال در شده ثبت فوت و والدت اساس بر فارس جمعیت طبیعی رشد افزود:1.04خ و کرد اعالم استان30.1درصد جمعیت از درصد

و( یافته اختصاص مسکن متقاضی و ازدواج، اشتغال، معرض در جوانان جمعیت به ( سوم یک نظر70.9حدود از فعال بالقوه یا مولد جمعیت از درصد

هستند.نشینروستادرصد29.9وشهرنشیناستانجمعیتازدرصد70.1هستند.اقتصادی

بارورمدی میزان جمعیت بررسی در مهم شاخصهای از یکی گفت: فارس احوال ثبت استانرکل برای که است کل تعداد1.9ی متوسط یعنی شده، محاسبه

است.)2(جانشینیسطحازکمترعدداینکهمیکنندخودینزجایگیربارودورانطولدرنزیککهفرزندانی

است.شدهمحاسبه72.20روستایینزو70.40روستاییمرد،74.94یرشهنز،73.45فارساستاندریرشهمردزندگیامیدشد:یادآوریرانصا

ن کرد: بیان همچنین طیراو ازدواج استان9خ در امسال گذشته داراب6.5ماهه و آباد فیروز خنج، شهرستانهای و شده محاسبه جمعیت نفر هزار هر در

نرباالت دارند.نرین خود جمعیت به نسبت را ازدواج نیزرخ کشور کل در ازدواج رتبه6.9خ در فارس استان و شده محاسبه جمعیت نفر هزار هر میان21در در

دارد.بارهایندراستانهاسایر

نرمدی شد: یادآور همچنین فارس احوال ثبت استانرکل در طالق کشور2خ در رتبه2.2و فارس و است جمعیت نفر هزار هر استانها19در سایر میان در کشور

دارد.

پیامانتهای

گومیرمرعاملینبیشترعروقیوقلبییهایبیمارستانی/لر6902فوتد:کرحمطرثبتاحوالکلمدیرایسنا:|خبرخبرادامهادامه

المللهای بینیرروابط عمومی و همکا ۱۳۹۸/۱۰/۱۵
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استعملیوعلمیراهکارهایوفرهنگیاقداماتنیازمندجامعهجوانجمعیتکاهشازیرگیوجلفارس:استاندار

فرزندآو کاهش و ازدواج سن افزایش موضوع به فارس میراستاندار مواجه متعددی مشکالت با را جامعه جوان جمعیت کاهش اینکه بیان با و کرد اشاره ی

و علمی راهکارهای مبنای بر باید فرهنگی اقدامات این که بود خواهد موثر وضعیت این اصالح در فرهنگی و ای رسانه های فعالیت شک بی شد: یادآور کند،

شود.انجاماستانیوملیسطوحدرعملی

شیراز، از جوان خبرنگاران باشگاه های استان گروه گزارش استانبه جمعیت راهبردی شورای و احوال ثبت هماهنگی شورای جلسه در رحیمی اهلل عنایت

مط موضوعات به اشاره با برفارس کرد: عنوان جلسه در شده مطرگزارح های درخواست از ها شهرستان در احوال ثبت هماهنگی شورای جلسات شدهری ح

استاندا اجتماعی دفتر و اجتماعی و امنیتی سیاسی، معاونت هماهنگی با که فرمانداربود با هرری در احوال ثبت سوی از شده اعالم تقویم اساس بر ها ی

شد.خواهدیرپیگیشهرستان

همکا اینکه به اشاره با چهاراو وقایع ثبت برای اجرایی های دستگاه افزایی هم و دهد،ری می انجام متولی عنوان به احوال ثبت اداره که اقداماتی سایر و گانه

شد.خواهدابالغاجراییهایدستگاهبهالزمهایابالغاحوالثبتکلادارهنیازهایوهادرخواستاساسبرکرد:اظهاراست،الزامی

همکا و رسانی اطالع اهمیت بر تاکید با فارس استان در دولت عالی بایدرنماینده زمینه این در کرد: عنوان احوال، ثبت به مربوط امور انجام در ها رسانه ی

شود.تولیددهدمیارائهاحوالثبتکهاطالعاتیازیرگیبهرهباهدفمندهایبرنامه

مد یک ملی، هوشمند کارت اینکه بیان با فارس ویژهراستاندار به اجرایی های دستگاه از رسد، می ثبت به آن در مهمی اطالعات اکنون هم و است هویتی ک

بیشت مخاطبان که ها دانشگاه و امداد کمیته جوانان، و ورزش ، پرورش و اموزش جمله از هایی دستگاه همکارآن خواست دارند احوالری ثبت با را الزم ی

کنند.کمکاستانسطحدرهوشمندملیکارتاخذروندیعرتسدرخودمخاطبانبرایالزامایجادباوباشندداشته

همکا با خواست اجرایی های دستگاه از یکررحیمی تشکیل : داد ادامه و بردارند گام یکدیگر های فعالیت تکمیل و همپوشانی راستای در افزایی هم و ی

بود.خواهدموثرهادستگاهبینبیشترهماهنگیایجاددرتردیدبیاحوالثبتهماهنگیشورایدرآننتایجازاستفادهوفصلیگروهرکا

فرزندآو کاهش و ازدواج سن افزایش موضوع به یادآورراو کند، می مواجه متعددی مشکالت با را جامعه جوان جمعیت کاهش اینکه بیان با و کرد اشاره ی

بود.خواهدموثروضعیتایناصالحدرفرهنگیوایرسانههایفعالیتشکبیشد:

شود.انجاماستانیوملیسطوحدرعملیوعلمیراهکارهایمبنایبربایدفرهنگیاقداماتاینکرد:بیانفارساستاندار

واگذا همچنین بسیاراو اموری از موثرری مختلف اهداف پیشبرد در نهاد مردم های تشکل و ها سازمان به را هستند آن متولی اجرایی های دستگاه که ی

دانست.

آما موضوعات بر عالوه تکمیلی تحصیالت در ویژه به دانشجویان تحقیقات و ها نامه پایان در خواست نیز شیراز دانشگاه از امورررحیمی به توصیفی و ی

میدهندتشکیلارسفارجمعیتصددر46النمیانساس:فاراحوالثبتکلمدیرایسنا:|خبرخبرادامهادامه
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باشند.مشکالترفعبرایاساسیوعلمیراهکارهایارائهدنبالبهوکنندتوجهپژوهشیوعمقی

تاکید ملی و ای منطقه سطح در پیشرو دستگاهی عنوان به استان احوال ثبت کل اداره در شده انجام های فعالیت از تقدیر ضمن پایان در فارس استاندار

کند.مییافتنیدسترااهدافتحققوجبرانراهاکاستیازیربسیاهمدلیوهماهنگیکرد:

برنادیگر:منابع

سلیمانیقاسمحاجسپهبدشهادتپیرداصفهاناستاناحوالثبتکلرمدیتسلیتپیام

گفت.تسلیتراسلیمانیقاسمحاجسپهبدشهادتپیامیطیاصفهاناستاناحوالثبتکلرمدی

خب گزارش استکباررگزاربه دست به باوفایش یاران و سلیمانی قاسم حاج سپهبد شهید اسالم فداکار سردار شهادت پیامی در کجانی غفرانی اصفهان، موج ی

گفت.تسلیتراجهانی

باشد:میذیلحرشبهاصفهاناستاناحوالثبتکلرمدیتسلیتپیاممتن

نرهب اشتر مالک مظلومانه بزرشهادت مرد امامری پیشگاه به را سلیمانی قاسم حاج سپهبد شهید ، حادثه سخت زوزهای رو رهب(گ معظم مقام مدظله(یرعج)

نمایم.میعرضتسلیتویکرتباحوالثبتیززعهمکارانتمامیواستانیفرشمردمالعالی)

بز شهید این شک بزربی بخش و اسالمی ایران عزت و اقتدار و ملی امنیت ، غرور نماد مقابلرگوار در منطقه تمامی و ما مردم دینی غیرت و ملی هویت از گی

بود.انسانیتواسالمدشمنانهایشرارات

د به او نیاز و دعا ملتمسانه استجابت تارشهادت همیشه برای او و بود پروردگارش اصلیرگاه هنرمند و موجودیت فلسفه و نماد و ایده و مظهر عنوان به یخ

شد.جاودانهملتهایربیداومقاومتعرصه

ه مظلوم های ملت مبارزات تابناک گوهر این فقدان مصیبت شک اینربی جنایتگران مجازات و انتقام مگر شد نخواهد محو ما وفادار مردم جان و روح از گز

بخشد.التیامیرقدآنرافاجعه

عملیوعلمیهایاهکارروهنگیفراقداماتمندنیازجامعهجوانجمعیتکاهشازیگیروجلس:فاراستانداران:خبرنگارباشگاه|خبرخبرادامهادامه
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بودخواهدینرآفمشکلآیندهدریرفرزندآوعدمفارس:استاندار

شویم.میمواجهمشکلباصورتاینغیردریرازباشندیرآوفرزندجهتدریرفرهنگساسمتبهبایدهادستگاهگفت:فارساستاندار_شیراز

مهر خبرنگار گزارش سن٬به درافزایش قبل سالهای در فرهنگی مراکز گفت: فارس استان احوال ثبت هماهنگی شورا جلسه در شنبه صبح رحیمی اهلل عنایت

باشند.داشتهزمینهایندریادیزتأثیربودندتوانستهواندداشتهسزاییبهنقشیرآوفرزندکاهشوازدواج

شد.خواهیممشکلدچارجوانجمعیتزمینهدرآیندهدرعلتهمینبهاستشدهکمیرآوفرزندمیزانحاضرحالدرگفت:وی

ن افزایش خصوص در کرد: تاکید فارس آوراستاندار فرزند طرخ از راهکار تببین به نیاز راهکارهاری ارائه با تا هستیم دانشگاه و احوال ثبت سیاستهای٬یق

دهند.انجامکالنواییمنطقهسطحدر

سمنهای ما اینکه به توجه با گفت: دازرحیمی فارس استان در نقشریادی نیز استان جوانان توانمندی در و دارندزیم راربسیا٬یادی اقدامات و کارها از ی

کرد.واگذارسمنهابهباید

آو فرزند سیاستهای افزایش در شیراز دانشگاه نقش مورد در میتواندررحیمی شناسی جمعیت بخش و اجتماعی علوم بخش دو در شیراز دانشگاه گفت: ی

جمعیت بالندگی سمت به نامهها پایان این دادن سوق با و دهند سوق سمت این به را دانشگاه این نامهها پایان از گذا٬بخشی سیاست در مهمی یرنقش

باشد.داشتهجمعیتی

اطالعات اینکه به توجه با و است هویتی کارت یک هوشمند ملی کارت گفت: ادامه در فارس بایدزاستاندار میرسد، نظر به میشود ثبت کارت این در یادی

کنیم.اجراییراعملیاتایندستگاهابهمراجعهودولتچارچوبدر

جمعیت ما گفت: دازوی دستگاها در شودریادی رو به رو تأخیر با ملی کارت نداشتن با افراد به خدمات که بار دو یکی و مراجعه٬یم کارت این تهیه برای افراد

داشت.خواهدهمراهبهرامثبتیاثراتسیاستاینوکردخواهند

باشند.گذاررتأثیبرنامههاتادهندانجامیکدیگربایزمواصورتبهراخودفعالیتهایبایددستگاهاتمامکهکردتاکیدفارساستاندار

چیست؟لرستاندرمیروگرمعاملینرمهمت

است.بودهاستاندرگومیررمعاملینربیشتعروقیوقلبییهایربیمامیگوید:لرستانثبتاحوالکلرمدیمیزان-یرگزارخب

است.رسیدهثبتبهاستاندرفوتواقعه6902یرجاسالماهه9درکرد:اظهارامانیپورمصطفی،میزانیرگزارخبیزمجافضایگروهگزارشبه

بودهاند.نزدرصد)41.4(نفر2855ومرددرصد)58.6(نفر4047مدتایندرشدهثبتفوتهایکلازداد:ادامهوی

است.بودهروستاییدرصد)28.1(مورد1937ویرشهدرصد)71.9(مورد4965ثبتشدهفوتهایکلتعدادازافزود:امانیپور

است.شدهثبتنفریکًایبرتقساعتهردرورسیدهثبتبهفوتمورد25شبانهروزهردرمتوسطبهطورکرد:بیانلرستانثبتاحوالکلرمدی

است.رسیدهثبتبهروزه10قانونیمهلتدراستانفوتهایازدرصد92.6گفت:وی

مهمت کرد: اظهار استان در فوت علل خصوص در مرامانیپور عوامل بیمارین مدت، این در بارگومیر عروقی و قلبی (2542یهای درصد)،36.8واقعه

تعربیما بد باریهای سن کهولت مانند شده (914یف با13.2واقعه تومورها سایر و سرطان (749درصد)، با10.9واقعه غیرعمدی حوادث و واقعه700درصد)
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است.بودهدرصد)10.1(

منبع:ایسنا

پیام/انتهای

دارندفعالیتکوهزفیرواحوالثبتدرکارمنددوتنهاکرد؛حرمطکوهزفیرواحوالثبترئیس

فیرو شهرستان احوال ثبت درزرئیس گفت: هستند، بکار مشغول سرایدار یک و کارمند دو تنها اداره این در اینکه بیان با جا6کوه سال اول 193یرماه
است.شدهثبتکوهزفیرودرازدواج123ووالدتمورد

بختیا فیرورنادر شهرستان احوال ثبت رئیس گفتزی در خبوکوه شبکه با فیرورگو احوال ثبت اداره در کار حجم و نیرو کمبود به اشاره با ، نیوز تهران کوه،زی

اداره این در سازمانی چارت اینکه علیرغم داشت: مسئله7اظهار این که هستند کار به مشغول سرایدار یک و کارمند نفر دو فقط اداره این در اما است نفر

شود.میکارمندانبریادزکارحجمدلیلبهمضاعففشارتحمیلباعث

تص و عنوان فوت ثبت مسئله را شهرستان در اداره این مشکالت از دیگر یکی فیروروی روستاهای در فوت ثبت کرد: باعثزیح امر همین و نیست بهنگام کوه

است.شدهمتوفیهایخانوادهبرایایعدیدهمشکالتبروز

مهمت مسئول مقام یاراین هم را مشکل این رفع در گام دهیارین مساعدت و دهیاری بین تعامل ایجاد با میتوان گفت: و کرد ذکر روستاها وریهای یها

قانونی مهلت در احوال فرماندا10ثبت در حیاتی وقایع ثبت جلسه سه تاکنون راستا این در که داد انجام را افراد فوت ثبت برروزه اینری در است، شده گزار

ندارد.وجودمشکلیطالقوازدواج،والدتثبتشاملآنآیتمسهدرکهگرفتقراربررسیمورداشخاصبرایحیاتیواقعهچهارجلسات

واصل اداره این به هفتگی صورت به ها تولد آمار اینکه به توجه با افزود: استوی نشده صادر کشور در هوشمندی ملی کارت هیچ تاکنون گذشته سال خرداد از

د برای دارد، وجود تماس شماره مانند ها خانواده مشخصات تولد آمار همراه به اینکه علت به و موعدرمیشود در شناسنامه ها15یافت خانواده این با روزه

شود.میگرفتهتماس

دهیاربختیا افراد، فوت ثبت در سهولت منظور به کرد: تاکید سویری از که فوت گواهی نامه کردن ضمیمه و نامه معرفی صدور با توانند می روستاها یهای

باشند داشته شده تعیین قانونی مهلت در موضوع این انجام در مهمی نقش احوال ثبت اداره به فکس یا دستی صورت به آن ارسال و شود می صادر پزشک

کنند.یرگیوجلقانونیزماندرفوتثبتعدمازناشیتبعاتبامتوفیهایخانوادهشدنروبروازشهرستاناحوالثبتبهکمکضمنکاراینباو

فیرو شهرستان احوال ثبت گذشتهزرئیس سال خردادماه از کرد: بیان هوشمند ملی کارت صدور مشکالت پیرامون نیوز، دیمه خبرنگار سوال به پاسخ در کوه

وارد و اخذ متقاضیان درخواستهای اما است، نشده صادر کشور در هوشمندی ملی کارت هیچ خصوص این در شده اعمال محدودیتهای دلیل به تاکنون

د با توانند می شهروندان ملی کارت صدور آغاز و موانع رفع تا و میشود رهگیرسامانه کد مراجعهریافت در دولت پیشخوان دفاتر از رسید یا نامه معرفی و ی

چیست؟ستانلردرمیروگمرعاملینمهمتران:میز|خبرخبرادامهادامه
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آمد.نخواهدوجودبهمتقاضیبرایمشکلیهیچحیثاینازوکنندمرتفعراخودمشکلگذرنامهوروادیدیافتردبراییاومختلفاداراتبه

سال123ثبت اول ماه شش در ازدواج فیرو98مورد نامگذارکوهبختیازدر احوال ثبت هفته نام به ماه دی نهم تا سوم از اینکه به اشاره با پایان در شدهری ی

جهت سازمان این سالگی یکمین و یکصد و احوال ثبت هفته مناسبت به شهرستان این مسئولین از یک هیچ گفت: و کرد گالیه شهرستان مسئولین از است

تبرتب عرض برای اینکه وجود با حتی و نکردند مراجعه اداره این به نباشید خسته عرض و رسیدیمریک شهرستان فرماندار خدمت مناسبت و هفته این یک

نبودیم.ادارهایندرشهرستانمسئولینازیکهیچحضورشاهد

در کرد: عنوان جا6وی سال ابتدای و664ی،رماه شناسنامه تعویض المثنی،60مورد شناسنامه صدور و863مورد ملی هوشمند کارت درخواست 76مورد

ثبت المثنی، ملی کارت صدور خواست در ثبت(والدت193مورد نوزاد)، صدور127شناسنامه فوت، فوت،485مورد گواهی و123مورد ازدواج مورد342مورد

است.شدهانجاموثبتادارهایندرآموزاندانشهایشناسنامهبرایعکسالصاق

پیام/*انتهای

کننداقدامخودملیکارتتغییربهنسبتیعتررسچههرمردمزنجان:استاناحوالثبتکلرمدی

خب پایگاه خبرنگار گزارش مدیربه زنجان، آسمان تحلیلی و خبری نشست در زنجان استان احوال ثبت ماههرکل هشت در اینکه به اشاره با رسانه اصحاب با ی

است.شدهثبتاستاندرواقعهدوساعتیکهردردهدمینشانآمارهاگفت:است،شدهثبتزنجاناستاندروالدتواقعه328وهزار11یرجاسال

افزود: طالق و ازدواج آمار به اشاره با شفیعی علی و5سید جا534هزار سال ماهه هشت در ازداوج ازدواجرواقعه واقعه یک ساعت هر در که باشد می ی

است.شدهثبتاستاندر

دارد.کاهش22.76گذشتهسالبهنسبتآماراینکهاستشدهثبتیرجاسالماهههشتدرطالقواقعه191وهزاریکاظهارداشت:وی

تارمدی که اینکه به اشاره با زنجان استان احوال ثبت جا30کل سال تص83.11یرآذر اند، کرده ارائه را خود هوشمند ملی کارت خواست در درردرصد کرد: یح

بودند.هوشمندملیکارتیافتردشرایطواجدنفر930وهزار696زنجاناستان

باالی افراد برای ملی کارت قانون، اساس بر اینکه به اشاره با پایگاه15شفیعی های داده تکمیل هدف با هوشمند ملی کارت صدور افزود: شود، می صادر سال

کنند.اقدامخودملیکارتتغییربهنسبتیعتررسچههرمردماستیرضروکهشودمیانجامکشورجمعیتیهای

همس کودک اینکه به اشاره با افرادروی و ندارد وجود احوال ثبت نظر از ط13یرزی از همسرسال کودک داشت: اظهار گیرند، می حکم قضایی مراکز درریق ی

هستیم.یربازنگخواستارزمینهایندرونبودهدرستمسئوالنسویازقبلیشدهارائهآمارواستیافتهکاهشزنجان

شرمدی برای ملی شماره یا ملی کارت شناسنامه، داشتن اینکه به اشاره با زنجان استان احوال ثبت ضرورکل انتخابات در ستادرکت سوی از گفت: است، ی

است.نشدهمشخصانتخاباتدرشرایطواجدافرادهنوزکشور،انتخابات
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شودنمیمحققکههاییوعدهنتیجه

شمیرانی- تح6علی از پس سالرماه اسفند (اواخر ملی هوشمند کارت بدنه واردات مقا96یم و سالر) مردادماه با کشور97ن احوال ثبت سازمان که بود
تح اثر بر متاسفانه کرد: اعالم تولیدرکشور کارت صدور برای را خود اقدامات دلیل همین به کنیم، وارد را ملی هوشمند کارت بدنه توانیم نمی دیگر ها یم

ایم.هکردآغازداخل

Shemirani@

شود.میبازاروارد97سالماهآبانتاوبودهنهاییتستمرحلهدرداخلیهایکارتشد:اعالمهمبعدکمی

ش پروژه این سالرمتولی دیماه در که حاال و است ایران دولتی چاپخانه همچنان98کت کارت «تراشه است: کرده اعالم مجددا احوال ثبت سازمان هستیم

مواد که بوده این هست که مشکلی ... شود داده چاپخانه تحویل ژانویه ماه آغاز در است قرار و شده داده آن سفارشات شده، رفع آن مشکل و است وارداتی

است.»دولتچاپخانهکارت،بدنهمتولیامادانندمیمتولیرااحوالثبتمردمکهاستدرستندارد.وجودکشوردرکربناتپلیکارتاولیه

است داشته وجود آن تراشه تولید امکان نه است، نهایی تست مرحله در کشور در داخلی هوشمند های کارت تولید کار شد اعالم که زمانی در دیگر عبارت به

مذکور.هایکارتبدنهتولیدموادنهو
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جا روزهای همین فناوردر و علمی معاونت اما جمهوریری شریاست از فراخوانی صدور با کارتری های چیپ تولید و طراحی برای بنیان دانش های کت

بین طرحی این ها شنیده اساس بر که چرا نیست، روشن چندان ها گذرنامه برای مذکور های چیپ تولید فلسفه اگرچه کرد. دعوت گذرنامه و ملی هوشمند

حادثه از بعد و آم11المللی سوی از که بود خارسپتامبر کار دستور از هم بعد و گرفت قرار کار دستور در ها کاربردریکایی و مقصود نیست مشخص لذا شد. ج

چیست.ایرانیهایگذرنامهدرچیپ

تراشه تولید فراخوان تازه طرفی از و شده رفع ها تراشه واردات مشکل که اخیر خبر و هوشمند کارت تولید وعده از سال دو از بعد رود می امید آنکه دوم نکته

باشد.الزمهماهنگیتولید،دنبالبهیردیگواستوارداتدنبالبهیکیکهمسوولهایدستگاهمیاناست،شدهصادرکشوردر

جایگ های راه یافتن دنبال به ابتدا ها وعده و شعارها عمومی اعالم از قبل مربوطه مسووالن کاش ای اینکه آخر نکته رفتند،زو می آن موقت توقف حتی و ین

ندا هم کارت یک تولید توان وقتی بگویند هم ای عده که کردند نمی ایجاد کشور در را ناتوانی و بدقولی بدبینی، ایجاد زمینه ترتیب این به میرتا چطور یم،

باشیم.امیدوارگترربزهایوعدهوتولیدبهتوانیم

آناالیزتیآیدیگر:منابع

استافرادهویتیاطالعاتازسوءاستفادهقانون،زدندورراهینرآسانت/یزشفافسایژاسترات

شماره تراکنش عصر توسعه28ماهنامه در ملی عزم باشد، هرچه آن دلیل ندارد. رضایتبخشی رتبه اقتصادی فساد شاخصهای در ایران پذیرفت باید /

چشید.خواهیمعرصههاتمامدرراآنینرشیطعمکهاستیرموثگامالکترونیک،دولتمشخصتربهطوروارتباطاتواطالعاتیرفناویرساختهایز

ط اجرای از سال سراسرچهار جایگرح است قرار که کارتی میگذرد؛ ملی کارتهای کردن هوشمند داردزی قابلیت و مزایا آنقدر و شود قدیمی سنتی اوراق ین

بسیا محور که شده فراگیر آنچنان کارو و فواید است. گرفته قرار بانکی نظام در بهویژه خدمات ارائه فرایندهای از وری بسیارند کارتها این مثبت کردهای

اندازه.همانبههمکاراییشان

ندارندهویتاحرازسرویسهاییسکریترمدیازتجربهایکارهاوکسبودولتاطالعات:یرفناواجراییشورایدبیر

باالی ایرانیان تمام هویتی اطالعات حاضر حال در میشود. دیده راه سر بر هم چالشهایی و مشکالت حال این از15با و شده ذخیره کارتها این در سال

میگوید دولت که کارتهایی ندارد. انگشت اثر ثبت یا دیجیتال امضای چون مواردی برای آن از استفاده جهت محدودیتی نیز سو تحققزآن اصلی یربنای

بسیا گیرد، صورت آن از درستی استفاده اگر میگویند هم تحلیلگران و کارشناسان و است الکترونیک برمیدارند.ردولت راه سد از را محدودیتها و موانع از ی

سطو نوشتن به را نگارنده بود، شده منتشر رابطه همین در تراکنش عصر ماهنامه قبل شماره در که ارزشمندی مطالب و اینها مرهمه درباره کارتزی یتهای

میکنید.مشاهدهادامهدرکهواداشتملی

وی ملی هوشمند هوشمندکارتهای کارتهای در اطالعات مهمتژپویایی شاید و نخستین که دارند منحصربهفردی اطالعاترگیهای و دادهها امنیت آن ین

میشوند.یرنگهداهوشمندیربستبرباالتراطمینانیبرضبااطالعاتترتیباینبهومیکندیرگیوجلغیرمجازدسترسیهایازکهباشدآندارندگان

پیادهسا و طراحی به مختلفی کشورهای سرمایهگذازتاکنون هم روزبهروز و کردهاند اقدام کارتها قبیل این بیشتری دیجیتالیریهای خدمات توسعه بر ی

هوشمند کارتهایی در را اطالعاتی و بانکی هویتی، مختلف اطالعات خود امکانات و نیازها اساس بر کشورها میگیرد. صورت کارتها این بر مبتنی

است.دیجیتالیبهصورتهویتتصدیقوشناساییپروسهآنهاهمهدرکرمشتنکتهاماگنجاندهاند،

شودنمیمحققکههاییوعدهنتیجهان:فناور|خبرخبرادامهادامه

المللهای بینیرروابط عمومی و همکا ۱۳۹۸/۱۰/۱۵

۲۳

http://www.newswire.ir/LH625YOQ


مهمت هویت تصدیق زمینه مردر رمزنگازین بهصورت که است این قدیمی کارتهای به نسبت هوشمند کارتهای بیومتریت دادههای از هویتیریشده یک،

کرد.تکمیلوتصحیحتغییر،راآنهامیتوانوهستندبررسیقابلالکترونیکیبهصورتاطالعاتیچنیناینکهمهمترهمهازومیکنندمحافظتافرادمالیو

به ورود کلید حقیقت در اما دارد، را کاربرد سه همین هوشمند ملی کارت برسد نظر به شاید اول نگاه هوشمنددر ملی کارت بر مبتنی بانکی سرویسهای عرضه

ح و الکترونیک توردولت همگان میان عادالنهتر فرصتها آن در که میشوند محسوب هم اطالعاتی جامعه سمت به بهصورتزکت نیز فرایندها و میشود یع

هرس با و باکیفیتتر کمتزیعتر، کاراییرینههای نیز عمل در خوشبختانه که هستند چندکارهای ابزارهای هوشمند کارتهای دیگر عبارت به میشوند. اجرا ی

است.شدهاثباتبهخوبیرفاهیامکاناتوخدماتیعزتودربهخصوصآنها

خدماتبازمهندسی

مهمت از فناوریکی که فرصتهایی بازمهندسیرین برای عرصه این ظرفیتهای از استفاده امکان میدهند، قرار ما روی پیش اطالعاتی و ارتباطی نوین یهای

است.آنکردنپاسخگوتروکارآمدتردسترستر،قابلودولتخدماتدهییرمعما

حوزه در کنیم. نگاه شهروندی خدمات دیگر از استفاده و سالمت الکترونیک پرونده یارانهها، هدفمندی همچون سیاستهایی اجرایی فرایند به است کافی

بانکدا و مالی بهرهرخدمات خود عملیاتهای اجرای در ملی هوشمند کارتهای از بانکی، سیستمهای بهروزرسانی و تطبیق با کشورها سالهاست نیز ی

گرفتهاند.

این در کردهاند. رونمایی هوشمند ملی کارت بر مبتنی سرویسهای از و گرفتهاند پی را مسیر همین ملت و ملی بانک دو جمله از بانکها برخی هم ایران در

همگامسا با سرویسها وازقبیل وجه، برداشت عملیاتهای افراد، بانکی اطالعات با هوشمند ملی کارت اطالعاتی و…ری حساب افتتاح وجه، انتقال وجه، یز

میشود.انجام

بیشت بهمراتب اهمیت آنچه میرسد نظر به گرفته، صورت ملی هوشمند کارتهای مدد به بانکی نوین خدمات عرصه در که پیشرفتهایی وجود دارد،ربا ی

دارد.سوءاستفادههاوقاچاقوفسادامنیت،برهویتیاوراقیزهوشمندساکهاستیرتاثی

باورزفسادستی بدان سخت ـ میدهند که وعدههایی در دستکم ـ تصمیمگیران و دولتمردان که است ایدهای الکترونیک الکترونیکدولت دولت تحقق با ی

است.امراینتحققبرایدولتگامینرمهمتخودبهنوبههمهوشمندملیکارتدارند.

ادا سیستم در ناکارآمدیها و فساد میخواهند قوا دیگر و دولت اگر میگویند فناورناظران دامن به دست باید برچینند، را اقتصادی نظام و بهری و شوند ی

شفافسا فناورانه ابزارهای و بازمتدها که نقشآفزی و کهریگران شوند داده توسعه ساختهایی و حوزهها یعنی کنند. تکیه میکنند، عرضه حوزه این ینان

باشد.صفربهنزدیکیاصفرآنهازدندورویردستکاجعل،امکان

نوآورانهت از یکی ملی هوشمند بیشترکارت کسب برای راهکارها ساختارین مثبت تغییرات و افزوده ارزش هوشمندرین کارت در میشود گفته است. ی

آخ با مطابق نیز امنیتی عامل سه و شده تعبیه گستردهای امنیتی الیههای کرده، صادر ایرانی شهروندان برای کشور احوال ثبت سازمان که کنونی ینرملی

است.شدهلحاظآندرروزیهایرفناو

فناو معاون پارسایی، حمید که وجودرآنطور با گفته، کشور احوال ثبت سازمان جمعیتی آمار و اطالعات ملی23ی کارتهای در که امنیتی مختلف الیه

است.غیرممکنوصفرافراداطالعاتوهویتازسوءاستفادهیاتقلبگونهرهشده،گنجانده

تع انگشت اثر و پینکد آن در که هستند تراشه یک دارای جدید ملی میتوانرکارتهای شود، ارائه سرویسگیرنده به است قرار که خدمتی طبق و شده یف

است.همیننیزمااصلیبحثکرد.استفادهآنظرفیتهایاز

فناو توسعه با که کنونی عصر فناوردر و است تحول حال در جعل و تقلب ارتکاب میزان ارتباطاتی و اطالعاتی ذخیرهساریهای ضبط، در را بشر پردازش،زی ی،

باشند.داشتهمتقلبانهرفتارهایبروزدرکاهشییرتاثیکههستندقابلیتایندارایفناورانهراهکارهایمیدهند،یریااطالعاتیافتردوانتقالیابی،زبا
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بگذا کنیم. دقت شود، منتشر قدیمی ملی کارتهای از سوءاستفاده درباره هرازچندگاهی که گزارشهایی برخی به است مروررکافی یکدیگر با را مثال چند ید

کردهاند.استفادهقاچاقگوشیهایثبتبرایحجاجهویتیاطالعاتازسودجوعدهایرسیدخبرکهبودپیشوقتچندهمینکنیم.

هوشمندملیکارتهایدرامنیتیالیه23

فناو معاون پارسایی، حمید که آنطور و دارد گستردهای امنیتی الیههای کنونی ملی هوشمند کشوررکارت احوال ثبت سازمان جمعیتی آمار و اطالعات ی

است.غیرممکنوصفرملیهوشمندکارتهایدرافراداطالعاتوهویتازسوءاستفادهیاتقلبگونهرهامکانگفته،

جعف عباس گذشته سال دیماه در مشتریا جلسهای در تهران سابق دادستان دولتآبادی، بازری اتاق مسئوالن با کارتهایرک آنچه از سوءاستفاده از گانی

بود.دادهخبرگذشتهسالیزارنابسامانیهایدرشده،خواندهاجارهایملی

خ با رابطه در پرونده یک در تنها که صورت این وربه میلیارد یک حداقل دولتی، ارزهای بازار200یدوفروش در افراد ملی کارتهای از استفاده با دالر میلیون

شوند.ضبطوثبتارزیدوفروشرخبامرتبطسامانههایدراصلیعواملوصرافاننقشاینکهبدونشد،فروختهآزاد

اقدامات بستر ملی کارتهای موارد اکثر در و میکنند سوءاستفاده افراد ملی شماره از اقتصادی مفسدان که بود داده هشدار جلسه آن در تهران وقت دادستان

ج در است. مواردرمجرمانه نیز مالی نهاد این در فساد تودرتوی الیههای و سرمایه بانک مدیران تکاندهنده پرونده به رسیدگی اززیان سوءاستفاده از یادی

شد.بیانملیکارتهای

کالن وامهای آنها نام به تا میکردند معرفی مدیر بهعنوان را آنها صاحبان و میکردند استفاده کارتنخوابها ملی کارتهای از سرمایه بانک وقت مدیران

کنند.یافتردکارتهاهمینیقرطازراوامهاییبتوانندتاکردندصادرگانیربازکارتآنهااسمبهیاکنند.یافترد

سرمایهربهطو بانک مدیران شد اعالم پرونده این به رسیدگی جلسات از یکی در که و600ی گرفته تسهیالت کارتنخوابها و معتادان اسم به تومان میلیارد

خا کشور از قیر این کردند. تهیه قیر پول این واربا تسهیالت صاحبان حساب به نهتنها آن هنگفت پول اما شد، اینکهرج یا نشد. هم کشور وارد بلکه نشد، یز

بود.کردهبازروزیکدرهمآنخود،هشتسالهپسربرایحساب242پولشوییهدفباپروندهاینمتهمانازدیگریکی

میروند. بهشمار کشور در فساد کیفیت و عمق از نشانههایی و عالئم موارد این همه مسلم قدر و شنیدهایم بهکرات گذشته سال چند در را دست این از مواردی

است.ارتباطاتواطالعاتیرفناوازیرحداکثیربهرهگیدارند،تاکیدآنبرفناصحابآنچهدیگر،مشابهمواردوشرایطیچنیندر

ملیهوشمندکارتهایمحوربربانکیخدماتارائه

بیشت میشوند. استفاده محدود سطحی در فعال جدید ملی استرکارتهای امنیتی و انتظامی مالی، نهادهای و موسسات و بانکی حوزه در آنها از استفاده ین

اساس بر خدماتی گذشته سال چند در نیز ملت و ملی بانکهای میشوند. برده کار به انگشت اثر ثبت و الکترونیک امضای هویت، احراز برای بهخصوص و

کردهاند.معرفیملیهوشمندکارتهای

حداکث شفافیت به دستیابی جهت مناسب و کارا مقرونبهصرفه، ابزارهایی و روشها کارتریعنی تحلیلی، سطح چنین در آن. بیشمار مزایای از بهرهمندی و ی

است.الکترونیکدولتاستقراردرگامنخستینو«فاوا»مظاهرینرکلیدیتازیکیهوشمندملی

تع بهرهگیرطبق یعنی الکترونیک دولت ساده، فناوریفی از اداری اجتماعی، خدمات ارائه در ارتباطات و اطالعات بخشریهای در بهخصوص اقتصادی، و ی

بهرهو باالبردن برای بسیاردولتی در که است اساس همین بر شهروندان. به اطالعات ارائه و خدمات بهبود نیز و بهری سیاستها و راهبردها کشورها، از ی

است.الکترونیکدولتپایههایتحکیمپیدردولتاستسالیچندنیزایراندرقضاازوبگیرندجدیترراالکترونیکدولتکهرفتهاندسمتاین

سال ط1380از فناورکه کاربرد و «توسعه دههارح امروز به تا شد، ابالغ و تصویب هم آن از بعد سال یک و شد رونمایی ایران» اطالعات و ارتباطات ی

ط این قالب در تسهیالت تومان میلیارد تقویترهزار برای دولتهازح تمامی است؛ شده پرداخت آیتی حوزه در خصوصی بخش علمی و اقتصادی یربنای

است.شدهبرداشتهزمینهایندرهمقدمهاییوهستندالکترونیکدولتبهدستیابیبهدنبال
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ق است. فعال حوزهها برخی در الکترونیک دولت اطالعرسانیراکنون در که نقصهایی و کاستیها همه وجود با دولت، به منتسب پایگاه یکهزار به یب

مختلف استانهای در که الکترونیک دولت دفاتر جمله از میکشند، دوش به را دیجیتال خدماتدهی بار از بخشی دارد، وجود وب فضای در رسمی دیجیتالی

میگیرد.صورتملیشمارهاساسبرفرایندهاهمهمگیدرومیدهندانجامراثبتیوانتظامیخدماتوشدهاندیزراهانداکشور

از بیش برای تاکنون اینکه حدود40با و شده صادر ملی هوشمند کارت نفر بهصورت195میلیون کشور جمعیتی اطالعات پایگاه به دولتی اجرایی دستگاه

از بیش در و هستند متصل س200برخط بهصورت استعالمها به پاسخگویی کشور نقطه فراگیرهزار همچنان اما میگیرد، صورت درریع هوشمند کارتهای ی

ساختا عقبماندگی از است، حاکم کشورها دیگر در که رویههایی با مقایسه در میتواندرایران آن کردن فراگیرتر در ملی عزم قطعا که میبرد رنج اجرایی و ی

باشد.پیشروموانعازیربسیامشکلگشای

خدماتدهینوینعصربهورودکلید

دهه از ایران در دولتها تمام که است راهبردی ایدهای الکترونیک پیادهسا80دولت پیگیر مصرانه سو این میگویدزبه دولت بودهاند. آن تکامل و ی

فناو زمینه در خود غم و هم عصررتمام به ورود کلید را هوشمند ملی کارت راستا این در و داده قرار الکترونیک خدمات توسعه بر را ارتباطات و اطالعات ی

میداند.عمومیخدماتالکترونیکیشدن

موثرت الکترونیک دولت نکنیم استراترفراموش زمینهساژین برای که است رانت و فساد با مقابله برای همگامسازی و ملی هوشمند کارت آن، ارائهزی ی

گرفت.نادیدهاشنمیتوانکهاستاساسیپیششرطیخدمات،

عارفسپهرنویسنده:
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