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سازماناخبار

استانهاوکشوراحوالثبتسازماندرانتخاباتستادتشکیل

برای هموطنان مشکالت بررسی برای استانها و کشور احوال ثبت سازمان در انتخابات ستاد تشکیل به اشاره با کشور احوال ثبت سازمان سخنگوی
حداکث حضور زمینه تا تالشیم در گفت: انتخابات در شرحضور از هویتی اوراق نداشتن خاطر به هموطنی هیچ و کنیم مهیا را هموطنان انتخاباتری در کت

نشود.محروم

مراجع از و شهرستانها در اجرایی هیئت اعضای از یکی عنوان به قانون برابر کشور احوال ثبت سازمان اینکه بیان با ابوترابی سیفاهلل ایسنا، گزارش به

برچها را انتخابات مقدمات استعالم، قراررگانه انتخاب معرض در را خود که هموطنانی کلیه آمده عمل به هماهنگیهای با برابر امسال کرد: اظهار میکند، گزار

ط از و ستادردادند به کردند استعالم ما از که را افرادی هویت نیز ما و گرفته قرار استعالم مورد احوال ثبت سازمان سوی از کردند نام ثبت کشور وزارت یق

کردیم.منعکسنگهبانشورایوکشورانتخابات

از بیش هویتی وضعیت گزارش به اشاره با کشور احوال ثبت سازمان و19سخنگوی یادآور600هزار ذیربط مراجع به قانونی مهلت در کنندگان ثبتنام از نفر

د آنها هویتی پرونده در باشند داشته دوم تابعیت ایرانیها برخی اگر مدنی، قانون از بخشی در نگهبانرشد: شورای و کشور وزارت یعنی نظارتی مراجع به و ج

میشود.اعالم

است بهرهمند شهروندی حقوق برخی از باشد گرفته مضاعفی تابعیت کسی اگر مدنی قانون طبق گفت: تابعیتیها دو تشخیص نحوه درخصوص همچنین وی

ش جمله از نیز حقوق برخی از حال عین در دراما افراد این هویتی سند در خاصی مهر یک است، محروم انتخابات در شورایرکت و کشور وزارت به و است ج

میشود.اعالمنگهبان

مفقودی جمله از انتخابات در حضور برای هموطنان مشکالت بررسی برای استانها و کشور احوال ثبت سازمان در انتخابات ستاد تشکیل به اشاره با ابوترابی

حداکث حضور زمینه تا تالشیم در افزود: شرشناسنامه از هویتی اوراق نداشتن خاطر به هموطنی هیچ و کنیم مهیا را هموطنان محرومری انتخابات در کت

نشود.

جل برای داد: ادامه کشور احوال ثبت سازمان کارگیوسخنگوی ازدحام از بزری تهران ویژه به شهرها همه در و کردیم آمادگی اعالم قبل ماه دو از هری، گونهرگ

میکنیم.یرپیگیًایعرسراهویتیاوراقتعویضوخانوادگینامتغییرازاعمهموطنانخواسته

نیا دیگر شده ایجاد که تغییراتی با گفت: شناسنامه تعویض فرآیند تغییر به اشاره با اعالمزوی و تکمیل را فرمی فقط افراد نیست، محضر در بردن شاهد به ی

کرد.خواهیمحلراآنهامشکلمقررموعددروقانونیصورتبهماندهباقیفرصتایندرنیزماومیکنندمفقودی

احوال ثبت سازمان به نیست دسترس در یا و شده مفقود دلیلی هر به اگر تا کنند چک را خود هویتی اوراق که کرد درخواست هموطنان از پایان در ابوترابی

نباشیم.آنهاشرمندهانتخاباتروزدرماوکنندیرپیگیومراجعه

پیامانتهای

نوآورانشروع،ابرار،بازانتخابات،آنالین،اعتمادالف،اقتصاد،دنیایدیگر:منابع
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استانهااخبار

استصاحبانشانبهتحویلآمادهرضویخراساندرملیکارتهزار۲۵

است.صاحبانشانبهتحویلمعطلاستانپیشخواندفاتردرملیهوشمندکارتهزار۲۵حدودگفت:رضویخراساناحوالثبتکلرمدیایرنا-مشهد-

نی گفترحسین در شنبه روز ووی بوده خاموش گوشی است ممکن که شده ارسال پیامک کارتها این مالکان برای این از پیش افزود: ایرنا خبرنگار با درگو یا

شود.ارسالپیامکآنانبرایمجددشدمقرررواینازاندنبودهدسترس

د برای مردم است الزم داد: ادامه کهروی این وجود با چون کنند مراجعه کارتها موجبیافت اما نیست الزامی ملی هوشمند کارت ارائه انتخابات فرایند در

میکند.کمکفراینداینسرعتبهوشودمیدستگاهباهویتاحرازجملهازیرگیرایمراحلاجرایدرتسهیل

استانرمدی در گفت: رضوی خراسان احوال ثبت اکنون۱۶۰کل هم و دارد وجود پیشخوان فراهمزدفتر مردم به خصوص این در خدمات ارائه برای ساختها یر

ب به مانده هفته یک از چارچوب این در و احوالرگزاراست ثبت های اداره تمام انتخابات تای صبح هفت از سره یک ظهر۶استان رجوعبعداز ارباب به

داد.خواهندخدمات

رضویرنی خراسان احوال ثبت ادارات تمامی هم انتخابات روز در افزود: ارائهی را انتخابات با مرتبط خدمات مردم به انتخابات روند پایان تا صبح هفت از

دهند.می

از بیش و۵۸۰تاکنون میلیون چهار مجموع از نفر د۷۷۰هزار شرایط واجد که رضوی خراسان اهل شهروند برایرهزار هنوز هستند ملی هوشمند کارت یافت

نکردهاند.اقدامهویتیسنداینیافترد

شهرآراآنالین،قدسجماران،دیگر:منابع

پیشخواندفاتردرملیهوشمندکارترایگانپیشثبتنامکرد:عنوانزنجاناستانثبتاحوالکلرمدی

مدی گفت:رایسنا/زنجان زنجان استان ثبتاحوال مبا16کل دهه در پیشخوان انجامردفتر رایگان صورت به را ملی هوشمند کارت پیشثبتنام فجر ک
میدهند.
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گفت در شفیعی اداراتوسیدعلی در کرد: اظهار ملی، هوشمند کارت رایگان پیشثبتنام به اشاره با ایسنا، با هثبتاحوالگو برایزهیچگونه ینهای

د طرپیشثبتنام از میتوانند افراد حتی و نمیشود رایگانریافت صورت به کامال را نام پیشثبت مرحله ملی" هوشمند کارت "ثبتنام سامانه به ورود یق

دهند.انجام

ه داد: ادامه مسئول مبلغزاین به پیشخوان دفاتر در فقط ملی هوشمند کارت پیشثبتنام د5000ینه گرفتهرتومان صورت هماهنگی بر بنا که میشود یافت

مبا دهه ایام در شد مقرر پیشخوان، دفاتر فنی مدیران نماینده صورتربا به پیشخوان دفاتر در ملی هوشمند کارت درخواست اخذ فرآیند از مرحله این فجر ک

شود.انجامرایگان

دهند.انجامرایگانصورتبهراملیهوشمندکارتپیشثبتنامتادارندکاملآمادگیفجرکرمبادههایامدرپیشخواندفتر16افزود:وی

تعدادثبتاحوالکلرمدی اینکه بیان با زنجان و838استان د556هزار شرایط واجد کرد:رنفر خاطرنشان بودند، زنجان استان در ملی هوشمند کارت یافت

برای امروز به و703تا از683هزار بیش که شده صادر هوشمندملی د83کارت شرایط واجد که افرادی و میشود شامل را شرایط واجدان کارتردرصد یافت

ملی هوشمند کارت درخواست ارائه به نسبت و کرده استفاده آمده پیش فرصت از میتوانند دهند، درخواست نشدهاند موفق تاکنون و هستند ملی هوشمند

کنند.اقدامخود

پیامانهتای

۱۳۹۸سالانتخاباتبرایفارساحوالثبتتمهیدات

کرد.یحرتش۱۳۹۸سالانتخاباتبرایراسازماناینتمهیداتفارس،احوالثبتکلرمدی

مدیرانصا گفتری در فارس استان احوال ثبت نهادیوکل عنوان به احوال ثبت کرد: اظهار شیراز، از جوان خبرنگاران باشگاه های استان گروه خبرنگار با گو

است.امنیتیحتیوفرهنگیسیاسی،اجتماعی،مختلفحوزههایهمهدرگذاررتاثیوحاکمیتی

انتخابات حساس و مهم فرآیند در اجرائی هیأتهای مهم مرجع چهار از یکی حاکمیتی نهاد این سیاسی، مسئولیت اجرای در و رابطه همین در داد: ادامه او

است.

تکمیل...حالدر

تابناکدیگر:منابع

پیشخواندفاتردرملیهوشمندتکارایگانرپیشثبتنامد:کرعنوانزنجاناستانثبتاحوالکلمدیرایسنا:|خبرخبرادامهادامه
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استالزامیشناسنامهداشتنمجلسانتخاباتدردادنرایبرایاسدآباد؛شهرستاناحوالثبترئیس

ش انتخابات در نمیتواند باشد داشته ملی کارت و کرده گم را خود شناسنامه فردی هم اگر گفت: اسدآباد شهرستان احوال ثبت رایررئیس و کند کت
بدهد.

با گو و گفت در اسدآباد شهرستان احوال ثبت رئیس هایخبرنگارابراهیمی، استان ازگروه جوان خبرنگاران همشههمدانباشگاه عرگفت: درزیان یز

کنند.کترشانتخاباتدرمیتوانندشناسنامهداشتنباملیکارتمفقودشدنصورت

گم را خود شناسنامهی که افرادی افزود: بدهد رای انتخابات در نمیتواند باشد داشته ملی کارت و کرده گم را خود شناسنامه فردی هم اگر اینکه بیان با او

کنند.اقدامالمثنیشناسنامهیافتردبرایوکردهمراجعه(ع)سجادمسجدحضرتجنبامامخیاباندرواقعدولتپیشخوانبهیعتررسهرچهاندکرده

داد:ادامهکننداقدامبایدالمثنیشناسنامهیافتردبرایانتخاباتروزازپیشمتقاضیاناینکهبرتاکیدبااسدآبادشهرستاناحوالثبترییس

سن به عکس۱۸کسانیکه بدون آنها وشناسنامه رسیدند تمام خیابانسال دولت پیشخوان دفاتر به مراجعه با تانند می هم نشده تعویض کنون تا و است

نمایند.یافتردجدیدشناسنامهمخابراتادارهجنبایهاسبزهکوچهروبرویامام

تصاویر+شدهاندیراجبااقامتگاهروستاهااردبیل؛درسالمندمجردانآمارافزایش

پنهان قضا از و میدهد نشان را نسل یک جدی آسیب که معضلی است؛ افزایش به رو اردبیل روستاهای در نچشیدهاند عروسی طعم که سالمندانی آمار
است.مانده

۱۳۹۸سالانتخاباتایبرسفاراحوالثبتتمهیداتان:خبرنگارباشگاه|خبرخبرادامهادامه
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خب گزارش مررگزاربه صفر نقطه در اردبیل، از تسنیم جمهوزی کوهها طرف آن میشود گفته که جایی در درست و باری کوچک روستایی است، آذربایجان ی

دارد.تنفسچهرهدوخانههای

است.شدهیزنوساجدیدمصالحازاستفادهبابرخیاماکردهحفظراخودسنتییرمعماخانههابرخی

با و تنگ کوچههای الی البه باشدردر زمستان اگر بهویژه میزنند. بیرون خانه از آدمها سختی به خورشید آمدن باال با روستا این تند قوسهای و شیب با یک

بیفکند.سایهروستادرسیاهابرهایباآسمانو

جوان.وسرزندهمردهایونهازازنهواستیرخبیگوشزباکودکانازنهمیشودبازکهخانهایهردر

زندگی کهنساالن خانهها بیشتر در و رفتهاند جوانترها میگوید میشوم. همکالمش میرود. نانوایی سمت به خود عصای با کوچه انتهای امتداد از پیرمردی

میکنند.

دخترانقطعیتجردافزایش

بوده بیشتر پسرها مهاجرت اینکه بهخاطر و نکردهاند عروسی حتی کهنساالن برخی میگوید میکند. تازه نفس سکویی روی مینالد زانودرد از که پیرمرد

کنند.ازدواجنتوانستهاندوماندهاندروستادردخترها

است.نشدهاندیشیدهسالمندپسرانحتیودخترانبرایحمایتینگاهنیمهیچامادارداشارهاجتماعیمعضلاینبهروزهاایننیزآمارهاچندهر

مقایسه در افزود: است، گسترده مهاجرتهای جمعیت، سنی ساختار تغییر در دیگر معضل اینکه بیان با استان بودجه و برنامه سازمان اطالعات و آمار معاون

است.شدهکاستهاردبیلروستاییجمعیتازنفرهزار10ساالنه95تا75سالهای

شدهاند.روبهروقطعیتجردبادخترانکردهاند،مهاجرتشغلبهبهانهپسرانکهروستاییدرمثالبهعنوانگفت:دهقانیبرزرف

است.درصد6.5خلخالشهرستاندرامادرصد3اردبیلاستاندرقطعیتجردگفت:وکرداشارهخلخالشهرستانبهمثالیذکرباوی

از دهقان گفته حدود10به اردبیل، روستاهای از روستایی مهاجر خا5هزار در مابقی و استان شهرهای در نفر معضلرهزار این و شدهاند ساکن استان ج

دارد.ادامهروستاهادرشغلیفرصتهایکاهشبهدلیل

مالیفقرباکهنساالنبرخیمانیزنده

هستند.امدادکمیتهپوششتحتنیزتعدادیودارندیردامدامحلازجزئیدرآمدبرخیمیشوند؛مالیتامینخودفرزندانتوسطکهنساالنازبرخی

شدهاند.مانیزندهبهمبتالمالیفقربهدلیلسالمندانازیربسیااست،افزایشبهرواستانایندرسالمندیمیگویداردبیلاستاناحوالثبتکهحالیدر

خب میدانی مطالعه چند ترگزارهر پشت شعار به که است مدتها سالمندان مالی حمایت معضل اما است اولیا عنبران روستای در تسنیم شدهری تبدیل یبون

است.

د در تنها قطعرنه صورت در نیز خود معیشت تامین در برخی بلکه هستند، روبهرو معضل با روستاها در ساکن سالمندان درمانی و پزشکی خدمات یافت

میشوند.روبهروجدیمشکلباهمسایهودوستحمایت

اجبا اقامتگاه به روستاها ترگویی لحظه تا بهری تنها افراد این قابلیتهای و توانمندیها تجربه، از استفاده بدون روستا در سالمندی و شده تبدیل دنیا ک

میشود.مختصرنباتیزندگی

نیستسالمنددردچارهیفاتیرتشجلسات

رسید.خواهددرصد25بهآیندهسال20تاکهمیدهندتشکیلسالمندانرااستانجمعیتدرصد10بودگفتهاینازپیشاردبیلاستانیستیزبهکلرمدی

ستا افزود:ربهزاد باالی120ی استان در نفر تا60هزار میشود پیشبینی و دارند سن باالی20سال افراد را استان جمعیت چهارم یک آینده سال60سال

دهند.تشکیل
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به توان تمام که است حالی در فعالیتزاین آمار ارائه اخیر دهه یک در حداقل نگهدارم4یستی است.رکز نیافته تغییر عدد این و است استان در سالمندان ی

آن و است آنها انتظار در بیدغدغه سالمندی مدیران، خود اشتغال مطلوب وضعیت با که است حالی در اجرایی مدیران و متولی نهادهای جلسات تمامی

نیست.خودنانتامینبهقادروبودهکارافتادهازامروزمیکردتامینراماپنیروشیرونانگوشت،زمانیکهیردامداوکشاورزروستایی

چشمگی فعالیت استان در سالمندان شورای سویی بهطوراز ندارد هیچری کردهاند، اعالم خود قضا از که آینده در سالمندی بحرانی وضعیت برای مدیران که ی

شد.خواهدچهندارندمالیپشتوانهوبیمهاغلبکهفرداسالمندانوامروزجوانانتکلیفنیستمشخصوندارندجدیبرنامه

تش انررجلسات تمامی که راهانداژیفاتی برای را خود پازی یک تاثیری بیشک است، گرفته بهکار میرودرک انتظار و داشت نخواهد سالمندان وضعیت برای ی

شود.اندیشیدهمیکشدرااستاناینانتظارآیندهدرکهمعضلیبرایجدییرفک

بهنودونوسازگزارش

***

کننداقدامزودترشناسنامهفاقدافرادانتخابات؛درکترشبرای

کنند.اقدامجدیدشناسنامهیافتردونامثبتبرایوقتعراسدرکردندگمراخودشناسنامهکهافرادیجنوبی:خراساناحوالثبتکلرمدی

خب گزارش مرگزاربه سیما و صدا معمولیری روند از طوالنیتر گمشده های شناسنامه برای شناسنامه صدور روند اینکه به اشاره با مهرآور جنوبی، خراسان کز

کنند.اقدامجدیدشناسنامهیافتردوشناسنامهگمشدناعالمبراییعتررسچههربایدافراداینکرد:کیدأتاست،

میکشد.طولساعت72متقاضیانبرایمکانیزهشناسنامهیافتردبراییاوبودنمخدوشدلیلبهشناسنامهتعویضافزود:وی

داد.خبراستاندرگذشتهماه10درمکانیزهشناسنامه809وهزار31صدوروتعویضازمهرآور

یزشیراشهروندانازدرصد97برایهوشمندملیکارتصدور

است.شدهصادرهوشمندملیکارتیزشیراشهروندانازدرصد97برایتاکنون

خب با گفتگو در فارس استان احوال ثبت کل مرگزارمدیر سیما، و صدا برایری تاکنون، ملی کارت صدور ابتدای از گفت: فارس، شهروندان97کز از درصد

است.شدهصادرهوشمندملیکارتفارساستانجمعیتازدرصد90ویزشیرا
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اینکهرانصا بیان با و440ی ندارند اعتبار قدیمی ملی شناسایی های کارت اینکه به توجه با افزود: اند، نکرده اقدام کارت این نام ثبت برای استان در نفر هزار

جل برای میشود درخواست افراد این از است هوشمند ملی کارت داشتن مستلزم بانکی امور همه سرگیوانجام هرچه کارهایشان در وقفه از ثبتری برای یعتر

کنند.اقدامنام

شد.خواهدارائهمختلفخدمت16هوشمندملیکارتیقرطازآیندهدرگفت:وی

از ملی کارت صدور ظرفیت داد: ادامه فارس استان احوال ثبت کل به500مدیر روز در به12نفر میتوانند نام ثبت برای متقاضیان و است رسیده نفر هزار

کنند.مراجعهپیشخوانوپستدفاتر

دارند.ملیهوشمندکارتیافتردشرایطفارساستاندرنفرهزار700ومیلیونسه

شیرازهدیگر:منابع

فرداجمعهنمازدراحوالثبتادارهخدماتارائهفجر؛دههباهمزمان

است.پذیرامکانبود،خواهددایرجمعهنمازدرفرداکهاحوالثبتادارتخدمتمیزدرملیهوشندکارتدرخواستوشناسنامهتعویضامکان

خب گزارش مرگزاربه صداوسیما نماری عموم از اطالعیهای صدور با یزد استان احوال ثبت عمومی روابط یزد، بزکز محل در فردا کرد دعوت نمازرگزارگزاران ی

کنند.اقدامخودهویتیخدماتدرخواستبهنسبتاستانسراسرجمعه

است:حرشبدیناطالعیهمتن

تعالیبسمه

ع مردم عموم اطالع پیروزبه سالروز یکمین و چهل با همزمان میرساند یزد دارالعباده ثبتزیز ادارات فجر، دهه اهلل ایام و ایران اسالمی شکوهمند انقالب ی

میباشد.گزارانزنماهویتیسواالتبهپاسخگوییوخدمتارائهآمادهماهبهمنهجدهمفردایزداستاناحوال

خود فرزندان و همسر مادر، پدر، ملی شماره و شناسنامه اصل سفید، زمینه رنگی عکس قطعه یک داشتن همراه با میتوانند شناسنامه تعویض متقاضیان لذا

نمایند.مراجعهجمعهنمازیرگزاربمحلدراحوالثبتباجهبه

سیار سامانه استقرار محل در خود شناسنامه اصل ارائه با میتوانند هم اند نکرده اقدام خود ملی هوشمند کارت درخواست برای تاکنون که کسانی همچنین

کنند.تکمیلراخوددرخواستونامثبتفرآینداحوالثبت
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ملیهوشندکارتدرخواستوشناسنامهتعویض؛یزدامروزجمعهنمازدر

امکان شهروندان برای بود خواهد دایر که احوال ثبت خدمت میز در ملی هوشند کارت درخواست و شناسنامه تعویض امکان یزد امروز جمعه نماز در
است.پذیر

خب گزارش مرگزاربه صداوسیما نماری عموم از اطالعیهای صدور با یزد استان احوال ثبت عمومی روابط یزد، بزکز محل در امروز کرد دعوت نمازرگزارگزاران ی

کنند.اقدامخودهویتیخدماتدرخواستبهنسبتاستانسراسرجمعه

است:حرشبدیناطالعیهمتن

تعالیبسمه

ع مردم عموم اطالع پیروزبه سالروز یکمین و چهل با همزمان میرساند یزد دارالعباده ثبتزیز ادارات فجر، دهه اهلل ایام و ایران اسالمی شکوهمند انقالب ی

نما هویتی سواالت به پاسخگویی و خدمت ارائه آماده ماه بهمن هجدهم امروز یزد استان میتوانندزاحوال شناسنامه تعویض متقاضیان لذا میباشد؛ گزاران

ب محل در احوال ثبت باجه به خود فرزندان و همسر مادر، پدر، ملی شماره و شناسنامه اصل سفید، زمینه رنگی عکس قطعه یک داشتن همراه نمازرگزاربا ی

نمایند.مراجعهجمعه

سیار سامانه استقرار محل در خود شناسنامه اصل ارائه با میتوانند نیز اند نکرده اقدام خود ملی هوشمند کارت درخواست برای تاکنون که کسانی همچنین

کنند.تکمیلراخوددرخواستونامثبتفرآینداحوالثبت

وقتعراسدرجدیدشناسنامهصدورمازندران؛

داد.خبرممکنزمانینریعترسدرملیکارتوشناسنامهصدورازروپیشانتخاباتبهتوجهبامازندراناحوالثبتکلرمدی

خب گزارش مرگزاربه صداوسیمای وری میلیون دو اینکه بیان با رجبی علی ، مازندران و434کز انتخابات455هزار در دادن رأی شرایط واجد مازندران در نفر

نیست.ملیکارتداشتنهمراهبهیزنیاواستالزامیملیشمارهداشتنهمراهوشناسنامهاصلافزود:هستنداسالمیشورایمجلسدورهیازدهمین

کنند.کترشانتخاباتایندرتوانندمی)1380اسفند2ازقبلمتولدین(سنسالهجدهباالیافرادافزود:او

دفاتر به توانند می امسال ماه بهمن پایان تا دارند جدید شناسنامه درخواست یا اند کرده گم را خود شناسنامه که افرادی گفت: مازندران احوال ثبت کل مدیر
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کنند.مراجعهشهرستانهادراحوالثبتنمایندگیهاییادولتپیشخوان

میشود.صادرروزهیککردهاندگمراخودشناسنامهدوباریایککهافرادیبرایجدیدشناسنامهافزود:رجبی

آنها صدور به دستور کشور وزارت اینکه جز میبرد زمان ماه یک کردهاند گم را خود شناسنامه بار سومین که افرادی برای جدید شناسنامه صدور داد: ادامه او

دهد.

استرایگانپیشخواندفاتردرملیهوشمندکارتدرخواست

شد.خواهدانجامرایگانصورتبهپیشخواندفاتردرملیهوشمندکارتدرخواستاخذفرآیندگفت:زنجاناستاناحوالثبتکلرمدی

خب گزارش هیچگونهرگزاربه احوال ثبت ادارات در اینکه بیان با شفیعی علی سید زنجان استان احوال ثبت کل اداره عمومی روابط از نقل به و زنجان از فارس ی

دزه ثبتنام پیش برای طرینهای از میتوانند افراد حتی کرد: اظهار نمیشود، راریافت ثبتنام پیش مرحله هوشمندملی» کارت نام «ثبت سامانه به ورود یق

دهند.انجامرایگانصورتبهکامال

هرمدی کرد: اضافه زنجان استان احوال ثبت مبلغزکل به پیشخوان دفاتر در فقط ملی هوشمند کارت ثبتنام پیش د5ینه تومان بنارهزار که میشود یافت

مبا دهه ایام در شد مقرر پیشخوان دفاتر فنی مدیران نماینده با گرفته صورت هماهنگی درربه ملی هوشمند کارت درخواست اخذ فرآیند از مرحله این فجر ک

شد.خواهدانجامرایگانصورتبهپیشخواندفاتر

دهند.انجامرایگانصورتبهراملیهوشمندکارتثبتنامپیشتادارندکاملآمادگیفجرکرمبادههدرپیشخواندفتر۱۶افزود:وی

تعداد اینکه بیان با و۸۳۸شفیعی د۵۵۶هزار شرایط واجد گفت:رنفر بودند، زنجان استان در ملی هوشمند کارت و۷۰۳یافت ملی۶۸۳هزار هوشمند کارت

میشود.شاملراشرایطواجدیندرصد۸۳ازبیشکهاستشدهصادر

درمدی شرایط واجد افراد گفت: زنجان استان احوال ثبت آمدهرکل پیش فرصت از دهند، درخواست نشدهاند موفق تاکنون که ملی هوشمند کارت یافت

کنند.اقدامخودملیهوشمندکارتدرخواستارائهبهنسبتوکردهاستفاده

/ق73009پیام/انتهای
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یافتکاهشدرصد۷.۸جنوبیخراساندرهاوالدتجنوبی:خراساناحوالثبتکلرمدی

مدی کاهشربیرجند- از جنوبی خراسان احوال ثبت طی۷.۸کل استان در ها والدت میزان جا۱۰درصدی سال گذشتهرماهه سال مشابه مدت به نسبت ی
داد.خبر

است.رسیدهثبتبهجنوبیخراساندرتولدفقره۱۲۸وهزار۱۳یرجاسالماهه۱۰درکرد:بیانمهرخبرنگارباگووگفتدرمهرآورعلیرضا

اند.شدهمتولدپسر۱۰۴دختر،۱۰۰هرازایبهمتوسططوربهافزود:اند،بودهدختر۶۴۱وهزارششوپسر۶۸۴وهزارششتعداداینازاینکهبیانباوی

است.بودهروستاییمورد۳۳۲وهزارچهارویرشهمورد۷۹۶وهزارهشتشدگان،متولدمجموعازهمچنینکرد:اظهارمهرآور

است.داشتهکاهشدرصد۷.۸گذشتهسالمشابهمدتبهنسبتیرجاسالماهه۱۰دروالدتهامیزانکرد:بیانجنوبیخراساناحوالثبتکلرمدی

است.بودهسال۲۴تا۲۰وسال۳۴تا۳۰سال،۲۹تا۲۵درترتیببهمادرانمادرانسنیگروهینربیشتگفت:وی

بیشت ترتیب به علی و حسین امیرحسین، امیرعلی، ابوالفضل، نامهای اینکه بیان با زهرا،رمهرآور فاطمه فاطمه، همچنین افزود: است، داشته را فراوانی ین

اند.داشتهرافراوانیینربیشتدختراندرزهراوینبزحلما،

وفاتثبتدرصدی۶.۸افزایش

است.رسیدهثبتبهفوتمورد۴۱۹وهزارسهیرجاسالماهه۱۰درکرد:اظهارجنوبیخراساناحوالثبتکلرمدی

است.بودهروستاییمورد۶۰۳وهزارویرشهمورد۸۱۶وهزارتعداداینازداد:ادامهوی

اند.شدهفوتمرد۱۳۱ن،ز۱۰۰هرازایبهگفت:ودادخبرگذشتهسالمشابهمدتبهنسبتیرجاسالماهه۱۰درفوتیهادرصدی۶.۸رشدازمهرآور

بیشت اینکه بیان با فوتیهاروی سنی گروه بیما۷۵ین افزود: است، بوده باال به بیشترسال عروقی و قلبی درریهای فوت عامل جا۱۰ین سال بودهرماهه ی

است.

جماراندیگر:منابع

استرسیدهثبتبهزنجاناستاندروالدتواقعه13937

وقوع از مهر، خبرنگار با گفتگو در شفیعی علی سید مهر، خبرنگار گزارش و13به طی937هزار زنجان استان در والدت گفت:10واقعه و داد خبر امسال ماهه

است.شدهثبتاستاندروالدتواقعه46روزانهیبیرتقطوربه

است.رسیدهثبتبهزنجاناستاندروالدتواقعهدوساعتیکهردرکرد:اظهاروی

دررمدی پسر موالید تعداد زنجان، استان احوال ثبت را10کل امسال و7ماهه را89هزار دختر موالید تعداد و و6مورد گفت:848هزار و کرد اعالم مورد

است.رسیدهثبتبهپسر103تولددختر100هرتولدثبتازایبهواست103بابرابرزمانیبازهایندردختربهپسرجنسینسبت

طی افزود: نیز10شفیعی امسال و4ماهه روزانه189هزار متوسط طور به و است رسیده ثبت به زنجان استان در وفات واقعه استان13مورد در وفات واقعه

است.رسیدهثبتبهوفاتواقعهیکساعتدوهردریبیرتقطوربهیعنیشدهثبت
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تصرمدی زنجان، استان احوال ثبت ازدواجرکل ثبت شناسنامه، تعویض وفات، گواهی صدور و وفات ثبت نوزادان، برای شناسنامه صدور و والدت ثبت کرد: یح

است.ثبتاحوالمهماقداماتازجمعیتیآمارهایتهیهووالدتگواهیصدورطالق،و

شمالیخراسانمنتخباسامیصدردرفاطمهوعلیامیراحوال:ثبتکلمدیر

گرفتند.قراریرجاسالماههدهطیاستانمنتخباسامیصدردرفاطمهوامیرعلیگفت:شمالیخراساناحوالثبتکلمدیرشمالی-خراسان

ترتیب به امیرحسین و ابوالفضل علی، محمد، امیرعلی، اسامی داشت: اظهار ، آنالین قدس خبرنگار با گفتگو در نیا زاهدی اسامی5علی و پسران منتخب نام

است.گرفتهقراردخترانمنتخباسامیفراوانیجدولپنجمتااولجایگاهدرترتیببهحلماویسناآسنا،زهرا،فاطمه،

ع مردم ارادت و عالقه دهنده نشان امر این افزود: هایزوی آموزه اساس بر مردم فرهنگی رفتارهای بیانگر واقع در و طهارت و عصمت خاندان به استان یز

است.دینی

جا سال ماهه ده طی گفت: تعدادروی و12ی تعداد،787هزار این از که است رسیده ثبت به استان احوال ثبت ادارات در والدت و6واقعه واقعه674هزار

یابد.میاختصاصدخترانوالدتثبتبهواقعه113وهزار6وپسرانوالدتثبتبهمربوط

کننداقدامهوشمندملیکارتیافتردبرایافراد

کنند.اقدامخودکارتیافتردهرچهجهتیعتررسچههرهوشمندملیکارتفاقدافرادگفت:همداناستاناحوالثبتسازمانکلمدیر

پیگی و ثبت برای هوشمند ملی کارت فاقد افراد اینکه بیان با زورمند حسنزاده اسد نیوز"، "همدان گزارش دربه سری چه هر خود کارت کنند،ریافت اقدام یعتر

د شرایط واجدین کل از میلیونرگفت: یک که هوشمند ملی کارت اند،563و244یافت شده برآورد و181نفر ثبت952هزار برای اقدامی هیچ تاکنون نفر

اند.ندادهانجامنام

است.استاندرشرایطواجدیندرصدصدم75و12معادلمقداراینکرد:بیاناو

ط از حتما گرامی های استانی هم ملی هوشمند کارت شدن کاربردی از قبل افزود: ادامه در همدان استان احوال ثبت سازمان کل بهرمدیر مراجعه یق

نمایند.قدامخودنامثبتتکمیلبهنسبتهوشمندکارتنامثبتایستگاههای

شد.خواهندمشکلدچارخدماتبرخیارائهدرافرادملیهوشمندهایکارتیرپیگیعدمصورتدرکرد:تاکیدزورمندزادهحسن

کد# گرفتن با میتوانند نرسیده دستشان به و کرده اقدام هوشمند ملی کارت برای تاکنون که افردی کرد: بیان س4*6090او و ملی شماره عنوان و یالر*

کنند.استعالمراخودملیکارتصدوروضعیتشناسنامه

د را کارتشان هنوز و نموده نام ثبت که افرادی کرد: بیان همدان استان احوال ثبت سازمان کل سایررمدیر و بانکها از خدمات اخذ برای اند، نکرده یافت

نمایند.خدماتاخذیافتیردرسیددرجرمندیررهگیکدارائهبادستگاهها

ش برای کرد: بیان اسالمی شورای مجلس پیشرو انتخابات به اشاره با زورمند زاده وجودرحسن ملی هوشمند کارت جهت از مشکلی هیچگونه انتخابات در کت

استسیدهرثبتبهزنجاناستاندروالدتواقعه13937ان:جمار|خبرخبرادامهادامه
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کنند.کترشانتخاباتدرقدیمیهایکارتهمانباتوانندمیهااستانیهموندارد

است.کافیملیشمارهارائهوشناسنامهداشتنهمراهانتخاباتدرکترشبرایافزود:زورمندزادهحسن

جوانخبرنگارانباشگاهاست./گردیدهجردشناسنامههااغلبوقدیمیملیکارتهایرویبرملیشمارهکرد:نشنخاطراو

فرداشهردیگر:منابع

کننداقدامهوشمندملیتکاریافتدرایبرادافرنیوز:همدان|خبرخبرادامهادامه
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1405سالدرکشورایپرسشنامهیرسرشماحذفکرد؛اعالمایرانآمارکزرمملیمحاسباتواقتصادیمعاون

م ملی محاسبات و اقتصادی معاون برنامهرایسنا/اصفهان یک طی گفت: ایران آمار سالزیرکز در سرشما1405ی بهربحث کشور ای پرسشنامه های ی
شد.خواهدانجام–مبناثبتیصورتبهکاراینوشودمیگذاشتهکنارکاملطور

فرامر چهارشنبه-زایوب شامگاه سا16ی تصمیم ارتقاء در آمار نقش و ها چالش همایش در ماه باززبهمن اتاق در که خصوصی بخش بری اصفهان گزاررگانی

گذا سیاست عرصه در آمار نقش به اشاره با ورشد، باشد خصوصی بخش عملکرد پایه بر باید کشور اقتصاد کرد: اظهار خصوصی، بخش برای خصوص به ی

گیرد.قرارمدنظربخشاینهایرگذاسیاستدر

گذا سیاست بستر اینکه بیان با گذاروی سیاست بستر گفت: دارد، مولفه دو کشور فیری امکانات و آنها توانمندی و سرزمین یک افراد به منطقهزی آن یکی

سیاست حوزه در بنیادین و باکیفیت تحوالت تا و است وابسته ورجغرافیایی اساسی و پایدار توسعه ندهد، خواهدزخ روبرو هایی محدودیت با یرساختی

بود.

م ملی محاسبات و اقتصادی معاون ایسنا، گزارش برنامهربه بعضا اینکه بیان با ایران آمار دلیلزیرکز کرد: اظهار است، مواجه مشکالتی با خصوصی بخش ی

است.مقرراتوقوانینبهپایبندیواجتماعیاقتصادی،سیاسی،ثباتبودنکمموضوعاین

برنامه حوزه دو در ارقام و آمار از توان می اینکه بیان با گذازیروی سیاست و ارری گفت: کرد، استفاده خصوصی بخش یکزی های فعالیت فضای یابی

بهت که داشت توجه باید اما دارد، ضرورت فضا این مستمر پایش و رصد همچنین و کار و کسب فضای جمله از نامساعدرکشور زمین یک در ها سیاست ین

داشت.خواهدهمراهبهرانتایجینرکمتناهموارو

گذازفرامر سیاست برای کرد: اضافه است.ری ... و اجتماعی سیاسی، اقتصادی، ثبات آن و کنیم فراهم را هموار شرایط باید خصوصی بخش درست و فعال ی

م های سیاست به ادامه در مروی گفت: و کرد اشاره ایران آمار مدرکز بر اکنون آمار سارکز آمازن نظام وظایفری به ها فعالیت بستر جدای و دارد تاکید ی

کند.تولیدرااطالعاتوآمارازسطحینربیشتینه،زهینرکمتباتاداردیرآماجدیدمنابعازاستفادهبرسعیوکندمیتوجهخود

م ملی محاسبات و اقتصادی برنامهرمعاون یک طی کرد: اظهار ایران آمار سالزیرکز در سرشما1405ی کنارربحث کامل طور به کشور ای پرسشنامه های ی

وزارت دارایی، احوال، ثبت همچون نهادها و ها دستگاه بقیه اطالعات از استفاده با بنابراین بود، خواهد –مبنا ثبتی صورت به کار این و شود می گذاشته

کنیم.یرآوجمعثبتیصورتبهرااطالعاتیمرداسعی...وداراییامورواقتصاد

م اقتصادی معاونت در داد: ادامه آوروی جمع تا شده سعی آمار کارکز به مراجعه بدون ها قیمت و شود حذف کاغذ شکل به اطالعات ازری استفاده با ها گاه

شود.میمشخصهادستگاهدیگرهایدادهنوینابزارهای

شد.خواهدسالدرینهزهتومانمیلیونصدهاجوییصرفهموجبکاغذیشکلبههادادهیرآوجمعحذفکرد:تاکیدیزفرامر

کنیم.یرآوجمعکاالدیجیهمچونیزمجاهایسایتدرموجوداطالعاتازاستفادهباتورماطالعاتوآمارتاایمکردهسعیهمچنینداد:ادامهوی

م ملی محاسبات و اقتصادی آمارمعاون های خالء کردن برطرف دنبال به اینکه بیان با ایران آمار ایرکز منطقه های حساب حوزه در گفت: هستیم، کشور ی

مصرف قیمت ها، قیمت شاخص حوزه در همچنین کنیم، اعالم ها استان در را زودرس ای منطقه های حساب فصلی شکل به تا شده سعی طرحی پیشنهاد با

شود.میتولیدماهانهشکلبهکننده

شود.میتولیدماهانههاشاخصجدید،هایروشازاستفادهباشدمیتولیدفصلیشکلبهتولیدکنندهقیمتشاخصحالیکهدرداد:ادامهوی

پیامانتهای
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امیدوتدبیرخرداد،دیگر:منابع

الکترونیکیاطالعاتتمامیکارتهوشمند،ملیکارت

کرد.بازدیدبلوچستانوسیستاناحوالثبتاقداماتوهافعالیتروندازکشوروزارتانتخاباتستاداطالعاتیرفناوکمیتهرئیس

خب گزارش مرگزاربه ی صداوسیما الکترونیکری دولت در گفت: شد، انجام مجلس انتخابات آستانه در که بازدید این در شجاعان بلوچستان، و سیستان کز

است.یقرطاینازمطلوبخدماتارائهواستهوشمندملیکارتیقرطازفرداطالعاتهمهیافتردبرتاکید

گردآو کاروی را احوال ثبت سازمان پایگاه در اطالعات بزری بسیار کدپستیری و شهروندان آدرس به مربوط مشکالت، از یکی افزود: و خواند اهمیت با و گ

شود.انجامهامهاجرتوآدرستغییربهنسبتدقیقیزیربرنامهاستنیازکهاستنامعتبرهای

م مداررئیس و شناسنامه کپی حذف موضوع گفت: کشور وزارت الکترونیک دولت توسعه همکارکز با که هویتی شده،رک آغاز احوال ثبت و کشور وزارت ی

است.اجراییدستگاههایدرخوبیبسیاراقدام

سیستانوبلوچستانکزرمصداوسیمایدیگر:منابع

بعدازطالقهمسرازشناسنامهنامحذف

متا همسرش با فردی احوالراگر ثبت اداره به تواند می اش شناسنامه در او نام شدن ثبت و ازدواج رسمی ثبت و دوم همسر انتخاب با باشد کرده که
و ازدواج رسمی ثبت نیز و دوم همسر انتخاب به منوط شناسنامه از اول همسر نام حذف دهد. ارائه را اول همسر نام حذف برای درخواست و مراجعه

است.فردشناسنامهدرایشاننامثبت

افراد . است جزئیاتی و قوانین دارای شناسنامه از همسر نام حذف هستند.زناطقان: خود شناسنامه از همسر نام حذف خواهان طالق از بعد که هستند یادی

ه ولی اند شده جدا هم از زوج یک اینکه به توجه تاربا میخواهند و شود می تداعی برایشان طالق دوران خاطر و یاد افتد، می شناسنامه به نگاهشان گاه

ندارند.شناسنامهدرخودسابقهمسرنامماندنبهتمایلیکهچراکنند،پاکشانشناسنامهازراخودهمسرنامبتوانندکهبیابدراهی

متا همسرش با فردی مراجعهراگر احوال ثبت اداره به تواند می اش شناسنامه در او نام شدن ثبت و ازدواج رسمی ثبت و دوم همسر انتخاب با باشد کرده که

ایشان نام ثبت و ازدواج رسمی ثبت نیز و دوم همسر انتخاب به منوط شناسنامه از اول همسر نام حذف دهد. ارائه را اول همسر نام حذف برای درخواست و

1405سالدرکشورایسشنامهپریشمارسرحذفایسنا:|خبرخبرادامهادامه
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کرد.استفادهقانونیمقررهاینازتواننمیآنمعرفیوهمسرانتخابصرفبهبنابرایناست.فردشناسنامهدر

همسرنامحذف

چه است، مختلف جاهای در شناسنامه تر راحت ارائه موجب موجود، روانی بار کاهش بر عالوه شناسنامه از قبلی همسر نام حذف به اقدام دیگر طرفی از

عمدت تاینکه خصوصی زمره در اینچنینی مسائلی صدوررًا با که است حالی در این باشند. خبر با ها آن از همگان که ندارد دلیلی و است افراد مسائل ین

شوند.مطلعخودآیندههمسرقبلیازدواجازتجردگواهیاخذباتوانندمیازدواجازپیشمردونزکهداشتبیانبایدتجردگواهی

متا همسرش با فردی اگر قانون ثبترمطابق اداره به تواند می اش شناسنامه در او نام شدن ثبت و ازدواج رسمی ثبت و دوم همسر انتخاب با باشد، کرده که

دهد.ارائهرااولهمسرنامحذفبرایدرخواستومراجعهاحوال

اش شناسنامه از شده فوت همسر نام حذف به نسبت احوال ثبت ادارات به مراجعه با تواند می فرد ازدواج، شدن ثبت صورت در کند، فوت فردی همسر اگر

کند.حذفاششناسنامهازراشدهفوتهمسرنامواقدام

منبع:یاسا

شود.میفرستادهشوهرخانهبهکودکیدر،یکیایرانینزچهارهراز

ت دهنده تصویرتکان دخترین گلنار دارم،قصه کودکان ازدواج از که و11کری کرد ،خودکشی بنشانند عقد سفره پای را او خواستند می وقتی که است ای ساله

سالمه؟)چندمن.مگهبدنشوهرمخوانمی(بودنوشتهمادرشبهاینامهدرکهکیر.دختمرد

شوند.فقط می فرستاده شوهر خانه به مدرسه میز پشت از دختربچه هزاران سال باشد،هر کودکان ازدواج مانع که قانونی فقدان .در نیست و نبوده استثنا گلنار

.استبودهکودکهنوزانهاازیکیاندکردهازدواجکهزنیچهارهرازوشدهثبتسال18یرزدخترهزار146ازبیشازدواجعقدگذشتهسالدر

از از13بیش کمتر ها بچه دختر این از تن دختران13هزار از حکایت امار بعضی و اند داشته بین10یرزسال مردانی ازدواج به اکثرا و دارند 60تا16سال

.انددرآمدهساله

.استبودهاجتماعیوسیاسیمناقشاتمحلسالهاکهباشدمیسرزمینایندخترانازاسفناکوطوالنیداستانیکازبخشیفقطهااین

سال ایران،در مجلس زنان پسران95فراکسیون ازدواج سن که اورده میان به طرحی که کرد دختران18اعالم و برای16سال الیحه .این شود تعیین سال

بین دختران احتمالی،ازدواج های مخالفت با س16تا13مقابله قانونی،اجازه پزشکی و نظر جلب با دادگاه اجازه به منوط نیز را دختررسال ومصلحت پرست

برود.حاشیهبههمتالشاینکهشدسببشیعهتقلیدمراجعمخافتنهاینتدرهایییرکامحافظهچنینوجود.بابودکردهبینیپیش

سرشما اطالعات براساس ایران ازردر ،بیش مسکن و نفوس عمومی نوجوان70ی پسر و دختر اما14یرزهزار .سالنامه دارد وجود ایران در متاهل یرسال

است.شدهثبتایراندرکمتروسال14گروهازدواجهزار40حدودساالنه،انازبعدو1391سالهایدرکهدهدمینشاننیزاحوالثبتسازمان

که دهد می ندارند،نشان قبل های سال امار با فاحشی تفاوت که ارقام و اعداد در17این کماکان معظل این حل برای ای رسانه و مدنی فعاالن تالش سال

است.ماندهاولپله

نشد...پیداهیچگاهوشدگممیانایندرکهای.کودکیشدندگربززودخیلیونکردندکودکیکهکودکانی

باشد؟؟؟داشتهتواندمییردیگنامچهزنانحقوقنقضوتجاوزجزواین

نیوزملتصبحیرخب/پایگاهنسبسعادتیندا
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شودشکستهبایداطالعاتحصر

شفافیتضرورتدربارهاطالعاتیرفناوکارشناسسیمهساز،حمیدباگووگفت

اطالعاتی بدهبستان و چانهزنی برای موجودشان دادههای از نوعی به یعنی میدانند، خودشان قدرت اسباب را اطالعات داشتن اختیار در دولتی مدیران معموال

تق بلکه نیست، هم خاص سازمانی به مختص مسأله این و میکنند استفاده قدرت روابط سیاستیردر چنین مقوله این به نسبت دولتی سازمانهای تمامی یبا

محافظهکا البته مردارند. خود هم دادهها انتشار تبعات وجود علت به سمتزی به رفتن برای تمایلی اساسا دولتی مدیران شده باعث که است علت بر ید

باشندنداشتهباز»«داده

گواهی و کارنامه و شناسنامه تا گرفته خدمت پایان کارت از درونش هست، خانهها از خیلی در که کیفی یا گنجه احمدی] ازدواج[امیرحسین قباله تا نامه

خ سند ضرورو اوقات برای چهار در سه عکس چند آن در هم خانواده اعضای از یک هر میشود. پیدا خانه دررید را هویت اساس کیف یک همین دارد. ی

کنتزرو هرگار که کیفی میدهد. شکل اتوماسیون و کارل هر خانواده اعضای از بهریک و بردارد را اسنادش تا میگردد را آن داخل باشد، داشته سازمانی که ی

کند. طی را روند این باید بارها شاید که یکبار نه دیگر. جای هر و بانک بیمارستان، دانشگاه، یا مدرسه رانندگی، آموزشگاه کارش، محل برود. بعدی سازمان

مدا این باید میرود که جا هر چرا که بپرسد خود از هم گاهی دررشاید شود. ثبت بار چندمین برای اطالعاتش که کند پر فرمی دوباره و آویزه خود به را ک

میان همزاین سیمهساز حمید میفشارند. پای آن بر برخی که است بحثی آنها سوی از انتشارداده و مختلف سازمانهای میان اطالعات تبادل برای یرساختی

فناو کارشناس آنهاست. از دیگریکی چیز هر از بیش روزها این سیمهساز است. کرده مطالعه اطالعاتی دادههای کیفیت بر تخصصی بهطور که اطالعات یری

ابنای برای که اطالعاتی میافزایند. خود قدرت بر روز هر که هستند اطالعات و دادهها ما، عصر امپراتوران که میگوید و دارد باور اطالعات و دادهها قدرت به

شدهاند.تنفسبرایهوامانندبشر

ج بارامروز بشر ابنای زندگی در پررنگی نقش آنها به دسترسی و اطالعات آزاد جزیان به که منابعی از یکی میکند. سازمانهایری میدهد، شکل اطالعات یان

دارد؟ضرورتیچهسازمانهاسویازاطالعاتاینعمومیانتشاروباشدشکلچهبهبایددولتیسازمانهایاطالعاتانتشارروشاساسااست.دولتی

به و ذخیره دسترسی، به نیاز و مزایا که نمیکرد فکر کسی پیش سال چند تا اساسا که کنم اشاره موضوع این به باید سوال این به پرداختن از پیش

ضروراشتراکگذا حد این به تا دادهها آزاد عنوانری تحت مقولهای دنیا در امروزه باشد. Openی dataمط باز» «داده بلوغیریا فراهمآوردن برای که است ح

برقرا منظور به سازراست دادههارکاوی از بخشی سازمانی هر در است طبیعی البته شود. فراهم پیش از بیش دادهها به رایگان و آزاد دسترسی امکان که ی

اشتراکگذا مقوله با ما کشور سازمانهای اساسا دادهها، محرمانهبودن موضوع سوای اما نیست، عمومی آنها به دسترسی که باشند محرمانه و یرطبقهبندی

موظفند سازمانها تمام درواقع گیرد. شکل دادهها به آزاد دسترسی برای روندی زمینه این در است الزم و دارند مشکل آنها قراردادن دسترس در و دادهها

شود.میستادهفرشوهرخانهبهکیدکودر،یکیانیایرنزچهارهرازنيوز:فولدز|خبرخبرادامهادامه
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کنند.منتشرراخوددادههای

ق یعنی گرفته؛ شکل داده حکمرانی عنوان تحت بحثهایی دنیا در قرامروزه حاضر، آرن از قدرت و ثروت امروزه دادههاست، حکمرانی و اطالعات ِنن

است قدرتی این و برسند دانش و خرد به دادهها تحلیل با توانستهاند سازمانها این رسیدهاند. مهارت به دادهها از کارآمد استفاده در که است سازمانهایی

دارد.وجوددادههادرذاتیبهطورکه

ا را دادهها از اعظمی بخش ما کشور نگهداردر و تولید دولتی ندارد.رگانهای وجود دادهها این قراردادن دسترس در برای رویهای متاسفانه اما میکنند، ی

اطالعاتی بدهبستان و چانهزنی برای موجودشان دادههای از نوعی به یعنی میدانند، خودشان قدرت اسباب را اطالعات داشتن اختیار در دولتی مدیران معموال

تق بلکه نیست، هم خاص سازمانی به مختص مسأله این و میکنند استفاده قدرت روابط سیاستیردر چنین مقوله این به نسبت دولتی سازمانهای تمامی یبا

محافظهکا البته مردارند. خود هم دادهها انتشار تبعات وجود علت به سمتزی به رفتن برای تمایلی اساسا دولتی مدیران شده باعث که است علت بر ید

باشند.نداشتهباز»«داده

ه صرف به نیاز دادهها نگاهداشت که است این دولتی سازمانهای نگاه مسأله، این بر مدیزعالوه یعنی دارد، نگهدارینه بهروزآوریت، و هری دادهها ینهبردارزی

ه باید باشد، ثانویه ذینفع نوعی به و کند استفاده دادهها این از است قرار سازمانی اگر طبعا پس نگهدازاست. مدیرینههای و پرداختری را دادهها این یت

ه پرداخت یعنی موضوع همین معموال که بسیازکند برای داده میگویدرینه اطالعات متقاضی سازمان چراکه است، اشکال محل دولتی سازمانهای از ی

نگهدازه به مربوط هرینه با آن انتشار نباید پس میکند، پرداخت خزانه از دولت را دادهها این احوالزی ثبت از سازمانی است قرار اگر مثال باشد، همراه ینه

نگهدا تولید، که دارد را چالش این احوال ثبت سازمان بگیرد، را شخص یک فردی هراطالعات من برای اطالعات این بهروزرسانی و رازی آن باید و دارد ینه

بسیا اینکه نتیجه کنید. هرپرداخت درنهایت که هستند پولی متقاضی اطالعات، تبادل برای دولتی سازمانهای از جامعهزی افراد تکتک دوش روی ینهای

میشود.شخصهربرایکاغذیفرمهایدرفردیاطالعاتثبتصرفکهاستوقتیاتالفآنبارزنمونهمیشود.

باید مختلف سازمانهای کشورها، قانون براساس چراکه است، گرفته شکل اطالعات تبادل برای الزم بلوغ و ندارد وجود دنیا در امروز بحثها قبیل این از

دهند.قرارجامعهافرادوسازمانهابقیهاختیاردرراآنهاوکنندمنتشراست،گرفتهقراراختیارشاندریرهایزجصورتبهکهرادادههایی

دارد؟نیازیرساختهاییزچهومنفیومثبتپیامدهایچهاطالعاتتبادلازنوینشیوهاین

کا چندباره از مانع عملیاتی صورت به و همافزایی باعث نخست نگاه در شیوه داراین اطالعاتی فرم شما مثال برای میشود. مشخصری را هویتتان که ید

کا سابقه تحصیالت، میزان کدملی، حاوی که فرمی جرمیکند. این وقتی شماست. اطالعات دیگر و وجودری مختلف سازمانهای بین اطالعات تبادل یان

بارها و بارها ما از یک هر برای که اتفاقی کند. منتقل خود همراه را اطالعات این میکند، مراجعه که سازمانی هر در است مجبور شهروند یک دادهرندارد، خ

است.

ساز نظر از اگر که حالی میکندزکار،ودر مراجعه سازمانی به کسی وقتی یعنی شود، تسهیل فضا این که میکند کمک باشد، داشته وجود اطالعاتی یرساخت

دیگ سازمان در او از اطالعاتی بهرو ببرد را مستندات دوباره شخص اینکه نه قرارمیدهد، دوم سازمان اختیار در را اطالعات اول سازمان آن دارد، وجود ی

شود.طیبارهررونداینوکندیرنسخهبرداآنهاازهمسازمانآنوبعدیسازمان

بگی ارفرض اختیار در و کند منتشر را خود اطالعات دارد تمایل که هست سازمانی عملیاتی فضای در کهریم همینجاست از درست دهد. قرار دیگر گانهای

میشود.حرمطآنهای»ر«تعاملپذیودادهها»«تبادل

میافتد؟اتفاقهمماکشوردردادههایرتعاملپذیآیا

کاغذربدویت روی اطالعات اصالت که معناست این به و میزنند مهر او اطالعات فرم روی و میدهند شخص به کاغذی که است این اطالعات تبادل الیه ین

نیز متقاضی سازمان خود است ممکن حال ببرد. اطالعات متقاضی سازمان پیش را آن تا میدهند قرار مراجعهکننده اختیار در را کاغذ این است. شده احراز

شودشکستهبایداطالعاتحصرآنالین:55|خبرخبرادامهادامه
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دیگ استعالم اطالعات سازماندهنده از مجزا چیربهطور اعتبارسنجی نهایتا و بکند هم حالتزی این دهد. انجام است، گذاشته اختیارش در شخص که را ی

سنتیت طرمیشود از تقاضا مورد اطالعات که است اینگونه روند جلوتر گام یک در اما میافتد، اتفاق که روندی شود.رین تبادل ایمیل صورت به و فایل یق

دارد.وجوددادهتبادلدرخطاوانسانینیرویگرفتنربهکاازنسبتیبازهماینجادر

موا که باالتر حزالیه همین میگذاردری پرتابل روی را اطالعات مرجع سازمان که است این میشود تلقی باز» «داده تحقق جهت در گام نخستین و است کت

کنند.استفادهخودمجموعهدروبردارندآنرویازرااطالعاتمیتوانندمتقاضیانو

فناو مبتنیبر سیستمهای ما کشور سازمانهای کمتردر آنها در دادهها تبادل اما دارند، وجود اطالعات کارری انجام برای فردی مثال، برای دارد. را نقش ین

پاسخیرادا درخواست، آن براساس تا میدهد ارجاع «ب» سازمان به و داده او به کاغذی درخواست، یک «الف» سازمان میکند. مراجعه «الف» سازمان به ی

مدیرد برای اطالعاتی سیستمهای دارای سازمان دو هر درحالیکه کند، صورتریافت به الکترونیکی جای به داده تبادل حالت این در هستند، دادهها یت

نیست.نیزونظاممندخودکارطبعاکهشدهاستحصالکاغذی

فراهمآو با دارند سعی کاردولتها چندباره الکترونیک» «دولت ایجاد و اطالعاتی بسترهای دیوانساالری و اداریها کمتریهای و دهند کاهش را ینری

درگیرد را متقاضی اینکه بدون بتواند سازمان که است زمانی ایدهآل حالت کنند. ایجاد هستند، مردم همان که نهایی مصرفکنندگان برای را کند،ری ماجرا گیر

است.دادهها»«تبادلدرگامنخستیناینکهکندیافتردکاملوبرخطصورتبهرااوبهمربوطاطالعاتتمامی

ط از دیگر سازمان به سازمانی از اطالعات است ممکن دادههاست. تعامل این، از بعد باشدرمرحله نحوی به اطالعات اما شود، تبادل «وبسرویس» یق

سازمان اما است، شده تبادل اطالعات حالت این در نباشد. نیازمندیهایش با مطابق یا باشد نداشته اطالعات آن از کاملی برداشت آن مصرفکننده که

بهرهبردا به قادر ابهام و چندگانگی وجود علت به مارمصرفکننده یعنی دادهها» «کیفیت عنوان تحت میآید پیش بحثی اینجا نیست. اطالعات از کامل ی

چی سازمانهازاول تا باشد باکیفیت که میکند پیدا نیاز درنهایت شود، تبادل بخواهد سازمان چند بین وقتی باز داده این و باز» «داده عنوان تحت داشتیم ی

کنند.استفادهآنازبتوانند

دارد؟وجوداینبارهدردیگرکشورهایازتجربهمثالی

درمان به مربوط اطالعات سوابق تمامی است. شده توجه آن به پیشرفته کشورهای در که است موضوعاتی از یکی الکترونیک، سالمت بحث پیرامون بله،

نگهدا و ثبت یکپارچه صورت به وفات هنگام تا تولد موقع از شخص یک سالمت شاملرو اطالعاتی شهروند هر الکترونیک سالمت پرونده در میشود. ی

و بهداشت حوزه در شخص یک اطالعاتی سوابق میشوند اینها میشود؛ ثبت بیمارها سوابق و تجویزشده داروهای پزشک، به مراجعات دورهای، چکاپهای

ط انجامردرمان. فعالیت خانواده یا شخص یک درمان و بهداشت حول است قرار اگر یعنی است، الکترونیک سالمت همین مبتنیبر نیز خانواده پزشک ح

باشد.دسترسدریکجاصورتبهبایداطالعاتیسوابقتمامشود،

بگی مجوز و بروید جایی میخواهید شما اگر نمونه برای ندارد، مناسبی وضع دولتی سازمانهای در دادهها تبادل دارمتاسفانه سوءپیشینه عدم به نیاز ید،رید،

د +ربرای پلیس مراکز از یکی به باید شما عدمسوءپیشینه گواهی دهید.١٠یافت متقاضی سازمان به ارایه برای عدمسوءپیشینه درخواست و کنید مراجعه

کیف سوابق متقاضی، فرد آیا که کند بررسی باید جرایم و جرم سوابق به مراجعه با متقاضیرپلیس سازمان به کاغذی صورت به را آن نهایتا و خیر یا دارد ی

تعاملپذی فضای در درحالیکه کند، بستراعالم باید کنیم، را کار این بخواهیم یکری به شخص باشد. کار این متقاضی نباید شخص و باشد داشته وجود ی

سوءپیشینه بررسی امکان وبسایت مانند دستی یا وبسرویس مانند خودکار سیستمی ابزارهای از استفاده با متقاضی سازمان و است کرده مراجعه سازمان

باشد.داشتهرا

تعاملپذی خررویههای مانند شده، هم فساد باعث موارد برخی در نقص این و است کار ابتدایی مراحل در ما کشور در سازمانها بین جهتدارری یدهایی

یا تولیدکنندگان به مربوط سهامهای میروند قبل هفته یک خبر آن براساس و میشود رسانهای خبر فالن بعد هفته دو میدانند که کسانی بورس. تاالر در
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میکنند.قبضههستند،حوزهایندرکهراکتهاییرش

هستند؟چهیرساختهازوکارهاوسازایناست.نیازجدیکارهایوسازبهاطالعاتتبادلازروشیچنینبرایمیرسدنظربه

ساز وواین «مزکارها ایجاد با میتوان الکترونیک دولت در چراکه الکترونیک دولت اجراییشدن همان یعنی سمتریرساختها به را فضا هم داده» تبادل کز

کرد.هدایتالکترونیکیسمتبهسنتیحالتازرادادههاتبادلهمودادسوقدادهباز

از بیش دولتی مجموعههای در دا٣ما مجوز ازرهزار باید مراجعهکننده شخص که هست مواردی مجوزها این از بخشی در و٢٠یم. بگیرد صالحیت تأیید نهاد

میافتد.اتفاقسنتیصورتبهاکثراهمروندهمین

شکلگی بستربا ایجاد و الکترونیک دولت طری از و خودکار و سیستمی صورت به بود خواهند قادر سازمانها یکپارچه، خودAPIیقری نیاز مورد دادههای ها

د را خود نیاز مورد اطالعات و تبادل اپراتوررا کار یعنی کنند، اگرریافت نمونه برای برسد. خودش میزان حداقل به دیگAPIی بحث هر یا بهرسوءپیشینه ی

کند.یافتردخطبروسیستماتیکصورتبهرااطالعاتمیتواندنیازشفراخوربهسازمانهرآنازبعدشود،ایجاددادههاتبادلکزرمدرکزرمتمصورت

بکشد، طول روز چندین است ممکن کار این که شود نامه دوباره و برود درخواستم و دهم درخواست و پلیس بروم من آنکه جای به مثال خاص مورد این در

دارد.دنبالبهنیزرایرکمتینههایزهمجموعدرطبعاکهانجامدادثانیهازیرکسدرراکارمیتوان

میگیرد؟انجامچطورکاراین

ط از ایدهآل حالت دردر یک مریق همان که صالحیترگاه و میدهند قرار جا یک در را سوءپیشینه سرویس یعنی بیفتد، اتفاق باید است، داده تبادل کز

ط از متقاضیاند، که سازمانهایی کارتمام بینریق تبادالت از بخشی حاضر درحال متاسفانه باشد. داشته دسترسی سرویس این به که میشود تأیید گروهی

دارند.دادهتبادلهمبادوبهدوصورتبهسازمانهاعمالونیستشکلاینبهسازمانها

به داده اجزای اگر درحالیکه باشد، داشته وجود درخواستکننده سازمان فراخور به اطالعاتی وبسرویس چند داده نوع یک برای است ممکن حالت این در

تع استاندارد تعاملپذیرصورت شروط نخستین کرد. استفاده مشخص وبسرویس یک از وبسرویس چند جای به میتوان شود، اطالعرسانی و همریف ی

است.مواردهمینتحقق

تعاملپذی ایجاد اهمیت به توجه هربا کاهش در موضوع این که نقشی و دولتی سازمانهای در اطالعاتی سیستمهای بین جلزی و ازرگیوینهها ی

کارچندبارهکا دارد، تعاملپذیریها عنوان تحت کارگروهی واقع در باشد. داشته موضوع این تحقق در نظارتی نقش تا است گرفته شکل تعاملپذیری یرگروه

کند.هدایتکزرمتموخودکاربهدوبهدووسنتیحالتازرادادههاتبادلبلوغی،مدلطیداردسعی

نمیشود؟اطالعاتانحصاربهمنجرکنند،استفادهآنازهمگانتاباشدداشتهوجوداطالعاتیکزرماینکه

ساز اگر نظرم تعوبه درست خطرکارش چنین معرض در باشد، شده سایتریف نمونه برای بود. نخواهیم طweatherی از شما و است هواشناسی یقرسایتی

د را کرهزمین آبوهوایی اطالعات میتوانید سایت طراین از بلکه نکرده، ایجاد انحصار هواشناسی به مربوط دادههای انتشار در سایت این کنید. یقریافت

سای اختیار در که طروبسرویسهایی از و کند طراحی هواشناسی نرمافزار تمایل صورت در مجموعهای هر که است کرده ایجاد را امکان این داده، قرار یقرین

APIبرنامهweatherد را نقطه یک به مربوط ازرهواشناسی بهینه استفاده شرط شدند متوجه سیستمها تمام دنیا در دهد. نمایش خود کاربر به و کند یافت

اشتراکگذا به جرداده حالت از یعنی است، یکدیگر بین آنها سازمانهایزی اطالعاتی سیستمهای البته که رفتن اطالعاتی یکپارچگی سمت به اطالعاتی یره

هستند.آنابتداییگامهایدرما
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دادخبرالکترونیکدولتاجرایبرایدستگاههامقاومتازارتباطاتیرزومعاون

مهمت از مردمریکی به دادهها ارائه سهولت و شفافیت و الکترونیک دولت به دستیابی میدهد، مانور آن روی اخیر سالهای در دولت که اهدافی ین
فناو اجرائی شورای پیشروی مشکالتی کماکان راستا این در اما مجراست؛ بهعنوان اطالعات وری معاون ناظمی، امیر دارد. وجود آن وزی ارتباطات یر

فناو سازمان فراهمشدنررئیس وجود با که میگوید چالشهایی از اطالعات، شدهزی ایجاد نهادها و دستگاهها سوی از الکترونیک دولت یرساختهای
است.

مهمت از یکی بهرشعارسال: دادهها ارائه سهولت و شفافیت و الکترونیک دولت به دستیابی میدهد، مانور آن روی اخیر سالهای در دولت که اهدافی ین

فناو اجرائی شورای پیشروی مشکالتی کماکان راستا این در اما است؛ مجرمردم بهعنوان اطالعات وری معاون ناظمی، امیر دارد. وجود آن ارتباطاتزی یر

فناو سازمان رئیس گفترو در اطالعات، «شوی با فراهمشدنرگو وجود با که میگوید چالشهایی از دستگاههازق» سوی از الکترونیک دولت یرساختهای

بیشتر سازمان یک دادههای هرچقدر میآورند... دست به دادهها، محدودیت و انحصار از را خود قدرت «دستگاهها، او: گفته به است. شده ایجاد نهادها و

بیشت قدرت عمل در تصمیمگیرباشد، در را اطالعاتری ارائه برای سازمان یک در گاهی که منافعی تضاد کنار در امر این میدارد». نگاه محفوظ خود برای یها

خوددا دادهها ارائه از دستگاهها تا شده عاملی میآید، وجود واگذاربه اختیار قانون، طبق ازآنجاکه سویی از کنند. شدهری گذاشته دستگاهها عهده بر داده ی

مانند بهانههایی است». تضاد در شفافیت اصل با صددرصد اینجا در «قانون است: معتقد ناظمی میکنند. امتناع داده، ارائه از بهراحتی دستگاهها است،

میشود،رح رد مسئول مقام این سوی از نیز داده امنیتیبودن و خصوصی آنزیم برای نباید و است ملی اینترنت بر الکترونیک دولت بستر او گفته به یرا

ح به مربوط آن دادههای نه و دارد اختیار در امنیتی دادههایی نه که نیرو وزارت میان، این در آنکه جالب باشد. داشته وجود دررنگرانی است، خصوصی یم

م بانک و انتظامی نیروی نمیدهد. ارائه الکترونیک دولت در را خود دادههای که است دستگاههایی رازکرصدر رتبه این دولت، از بیرون در ترتیب به نیز ی

گرفتهاند.خوداختیاردر

راهاندا را الکترونیک دولت کرده تالش شفافیت، اصل راستای در دولت اینکه به توجه سویزبا از آن اقبال و شده فراهم اندازه چه تا بستر این تاکنون کند، ی

است؟بودهچگونهنهادهاودستگاهها

خود به مربوط امور دستگاه، یک چقدر که معنا این به دستگاههاست. خود الکترونیکیشدن نخست، میکنیم؛ تفکیک هم از را مسئله سه الکترونیک دولت در

د تا گرفته دبیرخانه از میکند. الکترونیکی تعاملی بهصورت مداررا کهریافت معنا این به سازمانهاست. بین ارتباط دوم، وجه . و... مجوز صدور نیاز، مورد ک

یکس مدل این در میگذارند؛ اشتراک به را خود دادههای چگونه دیگر سازمان یک با سازمان داریک خوشه درری را خود دادههای مختلف بخشهای که یم

فناو و تحقیقات علوم، وزارت به مربوط بخش پرورش، و آموزش آن، در که دارد وجود آموزش خوشه فرضا میگذارند. اشتراک به کهرآن آزاد دانشگاه با ی،

یکسرخا میگذارند. اشتراک به هم با را خود دادههای بهداشت، وزارت آموزش بخش و است دولت ساختار از دارد؛رج وجود خوشهها بین نیز ارتباطات ی

م از که (رارتباطاتی اطالعات ملی تبادل ملی مNIXکز این میگذرد. بهر) نسبت ماه هر گذشته، سال یک در خوشبختانه و میدهد ادامه خود رشد به نیز کز

از بیش سال، همان قبلی مرز300ماه از نیز گذشته آذرماه در و داشتهایم رشد پروژههایی118درصد سوم، وجه کردهایم. عبور دستگاهها بین تراکنش میلیون

ت از که وراست میشود یاد آن از الکترونیک دولت اولویتدار پروژههای عنوان تحت که میآید دست به سازمان و وزارتخانه چند فعالیت پروژه23کیب

ار و دارند را دولت مصوبه که مدیزهستند و شده انجام آنها فناوریابی سازمان عهده بر آنها پروژه ششماههریت بهصورت اول، مورد در است. اطالعات ی

ار را کنیم،زدستگاهها مرور سایت روی را گزارشها این اگر میکنیم. منتشر نیز را آن گزارش و خیر یا شدهاند الکترونیکی دستگاه داخل آیا که میکنیم یابی

تق الکترونیکیشدن، میزان دستگاهها، داخل که است آن واقعیت است. شده بهتر روزبهروز دستگاهها وضعیت که دید بخشرخواهید در است. مناسب یبا

میشود.آغازمشکلکهاستبخشیهماندستگاهها،بیندادههایراشتراکگذایعنیدوم
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چیست؟دستگاههابیندادههایراشتراکگذادرمشکل

اشتراکگذا به فرهنگ ترتیب، به میشود. ایجاد اشکال این مختلفی دالیل است،ربه ضعیف بسیار ایران در داده رازی خود قدرت دستگاهها، همچنان یرا

سازمان یک دادههای هرچقدر است. سازمان یک برای قدرت کسب منبع پول، کنار در داده دیگر بیان به میآورند. دست به دادهها محدودیت و انحصار از

بیشت قدرت عمل در باشد، تصمیمگیربیشتر در را امنیتیزدهری نگاه برمیگردد. امنیت به مربوط موضوعات به دوم، مورد میدارد. نگاه محفوظ خود برای یها

بسیا بگذارند. اشتراک به را خود دادههای بتوانند بهراحتی سازمانها که میشود آن از حساسرمانع بسیار آنها، دادههای که دارند را برآورد این سازمانها از ی

ح به مربوط چالشهای به سوم، تعرضراست. داده، از استفاده نوع این میشود مطمئن دستگاه، یک که مکانیسمهایی از استفاده برمیگردد. خصوصی یم

ح مدربه عمدتا که دارد نیاز ابزارهایی به مسئله این که بود نخواهد شهروندان خصوصی ندارد،ریم وجود دستگاهها بین در آنها به الزم آشنایی و هستند ن

نظرو از مزگرنه به دستگاهها همه فعلی، وضعیت در مثالریرساختی، برای هستند؛ هم داده استفادهکننده دستگاهها، اغلب و هستند متصل ملی تبادل کز

خرتق در بانکها، جمله از دستگاهها همه بهریبا مربوط دادههای از و... امالک و خودرو فروش و احوالید درثبت حتی و میکنند استفاده هویتی دادههای و

نمیگذارند.اشتراکبهرادادههایشاندستگاههاخودامامیکنند،چکاطالعاتتبادلملیکزرمبارااطالعاتدوبارهنیزمیکنندتهیهکپیآنازکهزمانی

م روی هویتی دادههای به دستیابی برای دسترسی این اگر میآورند؟رچرا روی اسناد کپی به دستگاهها، و سازمانها بازهم دارد، وجود اطالعات تبادل ملی کز

رو فردا اگر یعنی باشد؛ داشته وجود داده انتقال سند باید اینکه برایزبهدلیل سندی ننوشتی، درست را اطالعات این چرا که شد بازخواست دولت کارمند ی

ذخیرهسا را داده ردوبدل تمام که است دیجیتالی» «ابزار همان یا اعتماد» مورد سوم «نفر مثل ابزارهایی نیازمند که باشد داشته وجود آن میکندزاثبات ی

بهاشتراکگذا پایین فرهنگ همچنین دارد. وجود ضعف اینجا در که کرد مراجعه آن به میتوان شود، ایجاد مشکلی آینده، در اگر میشودرو سبب داده ی

است.شدهگذاشتهدستگاههاعهدهبردادهیرواگذااختیارنیزقانونطبقونگذارنداشتراکبهراخوددادههایدستگاه،

نمیکند؟غرضنقضخودزمینهایندرقانوننیست؟اطالعاتشفافیتاصلبامغایرباشد،دستگاههرعهدهبردادهیرواگذااختیاراینکه

یا رئیسجمهور سطح در فردی و نیاید وجود به جدی اراده که زمانی تا نیز خاطر همین به و است تضاد در شفافیت اصل با صددرصد اینجا قانون بله،

کرد.خواهندامتناعخوددادههایبهاشتراکگذاشتنازدستگاههاکنند،یرکاچنینکهنکندموظفرادستگاههاآنها،اختیاراتبایائیسجمهوررمعاوناول

دارند؟دادههایربهاشتراکگذابرایرایرهمکاینرکمتدستگاههاکداموینربیشتدستگاههاکدام

میکنند،رتق استفاده همه را آن دادههای عمال که دستگاهی تنها دارند. امتناع خود دادههای اشتراک برای دستگاهها همه دادهزاست؛ثبتاحوالیبا یرا

بدت نیرو وزارت میان، این در میدهیم. ارائه را آن ارتباطات وزارت در ما و است اشتراکگذارپایهای در دستگاهها همه بین را وضعیت ورین دارد دادهها ی

بگذارد.اشتراکبهراخودقبوضنیستحاضرحتی

خا دستگاههای بیشتراز نیز دولت از بیشترج خاص بهطور دارد. وجود جامعه بدنه در قضائیه قوه دادههای برای تقاضا استفادهرین مردم که دادههایی ین

ش امالک، وضعیت به مربوط بخشهای در قضائیه قوه به مربوط دادههای خروجرمیکنند، خودرو، استعالم بخشهای در انتظامی نیروی همچنین و کتها

م بانک دادههای و و... گذرنامه کشور، خازکراز در سه هر بخش سه این است. همکاری و هستند دولت از مرج این با نیز را الزم قوهری گرچه ندارند. کز

تغییر از پس بسیارقضائیه و شد همراهتر بسیار آن، برقراریاست حال در اکنون دهد، ارائه دولت به نبود حاضر حتی قضائیه قوه که سرویسهایی از یری

صورت به را خود سرویسهای اغلب و است برقرار چالش کماکان انتظامی نیروی با است. دولت به ارائه حال در خدمات امالک، بخش در بهویژه است؛

پلیس مراکز رونق مانند دالیلی میتواند که میکند قطع و میکند باز ا10خاص درآمدهای کاهش و منافع تضاد گاهی واقع در باشد. سازمانها،ر+ و گانها

همکا عدم مراین بانک است. داشته دنبال به را اشتراکگذازکری در همچنان نیز ضعیفتری از یکی داده، راری دلیل این آنها همه البته که بخشهاست ین

حرمط به مربوط آنها دادههای که میکنند نیست؛رح پذیرفتنی دلیل این درحالیکه است؛ شخصی بسیازیم زمانهای ارائهریرا درخواست شهروندان خود ی،

م بانک از دستگاهی به را صورتحساب مثل خود به مربوط همکازکردادههای نیز مورد این در اما دارند، تری نمیتوان بخش این در که نمیشود برأی کید
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پذیرفت.یزکرمبانکسویازراخصوصییمرح

میگیرد؟قراراطالعاتطبقهبندیدرهستند،ویژهشرایطدرکهنفتوزارتمانندبخشهاییدادههای

خا دستگاهها بین ارتباط هرشبکه که است آن دوم مسئله ندارد. وجود دادهها به دسترسی مشکل اصال دلیل همین به و است اینترنت از مقرررج که کس

باشد.دادهیراشتراکگذاعدمبرایبهانهاینمیتوانددالیلاینازهیچکدامدلیل،همینبهبدهد.راآناجازهبایدخودبگذارد،اختیاردررادادهاست

میشود؟عملچگونهبخشایندردهد؛ارائهراآنبایددستگاهیککهاستدادههایینیازمندمحققیکگاهیاطالعات،بهآزاددسترسیسامانهدر

این و نیست داده ارائه رایگانبودن معنای به اطالعات به دسترسی آزادبودن است. کرده فعالیت به آغاز گذشته سال از اطالعات، به آزاد دسترسی سامانه

د با باید و است برقرار جهان تمام در هرروال دوزیافت هر در چالش ندارد. وجود چالش بگویم نمیتوانم نیز بخش این در بگیرد. قرار اختیار در دادهها ینه،

خصوصی.بخشبهنهومیدهنداطالعاتدولتبهنهنمیدهند،اطالعاتکهدستگاههاییمتأسفانه،است.هممثلیبارتقکردم،اشارهآنهابهکهبخشی

نمیشود؟چالشایجادسببامراینآیانیست.یکجاالکترونیکدولتبودجهمیشودگفته

بز چالش خود الکترونیک، دولت بودجه است؛رمیزان توزگی فناوزیرا اجرائی شورای سوی از نظارتی و است ندارد.ریعیافته وجود آن روی اطالعات ی

ط با مختلف خربخشهای فرضا هم دلیل همین به و میگیرند اختیار در را بودجه میرسند، توافق به آنها روی برنامه سازمان با که ویدئوپرورحهایی کتورژید

نمیتواند نیز خاطر همین به که میگیرند اختیار در بودجه جداگانه، الین دو که است آن مثل اقدام این میگیرد! صورت الکترونیک دولت اسم به کامپیوتر یا

باشد.موفقیتآمیز

باشند؟راستایکدرآنهاکهگرفتنظردریرکاوسازنمیتوان

شورای نظر با پس این از الکترونیک دولت بودجه تخصیصهای که کردهاند اولیه موافقت آن با نیز رئیسجمهور آقای و دادهایم ارائه دولت به را آن پیشنهاد

باشد.اطالعاتیرفناواجرائی

میکند؟محدودراآنهادرآمدزایییاکندفراهمدستگاههادرآمدزاییبرایراشرایطیمیتواندالکترونیکدولتبسترآیا

دیگ بخش به دولت بخش یک از داده اگر نیست. درستی کار چندان اما شود، منجر دستگاهها درآمدزایی به میتواند الکترونیک اینردولت برسد، دولت از ی

میکند.سلبرااجتماعیرفاهامکانبفروشد،گرانخصوصیبخشبهراخوددادههایبخواهددولتاگربااینحال،نمیکند.فرقیدرآمدزایی

ه سطح در باید میگیرد، نظر در خود دادههای ارائه برای دولت که پولی برایزقاعدتا درآمدزایی به تبدیل را آن اینکه نه میدهد ارائه که باشد سرویسی ینه

این به باشد. خودگردان صورت به دولت، سوی از الکترونیک دولت در دادهها ارائه باید دیگر، بیانی به بود. خواهد خطرناک بسیار صورت این در که کند خود

نکند.نگاهدرآمدزاییابزاربهعنوانآنبهومیکندصرفداده،آنبهدستآوردنبرایکهباشدینهایزهسطحدردولت،سویازیافتیردینهزهکهمعنا
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