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)۱۰:۲۱-۹۹/۰۲/۲۸(اصالحمهلت/کردتغییریزکرمبیمهسویازحقیقیبیمهگذاراناستعالمنحوه

م شزکربیمه به ابالغیهای در داشتنری با حقیقی اشخاص استعالم امکان شدن فعال غیر از احوال ثبت سازمان رویکرد تغییر به توجه با بیمه کتهای
خبرداد.ملیکدوتولدسال

خب پایگاه گزارش بیمهمربه ، پرس بورس فناوزکری مدیران به خطاب ابالغیهای در شری کرد:ری اعالم بیمه کتهای
امکان زودی به حقیقی اشخاص استعالم سرویس ارائه متولی عنوان به احوال ثبت سازمان رویکرد تغییر به توجه با

شد.خواهدغیرفعالملیشمارهوتولدسالداشتنبااشخاصاستعالم
تا باید استعالم بهمنظور اساس سرویسربراین مستند در که شرحی به روز و ماه و سال یعنی کامل بطور تولد یخ

ش شود. ارائه سرویس به ورودی عنوان به جارآمده سال خرداد سی تا حداکثر بیمهگر جهترکتهای دارند فرصت ی
بیمهگرگیوجل عملیات در اختالل از اقدامری حقیقی اشخاص استعالم سرویس از استفاده موارد اصالح به نسبت ی

کنند.
t.me/boursepressir:پرسبورساصلیتلگرام

/۹۹/۰۲(کشوردریزمجافضایکاربرانالکترونیکیشناساییودیجیتالهویتنظامایجادضرورت
۲۹-۰۵:۲۴(

بانکدا صنعت در اطالعات امنیت مشاور و متخصص پوراعظم، فعالسارپویا ثبتنام، که آنجا از / پرداخت و یزی
بسیا از استفاده مجارو فضای خدمات از خدماتزی سایر یا پرداخت خدمات ارائهکننده همراه برنامکهای مانند ی

غیرحضو بهصورت برنامهها این کاربران ورتوسط شناسایی فرآیند خدمات، اینگونه ارائه در بنابراین میپذیرد، انجام ی
مشت هویت کامرتصدیق بهصورت مجایان طوزاًل به است. الکترونیکی و هیچری سوم، طرف خدمات کننده ارائه که ی

ندارد.اختیاردریانرمشتکاربران/ازدانستهایپیشازشناساییوهویتیاطالعاتگونه
ساز استقرار شرایطی چنین الکترونیکیودر شناسایی و اعتبارسنجی برای فرآیندی بود. خواهد کارآمد فرآیندها و کارها

از یک هیچ سوم، طرف خدمت کننده ارائه که گونهای به کاربران کاربرانfactهویت هویت و(های اطالعات مانند
داشت.نخواهداختیاردروندارداختیاردرراکاربران)هویتاحرازخصوصیمحرمانه/عناصر

کسب در خدمات نوع این از سواستفاده مخاطرات وجود به توجه مخاطرهوبا یا کشور در غیرقانونی/مجرمانه کارهای
بهکا متقلبانه، عملیات سازرگیرانجام و شیوهها (وی دیجیتال هویت اعتبارسنجی مطمئن Digitalکارهای Identityو (

مشت الکترونیک (رشناسایی Electronicیان Know Your Customer-eKYC) یگانگی ادعای اثبات باهدف (Proof of
Identity(است.یرضرویرامکشوریزمجافضایدر
نظ در فرآیندربا شهروندی، ملی مختلف خدمات ارائه برای که هستند حاکمیتی نهاد سه کشور در که فرضیه این گرفتن
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مشت (رشناسایی طKYCیان از مطمئن روشی به را یگانگیایشان ادعای اثبات و سازر) هویتویق احراز مانند کارهایی
بانکهارحضو همراه، تلفن اپراتورهای احوال، رسمی/ثبت اسناد دفاتر شامل که میدهند انجام ذاتی عناصر بر مبتنی ی

اعتبا مؤسسات بسترو بود خواهند قادر اشاره مورد نهادهای میشوند، خدماتری ارائه و استقرار برای مطمئن ی
کنند.فراهمسومطرفمجازکارهایوکسببرایرایانرمشتالکترونیکیشناساییودیجیتالهویت

مشت الکترونیکی شناسایی فرآیند در اهمیت حائز غیرحضورنکته خدمات ارائه برای بهکاریان احرازرگیری، روشهای ی
ساز در که عواملی از است. مطمئن عامل دو بر حداقل مبتنی بهمنظوروهویت دیجیتال هویت سنجی اعتبار کارهای

کرد:اشارهذیلمواردبهمیتوانبودخواهداستفادهقابلی،رغیرحضوخدماتازاستفادهویزفعالساثبتنام/
مشت1 اختیار در سیمکارت و موبایل شماره مبنای بر هویت احراز در- و ثبتنام زمان در که فرآیندریان، سیمکارت، یافت

مشت شناسایی (رمطمئن حضوKYCیان بهصورت یگانگی ادعای اثبات و شدهر) انجام همراه تلفن اپراتورهای توسط ی
است.

ط از میتواند روش مشتراین موبایل شماره به یکبارمصرف رمز یا هویت احراز کد اعتبارسنجی و ارسال برریق ی
ط از کشور در روش این نمونه پذیرد. صورت هویت، شناسایی عامل بهعنوان ملی کد شاهکارراساس سامانه سامانه(یق

است.شدهیزپیادهساارتباطی)کاربرانهویتاحرازشبکه
مشت2 ذاتی عناصر پایش مبنای بر الکترونیک هویت احراز بهطور- اثرانگشت، مانند عناصرریان این سنجی اعتبار که ی

ط نهادهایراز توسط میتواند خدمتی چنین پذیرد. صورت کشور احوال ثبت مانند مطمئن حاکمیتی نهادهای یق
گیرد.قرارمجازسومطرفکارهایوکسباختیاردریرنرمافزاواسطافزارهایبستریقرطازمعتبر

ط3 از اول مرتبه در که رمز مانند امن دانستنی عامل نوع هر هویتر- شناسایی و ثبتنام مطمئن روشهای یق
(رمشت قراKYCیان کاربران اختیار در معتبر نهادهای توسط عواملر) از بود خواهند قادر آن از پس و است گرفته

مشت الکترونیک شناسایی فرآیند در هویت احراز بهمنظور اشاره مورد خدمتیردانستنی چنین کنند. استفاده یان،
ط از معتبر نهادهای توسط نرمافزارمیتواند افزارهای واسط بستر کسبریق اختیار در قراروی مجاز سوم طرف کارهای

گیرد.
سختافزا4 رمزدانهای یا هوشمند ملی کارت مانند امن داشتنی عامل نوع هر رمزنگار- خصوصی کلید حاوی که یری

مانندرمشت حاکمیتی معتبر مراکز توسط عناصر این است. آغاثبتاحوالیان مرتبه در طزو از مطمئنرین روشهای یق
میشود.دادهتحویلیانرمشتبهوکردهصادر)،KYC(یانرمشتهویتشناساییوثبتنام

استفاده خود الکترونیک هویت احراز فرآیند در هوشمند ملی کارت مانند داشتنی عامل از پس آن از میتوانند کاربران
ط از حاکمیتی معتبر نهادهای توسط میتواند خدمتی چنین نرمافزارکنند. واسطافزارهای بستر اختیارریق در ی

گیرد.قرارمجازسومطرفکارهایوکسب
ساز5 بهطوو- تصاویر و عکس پردازش بر مبتنی روشهای و مشترکارها مستندریکه از عکس الکترونیک ارسال با یان

) خویشانداز عکس گرفتن و ملی کارت مانند خود میکنند.Selfieهویتی خود دیجیتال هویت شناسایی به اقدام (
ساز چنین میشود. سنجی اعتبار و بررسی تصاویر، پردازش قابلاطمینان سامانه توسط تصاویر بایدواین کارهایی

توسط کشور در روش این نمونه باشد. نداشته وجود آنها در هویت جعل قابلیت امکان، حد تا که باشد بهگونهای

کشوردریمجازفضایانکاربرلکترونیکیاشناساییودیجیتالهویتنظامایجادتضرورداخت:پراهر|خبرخبرادامهادامه
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است.شدهارائه،UIDمانندیرنوظهوکارهایوکسب
خانوادهNISTموسسه اسناد از NISTمجوعه Special Publication عنوان800-63 Digitalبا Identity Guidelines

ساز و مالحظات تمامی میرسد نظر به که است کرده منشر شناساییورا و دیجیتال هویت سنجی اعتبار کارهای
است.کردهعنوانرایانرمشتالکترونیک

فناو منظر پیادهساراز مانندزیهای استانداردهایی نرمافزار، OAuthی v2، OIDCوSAMLخدمات ارائه بسترهای
میکنند.فراهمراهدفبا)eKYC(یانرمشتهویتالکترونیکیشناسایی

نوظهوروساز کاeKYCکارهای به نحوه بر نقدی ایراناساسرگیرو در آنها اکثری که دیتایی چنین چرا تصاویرًا و عکس ًا
کاربرانرمدا توسط است گذرنامه و بانکی کارت شناسنامه، اصلی صفحه ملی، کارت تصویر مانند هویتی و شناسایی ک
چیست؟آنازهدفوگیردقرارالکترونیکیًاعمدتکارهایوکسبیاخدماتبرخیاختیاردرباید

مشت الکترونیکی شناسایی عملیات انجام امر، این از (رهدف اینeKYCی از چرا حاال است. کاربران هویت احراز و (
برایرط کسبKYCیق در میشود؟ استفاده هویت احراز کسبوو منطق که عمومیوکارهایی شده، ارائه خدمت و کار

نزد در شناسایی اطالعات و هویتی سابقه گونه هیچ داشتن بدون سرویس، آن از استفاده از پیش کاربران و است
کاموکسب صورت به ثبتنام امکان مربوطه، غیرحضوکار فعالساراًل دور، راه از و کاربزی حساب نهایتری در و ی

مشت شناسایی انجام برای راهحلهایی چنین داشت، خواهند را مربوطه سرویس از (راستفاده هویتKYCی احراز و (
کسب در و دنیا در شیوه این میگیرد. قرار استفاده مورد مدوایشان، شناختهرکارهای و است استفاده مورد نیز ن

مانند:عناوینیبامیشود
image-based digital KYC

selfie image
photo ID verification

بسیا امنیتی مالحظات راهکارها، از دسته این معماراما ضعیف طراحی و آنها رعایت عدم صورت در که دارد یری
بسیا مخاطرات سرویسها، از دسته کسبراین برای هم را مدلیوی داشت. خواهد همراه به کاربران برای هم و کار

کسب از برخی در کاموکه و الکترونیکی صورت (به کاربر هویت احراز و هویت سنجی اعتبار منظور به ایرانی اًلکارهای
حضو ارسالرغیر برای کاربر از درخواست میشود، انجام اپلیکیشن یا سرویس در نام ثبت انجام برای عموم) برای ی

مدارگذار(با تصویر / عکس کارتری) عکس الکترونیکی، پرداخت خدمات در و شناسنامه یا ملی کارت مانند هویتی ک
است.بانکی

معمول طور به کند. ارسال نیز خود از سلفی عکس یک میشود درخواست کاربر از امنتر، و مطمئن کمی روشی در
مدا است، مشخص صورت تصویر که سلفی عکس همان در میشود نمایشردرخواست کاربر توسط نیز هویتی ک

ط از نیز هویت احراز شود. مشترداده موبایل شماره به اعتبارسنجی کد ارسال برایریق نهایت در میگیرد. صورت ی،
کسب کربران، هویت آنالینواعتبارسنجی صورت به یا انسانی نیروی مهارت توسط و دستی صورت به هم میتواند، کار

ط از سیستمی هویترو بودن یکسان از و کند مقایسه را تصاویر مصنوعی، هوش و تصاویر هوشمند پردازشهای یق
بپذیرد.راجدیدکاربرهویتآن،نتیجهصحتصورتدردروکردهحاصلاطمینانیکدیگر،باآنهاهمهدارنده
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کسب در شد اشاره که روشی این چیوخب آن با ایرانی، کمیزکارهای است، استاندارد دنیا در حوزه این در که ی
گرفتهاند.نادیدهراامنیتیمالحظاتبرخیواستمتفاوت

مدا همین از سواستفاده امکان وجود امنیتی، تهدید منتشرراولین اینترنت در که است ایرانیان هویتی تصاویر و ک
صورت تصاویر من راحتی به یعنی است. شده گذاشته هم فروش برای و مدا(شده عکس و یارسلفی) هویتی ک

کسب یک در شخص آن هویت با و میکنم استفاده را دیگر نفر یه کهوبانکی البته میکنم. نام ثبت سرویس، یا کار
ط از هویتی اکثرراحراز اینکه دلیل به اما میپذیرد نیز انجام هویت احراز کد اعتبارسنجی / ارسال و موبایل شماره ًایق

کسب توسط موبایل شماره دارنده ملی کد صحت طواعتبارسنجی از و صورترکار حاکمیتی، سرویسهای به اتصال یق
مدا و هویتی تصاویر که افرادی برای هم امنیتی، مخاطره این لذا شدهرنمیپذیرد، منتشر مجاز غیر صورت به کشان

کسب سایر برای هم شود،وو کاربرانش هویت جعل به منجبر میتواند میکنند، استفاده را شده اشاره شیوه که کارها
دارد.وجود

مشت هویت شناسایی اصلی هدف راهکارها، این در کنید توجه طرفی همانراز یا کاربر / دورKYCی راه از صورت به
است.فرآینداینازبخشیتنها)Authentication(هویتاحرازواستیرغیرحضوو

(بعد هستند شده شناخته دنیا در خصوص این در که کارهایی میکنم)راه معرفی بیشتر آشنایی برای رو آنها از تعدادی ًا
صرفاو داًل، به تنها مدارًا تصویر ازریافت میکنند درخواست کاربران از و نمیکنند اکتفا سلفی عکس و شناسایی ک
کسبرط برنامه / اپلیکیشن چهرهویق از زنده سلفی تصویر وبکم، یا همراه گوشی دوربین و است او اختیار در که کار

عنوان با قابلیتی از دوما کنند. ارسال را Livenessخود Detectionتصویر بودن زنده از اطمینان حصول منظور به
ط(چهره از جعلی) یا شده گرفته پیش از عکس از استفاده استفادهرعدم تصاویر هوشند پردازش و مصنوعی هوش ق

مدا و تصاویر از سواستفاده اجازه و کرده مقابله شده عنوان مخاطره و تهدید با صورت بدین لذا هویتیرمیکنند. ک
میکنند.یرپیشگیامکانحدتانیزخودکاروکسبدرهویتجعلازونمیدهندراکاربران

فرآیند کسبeKYCسوما در کاربران هویت احراز حاکمیتیوو سرویسهای و سامانهها به را خود ثبت(کار مانند
ط از نیز این که میکنند متصل اعتماد) قابل نها یک عنوان به بانکها یا خودمان کشور اطالعاتراحوال به اتکا یق

غیر هویت احراز و هویت شناسایی فرآیند اطمینان سطح افزایش باعث حاکمیتی، نهادهای نزد در عمومی هویتی
میشود.کاربرانیرحضو

کسب خاص طور به نهایت خدمتودر ارائه برای اختصاصی متمeKYCکارهای صورت چنینربه ارائه برای کز
کسب سایر به کسبوراهکارهایی که دارد ایران در هم نمونه یک البته که دارند وجود سرویسها و بارکاوکارها ی

کسب این میرسد نظر به البته میباشد. یوآیدی خدمتوعنوان امنیت و اطمینان سطح ارتقا برای هم ایرانی کار
دیگ مالحظات باید هویت، احراز و زمانیرشناسایی مقطع این در را قبولی قابل سطح کل در اما بگیرد نظر در هم را ی

است.کردهارائه
کسب نظرتان مدلساوبه میکنند استفاده راهکارها جنس این از که مالحظاتزکارهایی از دسته این آیا دارند؟ دقیق ی

) الکترونیکی هویت شناسایی فرآیند کردن قانونمند به نیاز حاکمیتی سطح در کشور در آیا میکنند؟ رعایت )eKYCرا
آن!برنظارتالبتهونداردوجود
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)۰۷:۴۷-۹۹/۰۲/۲۸(کندحذفراهوشمندملیکارتمعضلیزکرمبانک
دردسرهای و بوده نقد مورد رسانهای محافل در که است سال یک از بیش هوشمند ملی کارتهای ارایه در تاخیر موضوع

تا به اما است کرده ایجاد مردم برای بیمازفراوانی شیوع با و شلوغرگی مراکز به عموم کمتر مراجعه اهمیت و کرونا ی
است.آوردهپدیدمردمبرایجدیدییهایرگرفتاویافتهتازهایابعادتاخیراینیسک،رپرو

مشت بانکی امور ماندن معطل آورده، پدید عموم برای تازهای دردسرهای روزها این که مشکالت این از یانریکی
بسیا میشود سبب که است درخواست ثبت کاغذی رسیدهای یا هوشمند ملی کارت ارایه برای الزام دلیل ازربه ی

کارمشت شرایط در اضطرار دلیل به دریان حتی یا ثبتنام برای مراکزری، به مراجعه به وادار ثبتنام، رسید مجدد یافت
م بانک بخشنامه از ناشی نیز دردسر این شوند. الکترونیکی دولت خدمات دفاتر و کهزکرپستی است بانکی شبکه به ی

درخواست رسید اصل یا هوشمند ملی کارت ارایه با صرفا را بانکی امور تمامی بودند شده موظف بانکها آن اساس بر
دهند.انجامحقیقییانرمشتسویازقدیمیملیکارتباهمراههوشمندکارت

مشت ضرورت به بنا اگر روزها این حضورمتاسفانه مراجعه به ناچار بانکی، شبکه چنانچهریان باشند، بانکی شعب به ی
د به موفق احوال ثبت در هوشمند ملی کارت صدور سیستم در نقص دلیل به نشدهرتاکنون هوشمند ملی کارت یافت

چالشی با باشند، نداشته دسترس در را هوشمند ملی کارت ثبت درخواست کاغذی رسید اصل دلیلی هر به یا باشند،
د و درخواست و پستی دفاتر به مراجعه چالش بود، خواهند مواجه جدی و کهرتازه شرایطی در هم آن رسید، یافت

میکنند.تجربه«سجام»سامانهدرثبتنامدلیلبهراکمسابقهایازدحاموشلوغیروزهااینپستیدفاتر
حفظ برای حیاتی و اساسی پروتکلهای از یکی ازدحام، پر و شلوغ مراکز به مردم مراجعه لزوم که شرایطی در

پیشگی و افراد بیمارسالمتی بیشتر شیوع از فشارهایری به بیارتباط البته که بانکی شبکه الزام این است، کرونا ی
احرازثبتاحوالسازمان اصل موضوع اگر که چرا نمیرسد، نظر به قبول قابل و منطقی چندان نیست، و نبوده هم

مشت هویتی اطالعات و ملی شماره تطبیق و قدیمی ملی کارت داشتن با است، است،رهویت شدنی امر این نیز ی
بسیا شخصی تجربه و مشاهدات اساس بر و شعب برخی در مشترچنانچه برخی برای اقدام این ما، از ویژهری یان

میپذیرد.صورت
با و شماره ارایه ضرورت کاغذی، رسید یا هوشمند ملی کارت ارایه برای الزام میشود گفته آنرالبته در شده ثبت کدی
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د بدون بانکها شعب فنی سیستم و است بانکی شبکه باربه امکان کد، این سرویسرگذاریافت ارایه و درخواست ی
مشت و کاربر حالربه هر در ندارد، صحت اصال موضوع این بانک چند در ما مشاهدات براساس که نیست دارا را ی

م بانک از باید باشد داشته صحت ادعا این هم اگر بیمازکرحتی گسترش از ناشی بحران شرایط در آیا پرسید ی،ری
نداشت؟!وجودفرایندایندرموقتنظرتجدیدامکان

پیگی و مشاهدات که است حالی در کارتراین کاغذی رسید رویت ضرورت میدهد نشان عصرارتباط خبرنگار یهای
د لزوم و هویت احراز بهانه به بانکی شعب در رهگیرهوشمند کد مندریافت بیشترری سیستمی، ثبت برای رسید در ج

بور اداویک امررکراسی این لطایفالحیلی، با شعب و بانکها برخی در که جایی تا است، فنی ضرورت یک نه و ی
ندارد!وجوداقداماینبرایفنیالزامهیچمیرسدنظربهواستشدنیوممکن
احوال؟ثبتسازمانناکارآمدیتسلیمیزکرمبانک

سنگاندا شائبه حاضر حال در اینزگرچه باید اما میشود متبادر ذهن به مردم بانکی امور در بانکی شعب ی
م بانک از مطالبات از یکی عنوان به را مطزکرموضوع ضروری آیا که کرد دلیلرح به که همچنان نبود شدنی و ی

مشت کمتر مراجعه عدم ضرورت و بهداشتی پروتکلهای ازررعایت برداشت یا وجه انتقال سقف بانکی، شعب به یان
یافت، افزایش موقت زمانی بازه برای بخشنامههایی طی و گرفت قرار بازبینی مورد بهدرستی خودپرداز دستگاههای

میافتاد؟!تعویقبهفعلی،بحراندورهدرنیزهوشمندملیکارترسیدیااصلارایهضرورتبخشنامه
مدا این بدون واقع به بانکی شبکه مشترآیا دقیق هویت احراز امکان تعهدرک، و شده انجام عمل در یا ندارد را یان

صادر هوشمندی ملی کارت هیچ که است نیم و یکسال از بیش که شرایطی در احوال ثبت سازمان به ناخواسته
است؟شدهبانکیشبکهیانرمشتسالمتیبرایتهدیدیوتازهیرگرفتاایجادبهمجبورنمیشود،

نبودن فراهم که شرایطی در که است این مهمتر پرسش میان این در کارتزاما بدنه صدور برای الزم یرساختهای
م بانک سوی از بخشنامه صدور شده، مسلم و روشن تاکنون گذشته سال از هوشمند بانکیزکرملی امور انجام برای ی

صرفا نمیتوان را امر این آیا و دارد منطقی و عقالیی توجیه چقدر آن کاغذی رسید یا هوشمند ملی کارت داشتن صرف
دانست؟مرتبطعمومازینهزهیافتردبرایاحوالثبتسازماناصراربه

هیچبرایهیاهویی
ا همه بر فشار حالی در احوال ثبت ملیرسازمان کارت داشتن با صرفا خدمات ارایه لزوم برای را خدماتی و دولتی کان

د و ثبتنام انبوه وجود با تاکنون گذشته سال از که کرده مضاعف انجامرهوشمند، به قادر متقاضیان، از وجه یافت
بور و پیچیدگی ایجاد بر عالوه و نبوده زمینه این در عملی و موثر اقدام اداوهیچ بخشهای سایر در بیهوده ی،رکراسی

است.کردهایجادمردمعمومبراییربیشماگمیرسرد
سال پایان تا که بود کرده ادعا احوال ثبت سخنگوی که حالی با98در میشود؛ بسته هوشمند ملی کارت پرونده

تا این از ماه دو حدود تعدادرگذشت همچنان و هنوز بهزیخ، موفق گذشته، سال در ثبتنام علیرغم مردم از یادی
بسیارد و نشدهاند خود هوشمند کارتهای میپرسندریافت حق به و بوده معترض و گلهمند شرایط این از افراد از ی

ط این انجام برای اصرازحراگر چه نبود، فراهم الزم حالیریرساختهای در اصرار این و داشت، وجود آن انجام بر ی
انجام هوشمند کارت این با بانکی و دولتی کارهای همه شده مقرر پروژه، این اصولی و درست انجام از پیش که است
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شود.
عمومیصحتومنافعفدایسازمانیومالیمنافع

دیگ شبهات میان این دردر و ثبتنام بر تاکید و هوشمند ملی کارت صدور فرایند شدن طوالنی خصوص در نیز یافتری
د بهانه به درخواست ارایه و کاغذی کدرهگیررسیدهای باریافت بیارتباط تاکید، این عمومی باور به دارد، وجود ی،

دزه متقاضیان از ثبتنام انجام برای احوال ثبت سازمان که هرینهای نیست؛ میکند جوانبزیافت احتساب با که ینهای
حدود در متقاضی هر برای آن، ملزومات بز60و بخش که مبلغی شد، خواهد تمام جیبرهزارتومان به آن از گی

به ارایه و صدور قابلیت زمانی چه اساسا هوشمند کارت نیست معلوم هنوز که حالی در میرود، احوال ثبت سازمان
کنند؟پرداختینهزهبایدبارچندخودهویتیسندیافتردبرایشهروندانمگرکرد!خواهدپیدارامتقاضیان

کرده تاکید شهروند با گو و گفت در گذشته سال احوال، ثبت سازمان سخنگوی ابوترابی که است حالی در این البته
د را خود کارتهای هنوز و کرده ثبتنام که افرادی «از فعالربود: چون نباشند، نگران که میخواهیم نکردهاند، یافت

شوند.»صادرکارتهاتاببرندپیشراخودامورسایروبانکیکارهایشدهدادهآنهابهکهگههاییرببامیتوانند
د برای مردم اجبار راستی به انجامراما برای هویت احراز سند عنوان به ارایه و آن حراست و کاغذی رسید یک یافت

ادا و بانکی برامور است، قبول قابل و منطقی چقدر آسیبدیدگیری یا شدن مخدوش امکان راحتی به که کاغذی گه
است؟!متصورکوتاهزمانیبازهدرآن

سال از هوشمند ملی کارت پروژه که حالی یک٩٤در در را هویتی کارتهای آنکه برای کرد اعالم دولت و خورد کلید
وی و کند ادغام هوشمندژکارت را ملی کارتهای است گرفته تصمیم بدهد، ارتقا را هویتی کارتهای این امنیتی گیهای

ب با هوشمند ملی کارتهای این صدور روند اما تحرکند، تارگشت گذشته نیم و یکسال در و شد مشکل دچار یمها
آمده پیش بحرانی شرایط حتی و شده مواجه طوالنی وقفهای و تاخیر با هویتی، سند این ارایه و صدور روند کنون
ارایه و ثبتنام درخواست برای اصرار موقت بهطور تا کند مجاب را مسووالن نتوانسته هم کرونا ویروس شیوع اثر در

ادا امور انجام در کاغذی مداررسیدهای فعال و کرده معلق را جایگری هویتی اسناد و ملیزک کارتهای جمله از ین
دهند.قرارپذیرشموردیرادافرایندهایدرراقدیمی

جمعبندی
که دلیلی هر به آن صدور توقف و بوده که هرچه ملی هوشمند کارتهای صدور در تاخیر این دلیل حال هر خربه

بدیهیت این امروز بحرانی شرایط در باشد، سازرداده و تالشها همه که شرایطی در است عمومی مطالبه بروین امور کار
حضو مراجعات حداقلی لزوم تعرمبنای اموری برای شده، مراجعهریف و خانه از خروج به وادار را مردم ضرورتا که ی

پرخط مراکز اداربه مراکز و بانکها نظیر نساری تازهای بحران میکند، جزی بانکی کار یک انجام برای و رازیم افراد یی،
میشود پیشنهاد بنابراین نکنیم. هوشمند ملی کارت ثبتنام برای پرتردد و شلوغ مراکز در حضور و مراجعه به مجبور

م همانزکربانک با مردم کار سابق همانند و کند حذف فعلی شرایط در را الزام این شهروندان جان حفظ راستای در ی
شود.انجامشعبدرقدیمیملیکارتهای

نیوزآیسیتییرخبپایگاهدیگر:منابع

کندحذفارهوشمندملیتکارمعضلیکزمربانکالیز:آناتیآی|خبرخبرادامهادامه
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/۹۹/۰۲(استیرآزاکودکنوعیکودکفروشویدر/خفرزندخواندگینوبتدراصفهانیزوج3800
۲۹-۰۵:۰۰(

به اجتماعی آخزمعاون طبق گفت: اصفهان استان بهریستی آمار وزین هزار سه د800یستی نوبت پشت فرزندخواندگیرزوج مراحل طی و فرزند یافت
میشود.محسوبیرآزاکودکنوعیوبودهجرمکودکفروشویدرخنوعهرهمچنینهستند

گفت در ناجی طبقومجتبی کرد: اظهار اصفهان، در فرزندخواندگی انتظار لیست آمار خصوص در ، ایمنا خبرنگار با گو
هستند.فرزندخواندگیمراحلطیوفرزندیافتردنوبتپشتزوج800وهزارسهیستیزبهآمارینرآخ

حدود گذشته سال اینکه بیان با واگذا75وی اینرمورد افزود: شد، انجام فرزندخواندگی متقاضیان به کودک ی
سپسرواگذا و فرزند دارای زوجین گروه این از بعد هستند اولویت در ندارند فرزند که زوجینی و دارد خاصی شرایط ی
هستند.گروهدواینازپسفرزندیافتردمشمولسال30باالیمجردزنان

به اجتماعی دیگزمعاون شکل اینکه بر تاکید با اصفهان استان واگذاریستی از تصری دارد، وجود هم بسیاری کرد: یریح
به اختیار در که کودکانی این بدسزاز میگیرند قرار سریستی دارای که معنا بدین هستند هستندرپرست هویت و پرست

س مؤثراما بهرپرست را کودکان این که ندارند طزی قالب در واگذارریستی متقاضی خانوادههای به موقت امین ح
میکنند.

گذشته سال اینکه به اشاره با واگذا26وی متقاضی ممکنرزوج کرد: اظهار بودند، موقت امین شکل به آنها به فرزند ی
ب شرایط هم آینده در کودکان این خانوادهراست به دومزگشت خانواده با صورت این در که نکنند احراز را خود یستی

ماند.خواهندخود
خ خصوص در قانونیرناجی و حقوقی نظر از وجه هیچ به موضوعی چنین گفت: اصفهان در نوزاد یا فرزند فروش و ید

کار این که کسی بنابراین شود صادر او برای شناسنامهای و باشد داشته هویتی باید کودک که چرا نیست امکانپذیر
د شناسنامه حالتی چنین در کودک برای نمیتواند که کند توجه هم موضوع این به باید میدهد انجام را یافترخالف

میکنند.پیدایردیگمعضالتموضوعاینپیدروکند
خ گونه هر اینکه به اشاره با آزاروی کودک نوعی کودک فروش و واگذارید تمام افزود: است، ازری باید کودک یهای

دررط این هرچند میافتاد اتفاق موضوع این از محدودی موارد گذشته سالهای در بگیرد، صورت قانونی و رسمی یق
است.نشدهگزارشمابهفروشویدرخاینازیادیزمواردونداشتهخاصینمودچنداناصفهاناستان

به اجتماعی سزمعاون بدون کودک هر اینکه بر تاکید با اصفهان استان طریستی از بهرپرستی قضائی مراجع یق
بهرشیرخوا قانونی مراحل و ارجاع این از پس گفت: میشود، ارجاع واگذازگاه اجازه خانوادههایریستی به کودک ی

دارد.رافرزندخواندگیمتقاضی
شیرخوا در کودکان تعداد خصوص در تصروی اصفهان، حاضررگاه حال در کرد: شیرخوا28یح در کودک و گاهرنوزاد

حدود که هستند ساکن والدین18اصفهان طرف از دلیل همین به و دارند مادرزادی نواقص و معلولیت آنها از نفر
سالز در که شدهاند طرد خود مغ97یستی فلج به مبتال مورد یک و ایدز به مبتال کودک مورد فرزندخواندگیزدو به ی
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درآمدند.متقاضیخانوادههای
خ معضالت خصوص در برایرناجی کودک مواردی چنین در که شده دیده بسیار گفت: گذشته، در فرزند فروش و ید

تدابی قانونگذار موارد این برای و است شناسنامه فاقد مدرسه به پلیسرورود از فراخوانی که اندیشیده اعالمآی گاهی
و یافته را کودکان این که کسانی و کنند اعالم هستند فرزندشان شدن ربوده یا شدن مفقود مدعی افراد اگر تا میشود

د برای اقدام عدم و کودک یافتن زمینه در خود ادعای باشند گرفته خود تکفل میکنندرتحت اعالم را کودک هویت ج
بود.خواهندطفلآنپرستیرساولویتدرفرزندیرواگذابرایشرایطوجودصورتدرخانوادههااینکه

به افزود: میشود، گرفته نظر در قاضی توسط کودک مصلحت موارد گونه این در اینکه بر تاکید با تالشزوی یستی
خا که کودکان این فرزندخواندگی مراحل خرمیکند قانونی شبکههای از رارج او که والدی برای را شدهاند فروش و ید

کند.صادرآنهابرایرادائمپرستیرسحکمودهدانجاماستکردهپرستیرسیقرطایناز
به اجتماعی تصزمعاون اصفهان استان بسیاریستی کرد: طریح از را فرزندشان گذشته در که کسانی از شبکههایری یق

ط از و خرغیررسمی چنین رسیدهریق نوجوانی سن به فرزند وقتی اما آوردهاند دست به توافقی حتی فروشهای و ید
است.رفتهخودیستیزوالدینوخوداصلیهویتسمتبه

غیر والد برای شناسنامهای وجه هیچ به احوال ثبت سازمان اینکه بیان با صادرزوی غیرقانونی طور به کودک یستی
غیر والد نام به تولد بدو در شناسنامهای کرد: اظهار مادزنمیکند، است ممکن تنها و نمیشود صادر ادعاریستی که ی

هم آن که باشد شده صادر او نام به والدت گواهی تنها اوست نام به شناسنامه بزرمیکند باریسک که چرا است گی
است.امکانپذیراًلکامنبودنوالداثباتدیانایآزمایش

خ نوع این مشکالت خصوص در درناجی ازای در کودک غیررسمی فروشهای و ورید نقل گونه این گفت: پول، یافت
والد از طفل که چرا دارد را خود خاص قضائی و حقوقی معضالت آینده در و نیست صحیح وجه هیچ به کودک انتقال

خانواده از و نمیبرد ارث خود میراثزرضاعی مدعی رسید جوانی سن به کودک این که زمانی و میبرد ارث خود یستی
خانواده درجهزاز بستگان است ممکن و نمیرسد کودک این به پذیر فرزند خانواده میراث همچنین است خود یستی

واگذا قانونی و رسمی روشهای اما شوند میراث مدعی والد این وردو سالمت حفظ در میکنند تالش همواره فرزند ی
بردارند.گامکودکاجتماعیحقوق

استیارآزکدکونوعیکدکوفروشوید/خرگیدفرزندخواننوبتدراصفهانیزوج3800ایمنا:|خبرخبرادامهادامه
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مهسا13مینا و عل14ساله و مهدی همراه به آنها است؛ مادربز10ِیساله خانه در یکدیگر با بومهن در خانهای در اینکهرساله تا میکردند زندگی مینا گ
است.مینانوبتحاالومیفرستندبختخانهبهزوربهرامهسا

نگذا «خاله محمدی: چیرالهه است، من همسن او بدهند، شوهر را مینا شوهردازید از زهراری را اینها نمیداند.» ی
به12دختر را پایش تازه مینا میناست، دوست زهرا گفته؛ (ع) علی امام جمعیت مددکاران از یکی به بومهنی 13ساله

غلیظ آرایش که دیده بومهن در مغازهای در را مینا زهرا بفرستند. بخت خانه به را او میخواهند حاال و گذاشته سالگی
شود.عروسخواهدمیمیگفتهوداشته

مدت هنوز مهسازاما نگذشته؛ دارد ذهنی ماندگی عقب که مهسا ازدواج از پس13یادی عقد به را او که بوده یرساله
درمیآورند.بودهذهنیماندهعقبهماوکهساله17

مهسا13مینا و عل14ساله و مهدی همراه به آنها است؛ خانه10ِیساله در یکدیگر با بومهن در خانهای در ساله
است.مینانوبتحاالومیفرستندبختخانهبهزوربهرامهسااینکهتامیکردندزندگیمیناگرمادربز

را او و کرده ازدواج دوباره و شده جدا هم از مینا مادر و پدر مثل یا زندانی یا معتادند یا مردهاند یا مادرشان و پدر
مادربز موادفروشانرپیش و معتادان پاتوق بومهن، در علی امام جمعیت اعضای گفته به که خانهای در گذاشتهاند؛ گش

اجبا ازدواجی معرض در حاال مینا خراست. برای خانواده این بچههای دیگر و او از است، وری مخدر مواد فروش و ید
پیگیرتکدیگ و میشود استفاده بومهن در به8یهایری کودکان این فرستادن برای علی امام جمعیت اعضای ماهه

است.نداشتهنتیجهاییستیزبه
به مدیر آرام، سعید بهزاما میگوید تهران شهرستان کارزیستی وارد امروز موضوع، این از شدن باخبر از بعد یستی

میگیرد.راازدواجاینجلویقطعاقضاییحکمگرفتنباومیشود
بدهندشوهرشمیخواهندحاالوگرداندرببرد،رامینایستیزبه

خانهشان که خانوادهای ارتباطند؛ در خانواده این با که است دوسال به نزدیک بومهن در علی امام جمعیت اعضای
بفرستند.بختخانهبهکودکیدررامیناگرفتهاندتصمیمحاالواستبومهندریهاربزهکااقساموانواعمحل

پیگیرم از خانواده، این مسائل به مربوط مددکار و علی امام جمعیت عضو بومهن، ایرانی خانه مسوول افرافراز، یریم
این8 کردیم، شناسایی را خانواده این ما که «زمانی میگوید؛ کودکان این دادن سامان و سر برای جمعیت این ماهه

کمت سن ورکودکان خودش که بود ساله دوازده بچه دختر یک موقع آن مهسا، اسم به بچهها این از یکی داشتند. ی
خود است. شده اعدام یا است زندان میگفتند عدهای و بود نامعلوم هم پدرش وضعیت و نداشتند شناسنامه مادرش

پیگی از بعد و داشت ذهنی عقبافتادگی هم بچه ناتواناییردختر کودک این گفت هم روانپزشک دکتر ما درمانی یهای
نداشت شناسنامه علی میکردند. زندگی خانواده این در که علی و مهدی نامهای به هم بودند بچه پسر دو دارد. ذهنی

ت هم مهدی بود، التحصیل ممنوع کهرو پیش سال دو بود علی ناتنی خواهر که مینا بود. کرده تحصیل سالش11ک
بود.»کردهتحصیلکرتبود
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کا «اولین دهد: می ادامه پیگیراو کردیم که کهری هم را مهسا درمانی بحث بود. کودکان این رفتن مدرسه به برای ی
پیگی داشت ذهنی بودیمرمعلولیت این شاهد و میشود وخیمتر خانواده وضعیت که دیدیم مدتی از بعد کردیم. ی

به مینا که میدانستم من و میدیدیم را آنها برمیگشتند گدایی از بچهها که زمانی میکردند. جا جابه مواد بچهها که
میدیدم میرفتم آنها خانه به من و بود شدن بدتر روبه اوضاع که مدتی از بعد میفروشد. شیشه محل بومیهای
است. خوردن کتک حال در گوشه یک و برود علی امام جمعیت کالسهای به ندارد حق که است این مینا تنبیه که
ما به بار یک و میشد مصرف مواد آنجا در بود. پاتوق جورهایی یک و داشت مشکل شدت به بهداشتی لحاظ از خانه
علت به میزنیم حدس ما و بردند بیمارستان به را او نشده، بیدار صبح و رفته خواب به علی شب یک که شد داده خبر

باشد.»افتادهبچهبرایاتفاقاینمحیطدرمخدرمواداستنشاق
نزدیک ما اینکه بیان با ا8افرافراز با بهرماه مختلف، فرماندازگانهای اجتماعی، ارتباطریستی، در انتظامی نیروی و ی

حضو و اربودیم از یک «هر میگوید: کردیم، مراجعه آنها به اری به را موضوع دیگرگانها، میداد؛رگان ارجاع ی
بهرفرماندا میگفت بهزی پاسکازیستی، همینطور ما و انتظامی نیروی میگفت حینریستی همین ودر میشدیم ی

ت برای که مینا مادر حین همین در میشد. بدتر بچهها وضعیت روز به بارروز بودیم، کرده تالش دوبارهزکش و گشت
کردیم.»یرپیگییستیزبهازرابچههاوضعیتدوبارهماوبردسفیدخاکبهرابچههاوشد،معتاد

شومعروسنمیخواهمگفتمینا
نگهدا خانه آن در که بوده دخترانی از یکی ناتوانیرمهسا این وجود با را او اما بوده؛ ذهنی مانده عقب و میشده ی

میکنند.مجبوربوده،ذهنیناتوانهمهماوکهساله18یرپسباازدواجبهذهنی
ط از بازهم علی امام جمعیت اینکه بیان با بهرافرافراز اورژانس فرماندازیق، و پیگیریستی را موضوع این کردهری ی

پیگی از «بعد میگوید: بینراست، از متاسفانه بگیرد، را بچهها که کرد اقدام اجتماعی اورژانس نهایت در ما یهای
کنیم، نام ثبت مدرسه در را مینا میخواستیم ما که زمانی بگیرند. را مینا توانستند فقط مهدی و علی مینا، مهسا،
و برود مدرسه به او نمیخواهیم ما مدرسه؟ میفرستید را دختر یک دلیلی چه به میگفت و میزد داد من سر پدرش

کردیم.»ثبتنامرااوبدبختیباما
ه و میفروخت مواد «مینا دهد: می ادامه قرارراو چه از اوضاع که میشود متوجه خانواده این خانه دم برود کس

پیگی تمام به توجه با نهایت در اما بهراست. از را مینا عید، از قبل هفته سه حدود ما، قبلی دادند.زیهای پس یستی
به چگونه که دارد وجود سوال عالمت یک من بهزبرای مجبور پدرش سوی از مینا که موضوع این دانستن با یستی

گرداندند؟»ربخانهاشبهرااوهمبازمیشده،موادمخدرفروختن
ط از «ما درآورند؛ مردی عقد به هم را مینا میخواهند که شده متوجه پیش روز دو میگوید دوستانرافرافراز از یکی یق

با و دیده مغازهای در بوده کرده غلیظ آرایش که درحالی را مینا که گفت او دوست شدیم. او ازدواج قضیه متوجه مینا
گفت این در است. زده حرف بهواو من که نمیگذارند دیگر و بدهند شوهر مرا میخواهند میگوید دوستش به مینا گو

لطفا خاله میگوید جمعیت اعضای از یکی به هم دختر آن بروم. هم مدرسه نیست قرار و بیایم جمعیت نقاشی کالس
نمیفهمد.» ازدواج از چیز هیچ و است من همسن او بدهند، شوهر میخواهند زور به را او چون بدهید، نجات را مینا
با کنند، ازدواج به مجبور زور به را مینا میخواهند که موضوع این خبردارشدن از بعد دیروز «من میدهد: ادامه او
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فرماندارفرماندا گرفتم، تماس بهری به نامه یک خودمان ما گفت پیگیزی را موضوع و میزنیم میکنیم.ریستی ی
مادربز خانه از او کردم، صحبت مینا با هم دربارهردیشب میکرد صحبت من با وقتی است. رفته عمهاش خانه به گش

بچه آن و نمیکنم ازدواج من بگو میگفت عمهاش که میشنیدم هم خط آنطرف از اما گفت هم ازدواجش ماجرای
نمیخواهم که گفت من به او بگوید. دروغ بود مجبور هم طرف یک از بگوید، دروغ نمیخواست دلش طرف یک از

کنم.»عروسی
ی؟رکودکهمسحرطنرسیدننتیجهبهدلیلی،رسیاسیکا

پیشگی معاونت که بهرآنطور سازمان اجتماعی آسیبهای از کرده،زی اعالم کشور در17یستی دختران ازدواج از درصد
سن به رسیدن از پیش از18ایران بیش است، از5سالگی کمتر کردهاند ازدواج مدت این در که زنانی سال15درصد

است.شدهثبت1395سالدرسال19یرزطالقهزار95احوال،ثبتآمارهایطبقوداشتهاندسن
فو یک و میرسد پایان به دهم مجلس عمر دیگر روز مادهرچند اصالح ط1041یت همان یا مدنی حرقانون

پیگیرکودکهمس تمام با نمایندهری چند فراکسیونزیهای اعضای سوی از که طرحی نرسید. نتیجه به مجلس این ن
کودکان ازدواج کامل کردن ممنوع برای و مجلس مخالفان13یرززنان البته و شد تدوین خازسال و درون در جریادی

داشت.مجلساز
کودکآزا منع دبیرخانه عضو رضایی، طرسارا نرسیدن نتیجه به دلیل علی، امام جمعیت طری همین مثل حرحهایی

کارکودکهمس سیاسی را سالری همان از ما اینکه بیان با او میداند. همس1395ی کودک سمینار برکه کردیمری گزار
نمایندگان برای را دغدغه این دادیم، انجام فقیرنشین استانهای در مفصل پژوهشی بهزو کردیم، ایجاد مجلس ن

ط که است مهم «نکته گوید: می طرخبرآنالین این مثل هایی سیاسیکارح دچار دارد اجتماعی موضوعی که یرح
مبحث بر عالوه بسنجیم، مختلف جوانب از را کودک ازدواج آسیب ما که است این مهم میرود. محاق به و میشود

به پرورش، و آموزش وزارت دارد. خیلی هم فرهنگی کار جای موضوع این همچونزقانونی، رسانههایی و یستی
موثرند.»خیلیمیکند،همتبلیغحتیرایرکودکهمسمواقعبعضیدرکهصداوسیما
پیگی از علی8یراو امام جمعیت «اعضای میگوید؛ مهسا و علی مهدی، مینا، به کمک برای علی امام جمعیت ماهه

به از را مورد این بومهن فرماندازدر و اجتماعی اورژانس پیگیریستی، بومهن اجتماعیری اورژانس میکنند. مستمر ی
اصلی معضالت از یکی موضوع این نمیکنیم. ورود ما است مخاطرهآمیز خیلی خانواده این وضعیت چون که بود گفته

به به است محرز حضانتش سلب که کودکانی که بدسزماست خانواده مدتی از بعد ولی میرود کودکریستی پرست،
از بعد برمیگرداند. خانواده به پیگی8را نگرفتند.»رماه درستی جواب علی امام جمعیت اعضای زمینه این در مستمر ی

به «سازمان دهد: می ادامه خالءزرضایی هم دارد اجرایی خالء هم اورژانسزیستی موارد از خیلی در یرساختی.
ندا ماشین میگوید آسیبزا موارد گزارش هنگام حکمهایراجتماعی گرفتن بحث ندارند. را الزم بودجه میگویند یا یم

دارد.»شدنگرفتهجدیوبازبینیبهنیازکهاستمواردیازدیگریکیهمحضانتسلب
داردیرهمسکودکمیزانافزایشازنشانمشاهدات

بسیا که را موضوع این ازایر«خیلیها در فقر فرهنگهای خرده خاطر به کودکان از اجبا500ی ازدواج تومان یرهزار
«ما است؛ کودکان ازدواج اصلی عوامل از یکی فقر است معتقد و میگوید را این رضایی میگیرند.» نادیده میکنند،
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اجبازموارد ازدواج و خانواده وضعیت نتوانسته دختربچه که داشتیم واردریادی و کرده فرار خانه از و کند تحمل را ی
دیگ بزهکارچرخه از میبری سر به آن در که تورمی و گرانی وضعیت این در االن است. شده ماری مشاهدات یم

همس کودک افزایش امکان که میدهد کودکرنشان افزایش باعث هم ازدواج وام میزان افزایش حتی دارد. وجود ی
همسرهمس کودک از مواردی هم کرونایی ایام همین در است. شده دادهری گزارش علی امام جمعیت اعضای به ی
است.»شده

است. خروار نمونه مشت «مینا میدهد: ادامه ف10او کودک حوزه فعاالن همه که است الیحهرسال که میزنند یاد
به باید که است موضوعی جامعه در کودکان مسائل دادن قرار اولویت در شود. اجرایی نوجوانان و کودکان از حمایت

به سازمان شود. توجه دزآن بودجه و شود توجه آن به وزارتخانه یک حد در باید که است سازمانی کند.ریستی یافت
باشند.»داشتهیستیزبهسازمانبودجهبهجدیتوجهبایدبودجهوبرنامهسازمانومجلس

یمرمیگیراازدواجاینجلوییستی:زبه
به مدیر آرام»، «سعید بهزاما میگوید تهران شهرستان مینا،زیستی ازدواج موضوع از شدن باخبر از بعد بالفاصله یستی

بگیرد.رااوازدواججلویامروزقضاییحکمگرفتنبااستدرصددوشدهعملوارد
آزا کودک مشکالت خاطر به امسال عید از قبل ماه سه دو خانم دختر این اینکه بیان با بهراو به شدهزی سپرده یستی

م در ماه یک حدودا «او میگوید: خبرآنالین به نگهداربود، خوبیرکز عاطفی ارتباط واسطه به ماه یک از بعد و شد ی
مادربز و پدر با دختر این برکه خانه به که داشت دوست و داشت خانهرگش به او که شد داده قضایی حکم گردد،

بهرب در ما شود. ندازگردانده را ترخیص اجازه همریستی ما ترجیح بدهد. ترخیص به تشخیص قاضی اینکه مگر یم،
قاضی با بالفاصله میشود استفاده سوء فرزند از که شویم متوجه ما اگر البته باشد. خانواده پیش فرزند که است این

یم.»رمیگیرافرزندگشتزباحکمومیکنیمهماهنگ
حاال «او میدهد: ادامه سن13او در ولی است حکم13ساله و تشخیص را فرد جسمانی رشد قضایی مقام باید سال

و شدیم وارد کنند ازدواج به مجبور را دختر این میخواهند شدیم مطلع اینکه از بعد کند. صادر او ازدواج برای را قضایی
ط از صبح امروز بگیرمددکارمان را ازدواج این جلوی تا میشود موضوع این وارد قضایی مقام هماهنگیهایریق با یم.

داد.»نخواهدخرازدواجاینقطعادادیمانجامکههماولیهای
صادر مادرش و پدر از را حضانت سلب حکم قاضی و میکنیم اعالم قاضی به را فرزندان مشکالت ما اینکه بیان با آرام

به در مینا مثل مهسا و علی مهدی، «اگر گوید: می اینزمیکند، به قاضی که بوده دلیل این به نشدند پذیرش یستی
م به که رسید نتیجه این به مینا درباره و مشکلند دچار بقیه که نرسیده بهرنتیجه توجه با ما حاال شود. داده انتقال کز

بود بد آنها وضعیت اگر و میدهیم قرار بررسی مورد هم را خانواده این بچههای بقیه وضعیت قطعا شما، اظهارات
یم.»ربگیمراکزمانبهراآنهاانتقالحکمبتوانیمتامیدهیمانتقالقاضیبهحتما

آزا کودک که جایی هر «ما میدهد: ادامه همسرآزاراو یا نهایتری هم قضات میکنیم. پیدا ورود حتما بگیرد صورت ی
یم.»رببمراکزمانبهراآسیبمعرضدرکودکانتابودهاندهمراهماتخصصینظرباودارندمابارایرهمکا
استنداشتهافزایشتهراناستاندریرهمسکودکآمار

همس کودک موارد تعداد موردرآرام این هم کرونا شیوع دوران «در میگوید: و میداند کم بسیار را تهران استان در ی
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دخت اگر هستند. حساس کودکان ازدواج روی هم قضات است. شده گزارش ما به که بوده موردی 13یرزیراولین
همس کودک درباره اواخر این که رسانیهایی اطالع با مخصوصا نمیشود. داده ازدواجش اجازه اصال که باشد یرسال

یا میدهند ارجاع ما به یا کنند برخورد موردی با اگر و حساسند موضوع این روی هم قضات خود است، گرفته صورت
میکنند.»برخوردخودشان

بش جوامع تمام در که است فرایندی اجتماعی «آسیب میدهد: ادامه مولفههایراو به آن وقوع و دارد وجود ی
صحیح باشد، اجتماعی معضالت حل متولی باید تنهایی به دستگاه یک فقط بگوییم ما اینکه است. وابسته مختلفی

ط از کشور اجتماعی آسیبهای موضوع کهرنیست. کشور اجتماعی شورای بررسیریق است رییسجمهور با یاستش
به که شرایطی به توجه با میشود. داده مختلفی مسوولیتهای مختلف دستگاههای به و قطعازمیشود دارد یستی

به فقط اما است بیشتر بودجههای و گستردهتر تشکیالت باشد.»زنیازمند اجتماعی آسیبهای همه متولی نباید یستی
آنالینخبرمنبع:

روزنوخبر،صندلیتازه،تدبیراقتصادی،فکرآنالین،ایرانایران،دیدهبانناطقان،آنالین،صبحانهیرخبپایگاهشهرآرانیوز/فردا،نسلروزنامهدیگر:منابع

)۱۷:۱۲-۹۹/۰۲/۲۸(یم!ریدارخراشماکودک

خرکا آنالین: امسالرگر هم عجیبی اتفاق نیست. ایران اقتصاد کرونایی سال به مربوط ایران، در نوزاد فروش و تررید داغ نوزاد، بازار که است نداده خ
خ خرشود. مثل نوزاد فروش و خرید فصل ندارد! ملت شدن پول بی یا شدن دار پول و مجامع فصل به ربطی بورس، در سهام فروش و فروشرید و ید

است.فراهمبازارنابارور،هایزوجبرایخصوصبهنوزاد،آوردندستبهبرایهمیشه،واستهمیشگینوزاد،

س تا هستند عالقمند که هموطنانی بهربسیارند سازمان بگیرند. عهده بر را کودکی قانونیزپرستی مسیر کشور، یستی
کسب برای ها آن صالحیت و باشند داشته را اختصاصی و عمومی شرایط باید متقاضیان و کرده تدوین را کار این

بهرس سازمان کارشناسان تایید به پسر، یا دختر نوجوان یا کودک یک قدزپرستی به برسد. مسئول نهادهای و یریستی
است!یرجمهویاسترومجلسانتخاباتبراینامزدییادآورکهاستدشوارفرآینداین

س میخواهد دارد. حق هم دولت لذارالبته زنند. می رقم را او سرنوشت که بسپارد ای خانواده به را کودک یک پرستی
باید چرا که است این مساله اما، است. محفوظ دولت برای حق این کند. دقت خیلی ملت، دار امانت عنوان به باید

س اعطای کهربرای شود ای گونه به اوضاع باید چرا شود؟ طوالنی خیلی مسیر شرایط، واجد های خانواده به پرستی
کرد؟بایدچهبرسد؟فروشبهتومانمیلیون50تا20بهایبهنوزادان،وافتدراهبهسیاهیبازار

خ تعداد درباره رسمی آمار که بود گفته دهم مجلس اجتماعی کمیسیون دررعضو نوزاد فروش و کشور31ید استان
خرندا شمار هم که دهد می نشان ها بررسی اما بازارزیدارانریم. این از هم دالالن فروشندگان. شمار هم و است یاد

زنند.میجیببهخوبیسودرحم،اجارهوکلیهپیوندمثلبلبشو،
ایران، در که دهد می نشان ها و3بررسی دا500میلیون نابارور زوج هارهزار آن زندگی داشتن، فرزند رویای که یم
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ناهنجا بستر تواند می این، و کرده بغرنج بسیاررا های هری طوفان در فرزند رویای شود. جامعه در کمرزی های ینه
بیشتر! مصیبتی فرزند، نداشتن است!، مصیبت یک ها، بعضی قول به داشتن فرزند است. عجیبی داستان امروز، شکن

است.نفرمیلیون14ازبیشاش،ساله40حدودمجردهایلشکرکهایجامعهدرهمآن
خ قانون، دیدگاه خراز پرونده به رسیدگی دستور گلستان، استان دادستان اخیرا است. جرم ، جنین فروش و ورید ید

گویا است. کرده صادر را نوزاد خ5فروش با رابطه در هم نگارستانرنفر های بیمارستان از یکی در نوزاد فروش و ید
است.ایغصهپرداستانکنندگان،استفادهسوءومعتادانبینکودکانفروشویدرخاست.شدهدستگیرایران،

به سایت در را آن شرایط و خواندگی فرزند جدید قوانین هستید، خواندگی فرزند دنبال به کنید.زاگر دنبال یستی
است.شدهارائهاحوالثبتسایتدرهمتکمیلیاطالعات

پد جد یا والدین که شد خواهند سپرده فرزندی به کودکانی : کودک کلی طرفرشرایط از نباشد. شده شناخته آنها، ی
س تحت باید کودکان این بهردیگر سازمان فرزندیزپرستی به کودکان سپردن از قبل عبارتی به باشند، گرفته قرار یستی

ط از باید کودکان بهراین سازمان اختیار در قضایی مراجع بهزیق باید کودکان این اینکه مهمتر و گیرند قرار یستی
است.کردهتعیینقانونکهشوندسپردههاییخانواده
خواندگیفرزندمتقاضیانشرایط

باشند.ایرانمقیموایرانیپرستی،رسداوطلبشوهرونز
باشند.نشدهفرزندصاحبازدواجاینازوگذشتهآنهاازدواجیخرتاازتمامسالپنج
باشد.سالسیحداقلزوجینازیکیسن

نباشد.مهجوروعمدیجرائمارتکاببعلتمؤثرجزائیمحکومیتدارایزوجین
باشند.اخالقیصالحیتدارایزوجین
باشند.مالیتمکندارایآنهاازیکییازوجین
نباشند.العالجصعبیربیمابهمبتالزوجین
نباشند.مضراعتیاداتسایرومخدرموادیاالکلیموادبهمعتادزوجین

است.دادگاهعهدهبه3و2شرایطازمعافیتشوندفرزندصاحبنتوانندپزشکیزوجینگاهره
خواندگیفرزندمتقاضیاننیازموردکرمدا

پذی برفرزند مبنی خود رسمی تقاضای باید خواندگی فرزند بهرمتقاضیان سازمان به را تقاضازی این نمایند. اعالم یستی
از را کار شروع متقاضیان گاهی باشد. متقاضیان تلفن وشماره نشانی وشامل رسیده متقاضیان امضای به باید حتما

شوند.میمعرفییستیزبهبهسپسوکنندمیآغازدادگاه
دومواولصفحهزوجینشناسنامهتصویر
ازدواجسندتصویر
زوجهمورددرزایمانوزنانمتخصصپزشکازشدنداربچهعدمگواهی
آنانازیکییازوجینبودنعقیمبرمبنیقانونیپزشکیگواهی

قضاییمراجعازآزمایشیپرستیرسحکمارائه

یم!یدارخرارشماکدکوآنالین:گرکار|خبرخبرادامهادامه

المللهای بینیرروابط عمومی و همکا ۱۳۹۹/۰۲/۲۹

۲۵



زوجینیرکیفپیشینهسوءعدمگربگواهی
زوجینبرایقانونیپزشکازروانوجسمسالمتگواهی
…ماشین،مسکونی،لزمنسندکپیوفتحقوقی،فیشازاعممالی،تمکنگواهی
واگیرداروالعالجصعبهاییربیمابهابتالعدمبرمبنیپزشکازسالمتگواهی
اعتیادعدمگواهی

به دزسازمان برای را متقاضیان لزوم درصورت است موظف هایریستی سازمان به نیاز مورد های گواهینامه یافت
نماید.معرفیذیربط

خ های سایت و ها کانال و صفحات با مسئول، نهادهای و فتا پلیس آنکه امید الکلی،ربه مشروبات کلیه، فروش و ید
با و مخدر کازمواد های است،زی آمده وجود به سیاهی بازار وقتی کنند. مقابله قبل از تر جدی بندی، شرط و ینویی

نکنیم!پاکرامسالهصورتاست.سیستمدرنقصیکهشدارسیگنال
یاتوزرومنبع:
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کشورکشوراحوالاحوالثبتثبتمانمانسازساز
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