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)۰۰:۳۸-۹۹/۰۸/۲۸(تراشهمعمای
د را هوشمندتان ملی کارت انتظار ها ماه از بعد هنوز که باشید افرادی دسته آن از هم شما دررشاید اید. نکرده یافت

سال تا ایرانیان تمام برای بود قرار فناو95ابتدا با هوشمند ملی دستگاهرکارت متاسفانه که شود صادر و تولید روز ی
ط این نتوانستند مسئول سارهای پیاده شده اعالم زمانی بازه در را ثبتزح سازمان سخنگوی گذشته روز اما کنند، ی

بازتاب که کرد هایی صحبت مانده باقی ملی های کارت تعداد خصوص در اززاحوال گفته او داشت. میلیون58یاد
هنوز946 اند کرده نام ثبت ملی کارت برای که این700میلیون9فردی دلیل او اند. نگرفته هوشمند ملی کارت نفر

تح را کارتراتفاق بدنه داخل های تراشه موضوع به کوتاه خیلی امروز است. کرده اعالم ملی کارت تراشه نبود و ها یم
پرداخت.خواهیماست،وارداتیکهملی

چیست؟ملیکارتداخلیتراشهیاچیپ
ت مهم از ها تکنولورتراشه مهم دستاوردهای دههژین در های1980ی کارت در که هایی تراشه شوند. می محسوب

ذخیره وظیفه ها چیپ این شوند. می تقسیم «میکروپروسسور» و «حافظه» دسته دو به شوند، می استفاده هوشمند
و قد، مانند افراد هویتی و شخصی اطالعات از باعثزاطالعات و دارند را دیجیتال امضای تا شناسنامه شماره و ن

مجا و واقعی دردنیای کارت صاحب به بخشی تازهویت ذخیره قابلیت ها تراشه این شود می گفته شوند. می 84ی
دارند.رااطالعاتکیلوبایت

شود؟میذخیرههاتراشهداخلاطالعاتیچه
و و قد مانند شناسایی و هویتی اطالعات جز دیگزبه اطالعات بارن، ها تراشه همین در شود می هم را کرد.رگذاری ی

نامه، گواهی بانکی، های کارت اطالعات همه که بود نوشته گزارشی در این از پیش احوال ثبت سازمان نامه هفته
متفاوت خدمات از استفاده برای همه و شود ذخیره کارت همین در تواند می و... سالمت و بیمه دفترچه گذرنامه،

که اند مدعی کارشناسان از برخی البته کنند. استفاده کارت این از توانند کارتزمی از استفاده برای الزم های یرساخت
کرد!استفادهآنازبایدشناساییکارتعنوانبهتنهاونیستفراهمملیهوشمند

یم؟رداراتراشهتولیدتوان
فناو ما کشور که معتقدند برخی چند مجرهر نخستین صادقی» «علی ندارد، را ها تراشه این ساخت برای الزم یری

گفترط در بود، شده مامور کار این برای صمت وزارت از که هوشمند ملی کارت کهوح کرده ادعا امروز وطن با گو
گوید: می کار، این نشدن اجرایی دلیل درباره او است. داشته وجود هوشمند ملی کارت بدنه داخل تولید قابلیت

اماز«ه شد برآورد یورو چهار تا سه بین کیفیت نسبت به بودن وارداتی صورت در هوشمند ملی کارت بدنه هر ینه
همچنین او بود». یورو هفت از بیشتر کمی کنیم تولید ایران در خودمان توانستیم که ملی کارت شده تمام قیمت

ایجاد برای که است شزمدعی یک با حتی کارخانه فنی موردریرساختهای ماشینآالت و بسته قراردادی آلمانی کت
خ هم وجودریدارنیاز هم هنوز کارخانه «این کند: می اظهار کارخانه این سرانجام درباره او کرد. تغییر دولت اما شد ی

بز بسیار مجموعه امروز و تولیدردارد داشت ارتباطات وزارت با که قراردادی طبق را مخابراتی کارتهای که است گی
نمیکند.»تولیدملیکارتامامیکند
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هاینربرتنیوز،صنعتیا،رآبازاریرخبپایگاهدیگر:منابع

)۱۹:۱۵-۹۹/۰۸/۲۷(داد؟تغییرراخانوادگینامونامتوانمیآیا

داد.تغییرراآنمیتوانشرایطیوجودبااماهمراست،اوباتولدبدوازکهاستشخصهویتازجرئیخانودگینامونام

شخصیت از جزئی خانوادگی نام و نام ، جوان خبرنگاران باشگاه اجتماعی گروه تعاون و رفاه حوزه خبرنگار گزارش به
فرد که زمانی دلیل همین به است، همراه او با تولد بدو از که اوست، اجتماعی و شخصی زندگی در فردی هر های

باشد.نداشتهدوستراکنندمیانتخاباوبرایکهنامیاستممکنشودمیگربز
دو از بیش شما خانوادگی نام اگر دهید، تغییر خود دلخواه به را خانوادگی نام و نام توانید می شرایط این داشتن با
نژاد علی مانند: باشد محل نام مضاف یا مطلق بطور یا و پسوند یا عدد یا حرف یک و کلمه یک از بیش یا و کلمه
چون ناپسندی های واژه از متشکل خانوادگی نام اگر یا دهید، تغییر را آن توانید می تهرانی تپه تکان عدنان ، مطلق

باشد.غیرهواسخفسوخته،
هایی واژه و باشد اسالمی فرهنگ ارزشهای با متغایر یا باشد شده تشکیل خارجی های واژه از شما خانوادگی نام اگر

بود.خواهدحذفقابلباشدسرداروسرهنگی،رشهرداچوناسامیوالقابازکه
پد خانوادگی نام که صورتی ازردر کمتر فرزندان خانوادگی نام تغییر یابد، تغییر و18ی پدر کتبی درخواست با سال

بود.خواهدممکنپدرازنامهاجازهارائهباوتقدمحقرعایتبدونویکبیرفرزندانخانوادگینامتغییر
اشخاص از یک هر بدانید است ثبتزجالب اداره به مراجعه با توانند می باشند تغییر قابل خانوادگی نام دارای که یر

نمایند.اقدامخانوادگینامتغییردرخواستبهنسبتاقامتمحلاحوال
باشند.باالبهسال18اشخاص_
باشند.رشدحکمدارایکهسال18ازکمتراشخاص_

پد جد یا پدر ازر_ کمتر فرزندان جهت خود شناسنامه ارائه با کرده18ی تغییر پدر خانوادگی نام صورتیکه در سال
باشد.

باشد.شدهاحرازاوسمتکهمستندکرمداارائهباخودپرستیرستحتاطفالبرایوصییاقیم_
باشید.داشتههمراهبهرایرزکرمدابایدنیزخانوادگینامهتغییربرای

باشند.داشتههمراهخانوادگینامتغییردرخواستتسلیموتنظیم_
باشد.داشتهوجودصفحاتکلیهازتصویرگربدووشناسنامهاصل_ارائه

پد جد یا پدر از رسمی اسناد دفاتر در شده تنظیم نامه اجازه خانوادگیر_ارائه نام از بخواهند که کبیر فرزندان برای ی
نمایند.استفادهآنهاازیکهر

اشهترمعمایاسان:خر|خبرخبرادامهادامه
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شود.ارائهدرخواستموردخانوادگینامتقدمحقدارندهازرسمیاسناددفاتردرشدهتنظیمنامه_اجازه
است؟کیرمداچهنیازمندشناسنامهکردندارعکس

است؟پذیرامکانصورتیچهدرشناسنامهتعویض
ملیکارتتعویضبرایالزمکرمدا

پیام/انتهای

امروزراوینو،تدبیرنیوز،جهاننیوز،فردایرخبپایگاهدیگر:منابع

/۹۹/۰۸(سالنخستماهپنجدرطالقوازدواجآمارکرد؛اعالمکشوراحوالثبتسازمانسخنگوی
۲۷-۱۸:۰۱(

است.شدهثبتازدواجمورد747وهزار268یرجاسالمردادتافروردینابتدایازگفت:کشوراحوالثبتسازمانسخنگوی

جا سال مرداد تا فروردین ابتدای از گفت: کشور احوال ثبت سازمان و268یرسخنگوی ثبت747هزار ازدواج مورد
است.شده

جا سال آبان پایان تا فروردین ابتدای از همچنین افزود: ترابی ابو اهلل سیف ایرنا، گزارش و67یربه مورد208هزار
زمانی بازه این در همچنین است، رسیده ثبت به طالق و287هم نیزرم493هزار مدت همین در و رسیده ثبت به گ

است.شدهثبتکشوردروالدتواقعهمورد58وهزار674
احوال ثبت در فوت ثبت قانونی مهلت افزود: یکی10ابوترابی به باید خارجی یا ایرانی از اعم فرد هر وفات و است روز

احوال ثبت سازمان در نوزادان تولد ثبت قانونی مهلت و شود اعالم کشور سراسر احوال ثبت ادارات زمان15از از روز
کنند.اقداممهلتایندربایدخانوادههاواستتولد

از بیش اکنون گفت: (99وی قانونی مهلت در کشور در ها والدت از بایدزرو15درصد هموطنان و شوند می ثبت (
قانونی مهلت در والدت واقعه اگر کنند. ثبت قانونی مهلت در را والدت که باشند داشته برای15دقت نشود، ثبت روز

شوند.میمتحملرایربیشتینهزهافرادمهلت،اینازجرخاثبت
ماده برابر کرد: خاطرنشان احوال ثبت سازمان یا22سخنگوی ایرانی از اعم فرد هر وفات کشور، احوال ثبت قانون

خا در ایرانیان وفات همچنین و شود اعالم کشور سراسر احوال ثبت ادارات از یکی به باید بهرخارجی کشور از ج
شود.میاعالمکشوراحوالثبتسازماناداراتازیکیبهیااقامتمحلکنسولیماموران

نزدیکت گفت: کنند، اقدام فوت گواهی اخذ و وفات اعالم برای توانند می افرادی چه اینکه درباره خویشاوندروی ین
مد ارائه با بوده حاضر وفات موقع در که شخصی هر یا صاحبرمتوفی یا متصدی انتظامی مأموران شناسائی، ک

آن در وفات که توانندرمکانی می امدادی، های گروه و نظامی و قضایی مقامات ها، گورستان متصدیان است، داده خ

داد؟تغییرارگیدخانوانامونامتوانمیآیاان:خبرنگارباشگاه|خبرخبرادامهادامه
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کنند.اقدامفوتگواهیواخذوفاتاعالمبرای
ماده اساس :بر گفت اینکه12ابوترابی از اعم ایران در طفل هر والدت والدت، ثبت خصوص در کشور احوال ثبت قانون

مقیم ایرانیان اطفال والدت و شود اعالم احوال ثبت مأمور یا نماینده به باید باشند، خارجی یا ایرانی طفل مادر و پدر
نزدیکترخا به نباشد اگر و اقامت محل در ایران کنسولی مأمور به هم کشور از ثبترج سازمان یا و کنسولی مامور ین

شود.اعالمکشوراحوال
تص کنند، اقدام شناسنامه اخذ و نوزاد والدت ثبت برای توانند می افرادی چه اینکه مورد در جدروی یا پدر کرد: یح

مدارپد ارائه با امین یا قیم یا وصی باشد، رسیده ثبت به قانونی او ازدواج که صورتی در مادر شناسنامه، ارائه با کری
واقعه(والد صاحب و شده سپرده آنجا به طفل که ای موسسه نماینده یا متصدی اوتذیربط، سن که تمام18) سال

کنند.اقدامشناسنامهگرفتنووالدتثبتبرایتوانندمیباشد،باالبه
و ازدواج آمارهای رسمی مرجع کشور احوال ثبت سازمان آمار، عالی شورای مصوبه و قانون پایه بر گفت: ابوترابی
و جمعیتی اطالعات و آمار دفتر سایت وب در نیاز مورد اقالم سایر و سن سال، تفکیک به آمارها این و است طالق

است.مردمعمومدسترسدراحوالثبتسازمانمهاجرت
آمارهای از ای عمده بخش اجتماعی های مقوله عنوان به را طالق و ازدواج کشور، احوال ثبت سازمان سخنگوی

برشمرد.احوالثبتتولیدی
بز گام گفت: سالرابوترابی در آن آمارهای تولید و طالق و ازدواج ثبت حوزه در الکترونیک دولت توسعه در 95گی

صورت به رویداد دو این و شد حذف طالق و ازدواج اعالم ثبت چرخه از کاغذی های اعالمیه که است گرفته صورت
شود.میمنتقلکشورجمعیتاطالعاتپایگاهبهبرخط

/۹۹/۰۸(بسیجیرگزارخبکشورزنانجامعهبسیجسرویسگزارشبههستمپسدارمشناسنامهمن
۲۷-۱۳:۴۱(

کرد.خواهندیادنیکیبهآنازآیندگانوماندخواهدیادهادرسالسالهایکهمیراثی

خب کشور زنان جامعه بسیج سرویس گزارش مهررگزاربه سال ها سال و شده متولد هویت بدون که کودکانی بسیج ی
پد داشتن حکم به که نیستند خود هویتی بی روزهای نگران دیگر حال کشیدند، می بردوش را هویتی ازربی خارجی ی

سیاسیربسیا و فرهنگی اجتماعی، مزایای تمام از ایرانی هویت با توانند می پس این از و باشند محروم امتیازات از ی
دارند.ایرانییرمادکهببالندخودبهوشوندبرخوردار

ابالغ امید و تدبیر دولت در و تصویب خارجی مردان با ایرانی زنان ازدواج از حاصل فرزندان به تابعیت اعطای قانون
شود.میصادرایرانیشناسنامهفرزنداناینبرایفراوانهایقوسوکشازبعدسرانجاموشد
ماندگارقانونیتصویبهاینشیبوفراز
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سال به ایرانی غیر پدر و ایرانی مادر دارای فرزندان به تابعیت اعطای مورد در اولیه باز85بحث هفتم مجلس و
ط این دررمیگردد. شد. رد نگهبان شورای توسط نهایت در و کرد پیدا تغییراتی مجلس نهم و هشتم دورههای در ح

مردان97سال با ایرانی زنان ازدواج از حاصل فرزندان آن بهموجب تا فرستاد مجلس به را الیحهای دوازدهم دولت
د ایرانی شناسنامه بتوانند خاصرغیرایرانی استداللهای کدام هر و داشت مخالفانی و موافقان الیحه این کنند. یافت

سال مهرماه در را آن نگهبان شورای سرانجام آنکه تا داشتند را اجرایی98خود فاز وارد نیز اکنون هم و کرد تصویب
است.شده

رییسجمهو اول ایرانی13یرمعاون زنان ازدواج از حاصل فرزندان به ایران تابعیت اعطای آییننامه امسال ماه خرداد
رییسجمهو حقوقی معاونت و امورخارجه و اطالعات کشور، وزارتخانههای به اجرا برای را خارجی مردان ابالغربا ی

و هیات آن از بعد و ایرانیزکرد زنان ازدواج از حاصل فرزندان تابعیت تکلیف تعیین قانون اصالح قانون اجرای در یران
کرد.تصویبراقانوناینمشمولافرادبهتابعیتاعطاینحوهاجراییآییننامهخارجی،مردانبا

هر آییننامه، این فرزندزبراساس دارای ازدواج، این نتیجه در و کرده ازدواج غیرایرانی مرد با که ایرانی سال18یرزن
از بیش و شده متولد غیرایرانی پدر و ایرانی مادر از که فردی هر و متقاضی18باشد میتواند باشد داشته تمام سال

باشد.فرزندشبرایتابعیتاعطای
و نمیشود فرزند، برای ایرانی تابعیت اعالم درخواست از مانع افراد، این حجر و فرزند یا پدر مادر، فوت همچنین،

به فرزند نرسیدن و مادر فوت صورت و18در تحقیقات انجام از پس فرزند، اقامت محل شهرستان دادستان سالگی،
میکند.ارائهیراستاندابهرانظرمورددرخواستادله،ومستنداتیرگردآو

ه گواهی یا بیمارستان معتبر گواهی موجب به ایرانی، مادر به قانون این مشمول فرزند ورتعلق بهداشتی مراکز از یک
ه نبودن صورت در و شده متولد جا آن در فرزند که ایرانی خاردرمانی در طفل تولد یا گواهیها این از کشور،ریک از ج

میشود.احرازخارجی)،یاداخلی(قضاییمرجعرأیموجببه
اعالم و تأیید به مشروط امنیتی، مشکل نداشتن صورت در قانون مشمول فرد غیرایرانی پدر برای اقامت پروانه صدور

میگیرد.صورتمربوطمقرراتوقوانینبراساسایران،دراقامتبرایویکتبیدرخواستوفرزندایرانیتابعیت
بر عمده طور به تابعیت ایران در و است خاک و خون سیستم دو بر مبتنی عموما تابعیت که است الزم توضیح این
قانون به توجه با است، شده استفاده تابعیت کسب برای خاک سیستم از مواردی در البته است، متکی خون سیستم
مادرش که چند هر رود می شمار به ایرانی شود، متولد کشور از بیرون یا ایران در ایرانی پدر از که فردی ایران، مدنی

باشد.غیرایرانی
بهشما دستیابی و کارها از برخی در اساسراشتغال براین است ایرانی تابعیت داشتن نیازمند دولتی مقامات از ی

ضرو و الزم خارجی پدران و ایرانی مادران دارای فرزندان به تابعیت اعطای قانون دههرتصویب چند در که چرا بود ی
با خارجی مردان از فرزندانی تولد شاهد عراق و افغانستان بخصوص همسایه کشورهای از افرادی مهاجرت با اخیر

بسیا از هویتی اسناد نداشتن دلیل به فرزندان این بود ها سال که حالی در بودیم ایرانی مانندرزنان رفاهی امکات از ی
شد.بازگذرانوقانومرداندولتدستبهگرهاینکارشناسیکارهاسالبعدباالخرهاینکهتابودندمحرومآموزش

ندارندشناسنامهایرانیمادرانکودکهزار50
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خانواده و زنان امور معاون ابتکار جمهورمعصومه ماهریاست آبان گفت1397ی براساسودر داشت: اظهار ایرنا با گو
حدود کار، وزارت شناسامه50آمار مجلس در دولت الیحه تصویب با که هستند کشور در شناسامه بدون کودک هزار

بسیا و است این از بیش غیررسمی آمار البته گیرند مشکلرمی دارند. را مشکل این نیز تحصیل از بازمانده کودکان از ی
می حل خارجی پدر و ایرانی مادر دارای فرزندان به تابعیت اعطای تصویب با هویت، بی و شناسنامه بدون کودکان

شود.
تا به که است حالی در توییتزاین صفحه در ابتکار اجراییرگی قانون و نشست حاصل به تالشها اینکه بیان با خود ی

با ایرانی مادران مطالبه این افزود: و داد خبر خارجی پدر و ایرانی مادر فرزند برای شناسنامه اولین صدور از شد،
شد.محققدوازدهمدولتودهممجلستالشهای

مهاج و اتباع امور کل مدیر حاجی منصور استاندارهمچنین خارجی فرزندرین شناسنامه نخستین کرد: اعالم تهران ی
سال مصوبه طبق خارجی اتباع با ایرانی زنان ازدواج شد.1398حاصل تحویل و صادر ایران، اسالمی شورای مجلس

ایران، اسالمی شورای مجلس مصوبه تابعیت قانون اجرای و18در سایت300هزار در قانون این متقاضی افراد از نفر
مهاج و اتباع امور کل استانداراداره خارجی دررین ایرانی شناسنامه اولین که کردند نام ثبت کشور وزارت و تهران ی

شد.متقاضیتحویلوصادرتهرانیراستانداخارجیینرمهاجواتباعامورکلادارهتوسطکشور
مهاج و اتباع امور کل استاندارمدیر خارجی کردهرین نام ثبت یادشده سایت در که افرادی تعداد از داد: ادامه تهران ی

و یکهزار و51اند، هزار یک و بوده اجرایی مراحل انجام حال در و تشکیل ایرانی شناسنامه صدور برای 400پرونده
است.اقدامدستدرنیزپرونده

و مراجعین به پاسخگویی ضمن اسالمی شورای مجلس مصوبه کامل تحقق راستای در کل اداره این حاجی، گفته به
دقیق اجرای جهت خارجی، مردان با ایرانی زنان ازدواج از حاصل فرزندان تابعیت تکلیف تعیین قانون مشمول فرزندان

داد.خواهدانجامراالزماقداماتامکاناتتمامیباقانوناین
تهرانوبلوچستانوسیستاناصفهان،هایاستاندرایرانیشناسنامهصدور

د کشور احوال ثبت سازمان سخنگوی ابوترابی اهلل ابالغرسیف و تصویب از بعد افزود: ایرنا خبرنگار با گویی و گفت
دستور ویژه صورت به سازمان این در خارجی، مردان با ایرانی زنان ازدواج از حاصل فرزندان به تابعیت اعطای قانون

بلوچستانرکا و سیستان اصفهان، استان سه در و شد ابالغ موضوع این با مرتبط مختلف های استان به و صادر ی
تد به و شد صادر شناسنامه خارجی پدر و ایرانی مادر فرزندان برای تهران صدوررو نیز ذیربط های استان دیگر در یج

ادا و قانونی مراحل تمام که خارجی پدر با ایرانی مادر ازدواج از حاصل فرزندان برای انجامرشناسنامه اند کرده طی را ی
شد.خواهد

کنندمراجعهیهارکنسولگویراستاندابهمتقاضیان
د متقاضیان گفت: کشور احوال ثبت سازمان خارجیرسخنگوی پدر و ایرانی مادر ازدواج از حاصل ایرانی تابعیت یافت

جل هرگیوبرای از استانداری به کشور داخل در استفاده سوء خارگونه در و کنسولگریها به کشور از ایرانرج یهای
کنند.مراجعه

ه افزود: زنانرابوترابی ازدواج از حاصل فرزندان به تابعیت اعطای قانون مشموالن اطالعات ارائه برای نام ثبت گونه
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د برای خارجی مردان با طرایرانی از فقط شناسنامه، استانداریافت کنسولگریق و سایرریها بنابراین بود، خواهد ها ی
نیست.تاییدموردغیرهونتهاکافیمثلشدهیفرتعغیرجایگاههاییقرطازاقدامات

زنان ازدواج از حاصل فرزندان به تابعیت اعطای قانون اجرای فرآیند در کشور احوال ثبت سازمان اینکه بیان با وی
د متقاضیان گف: دارد، قرار راه پایان در ایرانیرایرانی تابعیت به18یرزیافت تابعیت اعطای قانون اساس بر سال،

باالی متقاضیان و مادر توسط خارجی، مردان با ایرانی زنان ازدواج از حاصل اقدام18فرزندان میتوانند خودشان سال
کنند.

و تایید از بعد و شود می احراز و بررسی مادر هویتی سند احوال ثبت در کرد: اعالم احوال ثبت سازمان سخنگوی
شد.خواهدانجاممراحلتابعیتصدوربرایوشودمیاعالممابهکهاتباعکمیسیونتصویب

خارجی» مردان با ایرانی زنان ازدواج از حاصل فرزندان به تابعیت «اعطای مصوبه افزود: سال13ابوترابی خرداد
استاندارجا به قانون این اجرایی کار و ساز و است االجر الزم و شد ابالغ جلساتری هم احوال ثبت و شده ابالغ یها

است.کردهآغازخصوصایندرراخودکارشناسی
شناسنامهصدورشرایط

ط از و باشد ایرانی باید حتما مادر قانون این اجرای در گفت: کشور احوال ثبت سازمان اینرسخنگوی سجلی اسناد یق
شود.هویتاحرازنیزاحوالثبتسازمانازواثباتموضوع

باید خارجی پدر با ایرانی مادر ازدواج افزود: است، مادر بودن ایرانی قانون این اجرای مالک اینکه بیان با ابوترابی
خا یا داخل در قضایی رای با قانونی مراجع معتبر تایید اینربه از پس که فرزندانی برای اما باشد. رسیده کشور از ج

براساس ازدواج ثبت تابع افراد این ازدواج و است ازدواج ثبت دفاتر در ازدواج ثبت فقط مالک شوند می متولد قانون
است.احوالثبتقوانین

ایرانی زنان ازدواج از حاصل فرزندان تکلیف تعیین بر مبنی اسالمی، شورای مجلس مصوب قانون مشموالن افزود: وی
مدا ارائه و سکونت محل استان خارجی اتباع امور کل اداره به مراجعه با ابتدا خارجی، مردان بهربا اقدام نیاز مورد ک

مدا بودن کافی و تایید درصورت اولیه های بررسی از پس پرونده کنند. می پرونده ورتشکیل تابعیت اداره به عینا ک،
شود.میارسالخارجهاموروزارتمهاجرانوپناهندگانامور

مشمول مشخصات که ای نامه طی را مذکور سند از رونوشتی تابعیت، سند صدور از پس اداره این ابوترابی گفته به
د آن در ایرانی مادر ملی شماره و واحده خارماده ایرانیان هویتی امور کل اداره به را است شده ورج ارسال کشور از ج

مدا سایر و واحده ماده مشمول تابعیت سند رونوشت عین ای نامه طی اولیه های بررسی از پس نیز کل اداره کراین
تابعیت اداره اعالمی مشخصات برابر و مقررات وفق تا ارسال متقاضیان سکونت محل کل اداره به را عکس دوقطعه و

کند.تسلیموصادرشناسنامهوتنظیمهویتیسندخارجه،اموروزارتینرمهاجوپناهندگانامورو
ماده استناد به گفت: خارجی9وی مردان با ایرانی زنان ازدواج از حاصل فرزندان به ایرانی تابعیت اعطای نامه آیین

سال ماه خرداد در خود1399که مستندات و کامل اطالعات موظفند مذکور قانونی ماده مشموالن است، شده ابالغ
استاندا به ایرانیررا متقاضیان شود. نظر اعالم و بررسی مراتب تا دهند ارائه ایرانی مادر اقامت محل یا تولد محل ی

خا در ساکن که مذکور قانون مادهرمشمول استناد به نیز هستند کشور از اعالم15ج درخواست ارائه جهت نامه، آیین
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جمهو کنسولی و سیاسی نمایندگی به پرونده تشکیل و ایرانیرتابعیت مادر سکونت محل کشور در ایران اسالمی ی
کنند.پروندهتشکیلومراجعه
ایرانیاتباعشناسنامهصدور

ماده و12در پدر اینکه از اعم ایران در طفل هر والدت است: آمده والدت ثبت خصوص در کشور احوال ثبت قانون
خا مقیم ایرانیان اطفال والدت و شود اعالم احوال ثبت مأمور یا نماینده به باید باشند خارجی یا ایرانی طفل جرمادر

نزدیکت به نباشد اگر و اقامت محل در ایران کنسولی مأمور به کشور احوالراز ثبت سازمان یا و کنسولی مامور ین
اشخاص از یک هر شود، می اعالم اخذزکشور و والدت اعالم به نسبت احوال ثبت ادارات به مراجعه با توانند می یر

کنند.اقدامنوزادشناسنامه
پد جد یا بارپدر امین یا قیم یا وصی باشد، رسیده ثبت به قانونا او ازدواج که صورتی در مادر شناسنامه، ارائه با ی

مدا اورارائه سن که واقعه صاحب و است شده سپرده آنجا به طفل که ای موسسه نماینده یا متصدی ذیربط، 18ک
باشد.باالبهتمامسال

سرشما آمار نتایج اعالم اساس سالربر مسکن و نفوس عمومی م1395ی سوی کشورراز آمار را2.1کز جمعیت درصد
میزان، این از که میدهند تشکیل اصفهان،97.8اتباع رضوی، خراسان تهران، واستان هستند افغانستان اتباع درصد

دارند.کشوردررااتباعتعدادینربیشتقموکرمان
بسیا ایرانیراکنون شناسنامه صدور با شان فرزندان که هستند خرسند ارزشمند قانون این تصویب از ایرانی مادران از ی

دیگ از پس یکی را ترقی های پله توانند می و یابند می واقعی طیرهویت بوم و مرز این فرزندان سایر همچون ی
کنند.
ایرنا

سالشعارکارون،عطرآنالین،شفایرخبپایگاهدیگر:منابع

/۹۹/۰۸(گرفتندملیهوشمندکارتیربختیاوچهارمحالدرشرایطواجداندرصد۹۳.۹ایرنا؛اختصاصی
۲۸-۰۸:۰۱(

مدیرشه ایرنا- بختیارکرد- و چهارمحال احوال ثبت تاکنونرکل گفت: د۹۳.۹ی را خود ملی هوشمند کارت استان این در شرایط واجدان کردهردرصد یافت
است.شدهیرکشوچهارمرتبهکسببهموفقاستاناینواند

ک کرد:رعبدالرضا تاکید ایرنا خبرنگار با گو و گفت در چهارشنبه روز و۷۵۳یمی استان۴۷۸هزار در سال۱۵باالینفر
هستند.ملیهوشمندکارتیافتردشرایطواجدکهدارندسن

تاکنون تعداد این از افزود: و۷۰۷وی برابر۵۴۶هزار د۹۳.۹نفر به موفق شدهاند.ردرصد خود ملی هوشمند کارت یافت
تصرک کرد:ریمی و۴۵یح د۲۷۹هزار شرایط واجدان از برایرنفر تاکنون استان در ملی هوشمند کارت یافت

بسیجیارگزخبرکشورزنانجامعهبسیجسرویسشارگزبههستمپسمدارشناسنامهمنبسیج:|خبرخبرادامهادامه
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نکردهاند.مراجعهخودپیشثبتنام
ط از یا و دولت خدمات پیشخوان دفاتر به مراجعه با باید افراد این شد: یادآور احوال،روی ثبت اینترنتی سایت یق

تا در سپس و دهند انجام را خود عکسرپیشثبتنام تهیه و انگشت اثر گرفتن هویت، احراز برای شده مشخص یخ
کنند.مراجعهپیشخواندفاتربه

بختیارمدی و چهارمحال احوال ثبت ملیرکل هوشمند کارت هماینک داشت: اظهار و۱۰ی واجدان۸۸۶هزار از دیگر نفر
است.موجوداستانمختلفنقاطدرمستقراحوالثبتاداراتدروشدهصادراستانایندرشرایط

د منظور به افراد این برای پیامک ارسال بر عالوه گفت: نکردهاند.روی مراجعه تاکنون اما خود ملی هوشمند کارت یافت
درک برای میتوانند افراد این کرد: تاکید ارسالیریمی پیامک در که احوال ثبت اداره به خود ملی هوشمند کارت یافت

کنند.مراجعهشدهمشخص
سالجا پایان تا ملی هوشمند کارت از استفاده شدن عملیاتی به اشاره با بهروی موفق هنوز که افرادی به افزود: ی

شرد عامل، بانکهای اجرایی، دستگاههای در خدماتی هیچگونه نشدهاند خود کارت خدماترسان،ریافت کتهای
شد.نخواهدارایهسازمانهاسایرودولتیعمومینهادهای

ایران احوال ثبت سازمان سوی از که است دیجیتالی کارت نوعی ملی کارت یا ملی هوشمند کارت ایرنا، گزارش به
میشود.صادرکشورهویتیامورمرجعبهعنوان

است.تمامسال۱۵هوشمندملیکارتصدورودرخواستبرایقانونیسن
دارد.جمعیتنفرهزار۹۷۹وشهرستان۱۰یربختیاوچهارمحال

خبرنگارانباشگاهیرگزارخبدیگر:منابع

اقدامملیهوشمندکارتیافتردبرایخندابیشهرونداندرصد90خنداب:شهرستاناحوالثبترئیس
)۰۹:۴۴-۹۹/۰۸/۲۸(خندابمردمانتخابیهاینامصدردرفاطمهوعلیامیراند/کرده

گفت: د90حسنی شرایط واجد افراد از دردرصد نام ثبت مراحل شهرستان این در ملی هوشمند کارت مابقیریافت و اند داده انجام را خود کارت یافت
کنند.اقدامهوشمندملیکارتصدوردرخواستبهنسبتیعارسبایدشرایطواجدین

فتندگرملیهوشمندتکاریبختیارومحالچهاردرایطشرواجدانصددر۹۳.۹ایرنا:|خبرخبرادامهادامه
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اینکه بیان با خنداب نسیم خبرنگار با گفتگو در خنداب شهرستان احوال ثبت رئیس حسنی ؛ آفتاب دیار گزارش به
شناسایی، گفت: گرفت، قرار کار دستور در هم خنداب شهرستان در ملی هوشمند کارت صدور کشور سراسر با همزمان

هستند.الکترونیکیکارتمهمیتزمسهدیجیتالامضایوهویتتصدیق
کرد: اظهار د90حسنی شرایط واجد افراد از دردرصد نام ثبت مراحل شهرستان این در ملی هوشمند کارت یافتریافت

س باید شرایط واجدین مابقی و اند داده انجام را خود اقدامرکارت هوشمند ملی کارت صدور درخواست به نسبت یعا
کنند.

اینکه بیان با د10حسنی برای شهرستان مردم از یاردرصد گفت: اند نکرده اقدامی هیچ هوشمند ملی کارت یافت
گی جلو جهت هویت تصدیق و احراز جایگاه و اهمیت و قدیمی ملی های کارت اعتبار پایان به هرتوجه بروز از گونهری

د در اسرمشکل در دولتی دستگاههای و بانکها از خدمات کارتریافت نام ثبت و شناسنامه تعویض به نسبت وقت ع
کنند.اقدامالکترونیکییقرطازملیهوشمند

توانند می اند نکرده نام ثبت به اقدام حال به تا که شهروندانی کرونا ویروس شیوع به توجه کرد:با نشان خاطر وی
تماس خنداب احوال ثبت اداره با شناسنامه تعویض و نام ثبت دقیق اطالعات و هوشمند کارت صدور از اطالع برای

ط از یا و مربگیرند استان احوال ثبت سایت کمترزکریق سالمتی حفظ خاطر به و شوند مطلع احوال ثبت خدمات از ی
یابند.حضورعمومیاماکندر

تص پایان در دررحسنی کرد: انتخاب8یح خود فرزندان برای ها خندابی که هایی اسم بین در امسال نخست ماهه
است.داشتهرافراوانیینربیشتعلیامیروفاطمهکردند
پیام/انتهای

اند/امیردهکراقدامملیهوشمندتکاریافتدرایبرخندابیشهروندانصددر90خنداب:ستانشهراحوالثبترئیسآفتاب:دیار|خبرخبرادامهادامه
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