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سازمانیاستراخبار

)۱۳:۰۸-۰۰/۰۱/۲۳(مرزنشینداران»شناسنامه«بیکردندارشناسنامهاجراییفازآغاز

کا اعضای حضور مسایلربا بررسی برای کشور احوال ثبت سازمان کارشناسان از تیمی شد مقرر کشور، احوال ثبت سازمان رئیس و بیشناسنامهها گروه
شوند.اعزاممرزنشینمناطقبهبیشناسنامهها

خب جامعه خبرنگار گزارش خیرگزاربه مجمع مدیره هیات رئیس بوربور، فارس،حبیباهلل هنرمندری اتفاق به کشور ین
تلو و سینما خیزپیشکسوت موسسه مدیره هیات رئیس خادم، رسول و پرستویی پرویز ابیریون، ابن علی خادمین یه

و معاون نیا، درخشان حمید با کشور احوال ثبت سازمان در حضور با احوالزطالب(ع) ثبت سازمان رئیس و کشور یر
کردند.گوگفتوودیدارکشور
مررمهمت استانهای در بیشناسنامهها وضعیت بررسی ادامه نشست، این دستور درزین قبل سال اوخر از که بود ی

میشود.یرپیگیکشورینرخیمجمع
خی مجمع مدیره هیات رئیس بوربور، مختصرحبیباهلل بیان ضمن کشور خصوصرین در شده انجام اقدامات از ی

خی مجمع دفتر در خادم و پرستویی آقایان حضور با گفت: بیشناسنامه، مسایلرمرزنشینان و مشکالت بیان و کشور ین
گرفت.قرارمشکلاینیانرجدرمجمعاسالمی،یرجمهومرزنشینانهویتی

خی مجمع در درخشاننیا حضور با نشستی آن از پس داد: ادامه شدروی واکاوی موضوع این مختلف ابعاد کشور ین
و پرستویی گروه همراه به دقیقتر بررسی برای را همکارانش دارد آمادگی که کرد وعده درخشاننیا نشست همان در و

کند.بررسیمیکنندحرمطگوارربزدواینکهرامسایلینزدیکازتابفرستدیزمرمناطقبهخادم
مط هم نشست همان در داشت: ابراز کهربوربور شد حضورح دیدار در مسایل مطریز اینجاری امروز ما و شود ح

به انشاءاهلل پیمان این نتیجه تا دهیم قرار درخشاننیا آقای دستان در را خادم و پرستویی آقایان دست تا هستیم
شود.مااسالمیمیهنمرزنشینمردماننفع

استقبال هموطنانمان شدن شناسنامهدار از نیز ما اینکه بیان با کشور احوال ثبت سازمان رئیس درخشاننیا، سپس
غیرممکن و سخت برایش زندگی ندارد، هویت که کسی و ندارد هویت یعنی ندارد، شناسنامه که کسی گفت: میکنیم،
افراد برای شناسنامه صدور خصوص در که است نهادهایی و سازمانها از یکی احوال ثبت که بدانید را این است.

است.آخرخانهاحوالثبتاتفاقاومیکندعملشناسنامهبدون
افتخا خیرعضو مجمع سفری در کرد: اظهار کشور، سیستانرین استان به احوال ثبت سازمان در حضورم ابتدای در که ی

بخش سال چند این طی و گرفتم قرار مناطق این مردم مشکالت خصوص در نزدیک از داشتم، بلوچستان اززو یادی
کردهایم.بررسیاست،شدهدادههویتاحرازبرایکهرادرخواستهایی

مر مناطق در که آمدهایی و رفت لحاظ به افزود: و کرد بیان حرفهایش تایید در ارقامی و آمار همچنین یزوی
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د متقاضی که هستیم مواجه جدیدی افراد با ما همواره میگیرد، صورت همسایه کشورهای ایرانیرو هویت یافت
دارد.سابقههمدیگرکشورهایدرونیستهمایرانمختصنشینمرزمناطقمشکلاینوهستند

مسایل و است گرفته صورت احوال ثبت توسط «دهگردشی» مرحله دو در تاکنون انقالب از پس افزود: درخشاننیا
است.شدهدادهشناسنامهشرایط،واجدانبهوشدهبررسیبیشناسنامهها

یکبار بهزودی و شده مهیا آن امکانات و دادهام هم را دهگردشی سومین خواست بنده مجمع، در اول نشست از بعد
شد.خواهندبررسییزمرمناطقروستاهایدرشناسنامهجدیدمتقاضیاندیگر

و همکازمعاون آمادگی دیگر بار برای کشور مشتریر بازدید برای را همکارانش و خود ایشانری توسط که مناطقی از ک
شما که را هرجا میگویم امروز پایلوت، صورت به را منطقه یک بودم گفته پیشتر گفت: و کرد اعالم میشود مشخص

کرد.خواهیماعالمبالفاصلهرااقداماتنتیجهمکتوبگزارشوشدخواهندهمراهماکارشناسانبفرمایید،
افتخا خیرعضو مجمع کاری دوره در میخواهد دلم هم من است، کوتاه دولتی کارهای عمر گفت: کشور دررین یام

میکنم.افتخاراینبهوبگذارمجایبهخیریریادگاکشوراحوالثبت
خی موسسه در دوستانمان با که است نیم و سال یک گفت: نشست این در پرستویی ابیرپرویز ابن علی خادمین یه

ش و جنوب از مرزنشین مناطق به مرتبه دو هفته هر و شدهام همراه کهرطالب میکنیم سفر کشور غرب و شمال و ق
میشود.منعکساینستاگرامدرمنشخصیصفحهدرسفرهااینگزارشازبخشی

خواهران و برادران حتی است. هویتی مسایل میآزارد، را ما مرزنشین مردمان تهیدستی و فقر از بیش آنچه افزود: وی
مرتفع شهروندیشان مسایل از بخشی کارت این با و دارند اقامت کارت دارند، حضور ایران در که ما ی افغانستان
تشکر عالی جناب نظر حسن از من ندارند. هم را حداقلها این حتی ندارند، شناسنامه که هموطنانی اما میشود.

میکنم.
خی موسسه مدیره هیات رییس خادم، آخرررسول خانه احوال ثبت فرمودید، گفت: طالب ابی ابن علی خادمین یه

نیست. میبینیم سفرهایمان در ما آنچه همه این اما بازمیگردد، امنیتی مسایل به مرزنشینان مسایل از بخشی و است
دا روستاهایی سرجنگل و زاهدان در ما داد: ادامه کهروی است،300یم بدوی آنجا مردم زندگی اما دارند، قدمت سال

در فاقد1000گویا اما ایرانی، کردیم سفر آنجا به ما که روستاهایی اهالی پشت در پشت میکنند. زندگی پیشتر سال
هستند.شناسنامه

این به دیگر یکبار احوال ثبت که است این هم ما کالم جان اتفاقا افزود: درخشاننیا، پیشنهاد از استقبال ضمن خادم
همکارانتان و شما از میکنم دعوت نمونه عنوان به من ببیند. نزدیک از را آنها مشکالت و مسایل و کند سفر مناطق

کنید.بررسیراآندانشآموزانهویتیمسایلویابیدحضورزاهدانروستاهایازیکیدرمدرسهیکدرکه
را مدرسه این دانشآموزان کل تعداد میان،186خادم این از که کرد اعالم شناسنامه،54نفر دارای فاقد86نفر نفر

هستند.خارجیاتباعنفر46وشناسنامه
مررخانم مناطق در شناسنامه فاقد افراد هویتی مشکالت رفع اینکه بیان با دیدار این در کهزیاضی میشود باعث ی
دیگرربسیا نیمه به هم نیمنگاهی اگر کنیم. نگاه را لیوان خالی نیمه نباید گفت: شود، حل هم امنیتی بحرانهای از ی
میشود.کشورامنیتارتقایباعثافرادشدنشناسنامهداروهویتبکنیم،لیوان
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خی مجمع مدیرعامل حمزهزاده، تلویرحسن و سینما تئاتر، پیشکسوت هنرمد از تشکر با کشور پرستوییزین پرویز ، یون
رسانهها نیست بیراه گفت: میکشد، بردوش را کشور محروم مناطق مشکالت انعکاس زحمت تنهایی به چهارمرکه کن

بسیا شود، استفاده خوبی به ظرفیت این از چنانچه و هستند پیگیردمکراسی و شدن حل قابل مردم مسایل از یری
است.

بسته بهکار را خود همت تمام کرده، عطا او به خداوند که شهرتی نعمت از خوب استفاده با پرستویی امروز افزود: وی
نمیشوند.دیدهدلیلهربهکهشودهممیهنانمانازبخشیمشکالتومسایلانعکاسیبونرتتا

پیام/انتهای

الفیرخبپایگاهدیگر:منابع
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استانهااخبار

سرآمداقتصادروزنامهدیگر:منابع
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)۰۹:۵۹-۰۰/۰۱/۲۳(بلوچستانوسیستاندربیشناسنامههازندگی

از بیش وبلوچستان سیستان استان در شناسنامه نخستین زاهدان- دو۹۰ایرنا- بدلیل و شد صادر پیش شهرستانها،رسال مراکز از روستاها برخی ی
هستند.شناسنامهبدوناکنوناستاناینمردمازیرشماگذشته،درشناسنامهاهمیتبهوالدینتوجهیبیوآمدورفتامکاناتکمبود

کشورهارهمجوا این مردان غیرمجاز تردد و پاکستان و افغانستان کشورهای با وبلوچستان سیستان وی گذشته در
باشند.شناسنامهبدونهاازدواجاینازحاصلفرزندانشدهباعثایرانیزنانباغیرقانونیازدواج

شمار اززهمچنین اعم شناسنامه بی افراد از ویادی گذشتهزمرد سالهای در نیز دانند می االصل ایرانی را خود که ن
کردند.میاجتنابشناسنامهیافتردازغلطباورهایبدلیل)بانقالازقبل(

از تابعیت تایید و امنیتی و انتطامی سیاسی، دستگاههای بررسی و قانونی مراحل طی از پس نهایی تصمیم اینک هم
شود.میصادرافراداینبرایهویتیسندوبلوچستانسیستانشهرستانهرتامینشوراییقرط
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شمار که حالیست در معرفیزاین ایرانی را خود استان این در ساله چند سکونت با پاکستان و افغانستان اتباع از یادی
د برای تالش در و کنند اندرمی دست دستگاههای کار مساله همین و هستند شناسنامه وریافت کرده سخت را کار

ت که افراد برخی بین این در کارمتاسفانه اهمال به متهم را دستگاهها این الزم تحقیقات بدون دارند اختیار در یریبون
کنند.مییزجوساوشناسنامهصدوردر

گذشته سال وبلوچستان سیستان احوال ثبت آمار استان۸۰۳براساس این شناسنامه فاقدان کمیسیون در پرونده
شدند.تابعیتردپرونده۳۱۱وشدهصادرشناسنامهنفر۲۹۲وهزار۲برایکهبررسی

آذرماه از و بخوانند درس دیپلم مقطع تا توانند می شناسنامه فاقد افراد اخیر سالهای در جدید قوانین تصویب مادرانبا
با که کردندایرانی ازدواج خارجی داتباع شناسنامه قانونی مراحل سیر از پس خود فرزندان برای توانند کنند.رمی یافت
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/۰۰(استفارسدرطالقوازدواجمانععواملازیکیکرونا،فارس:جوانانوورزشکلادارهمعاون
۰۱/۲۴-۰۵:۱۴(

طالق و ازدواج مانع عوامل از یکی کرونا استان، در موجود آمارهای اساس بر کرد: اعالم فارس جوانان و ورزش کل اداره جوانان امور معاون ایرنا- شیراز-
است.

گفت در سهشنبه نورافشان کنیمولیال مقایسه فارس استان جمعیت نسبت به بخواهیم اگر اما افزود: ایرنا خبرنگار با گو
باشد.کروناویروسشیوعاثربرمیتواندآندالیلازیکیکهاستداشتهکاهشطالقوازدواجگفت،بایدواقعدر

هشت میزان به ها استان سایر با مقایسه در پارسال اینکه بیان با فارس جوانان و ورزش کل اداره جوانان امور معاون
دیگر۶و از مسکن و اشتغال معیشتی، و اقتصادی مسایل کرونا، بجز گفت: داشتیم، ازدواج ثبت کاهش درصد دهم

است.شدههاجوانانازدواجمانعکهاستمسایلی
پارسال اینکه بیان با و۱۸وی داشت:۱۶۴هزار بیان است، رسیده ثبت به فارس استان در ازدواج آمارمورد این

است.داشتهدرصدیسهافزایشبود،نفر۶۰۹هزار۱۶که۹۸سالمشابهبهنسبت
کرد: اضافه هاینورافشان استان سایر به نسبت درفارس سال۶کشور نخست با۹۹ماهه مقایسه ینربیشت۹۸در

هستیم.زمینهایندرکشوربرتراستانپنججزووداشتهراازدواجآمار
بیشت نیز طالق بحث در همچنین کرد: تاکید هستیم.روی امر این در نخست استان پنج جزو و داشتیم کشور در آمار ین

ازدواجدرخطرپرهایگروه
دادگست ،معاون این از وفایی،رپیش اعتیاد،بی زندگی، مهارتهای کمبود مانند طالق علل از برخی به اشاره با فارس ی

کا کتک و سالربددهنی در شیراز ازدواج حوزه در بود: گفته و۱۲تعداد۹۶ی سال۲۸۹هزار در که داشتیم ۹۷ازدواج
سال۱۱به در و یافت کاهش ازدواج و۱۰به۹۸هزار در۲۹۹هزار و سال۹مورد و۹۹ماهه هزار هفت ازدواج۵۴۰به

است.یافتهکاهش
اکب دیماهیراسمعیل موضوع۹۹بیستم با تخصصی نشست باالیدر آمار استان پنج جزو را فارس استان خانواده،

افزود: و دانست کشور در راهانداطالق نیازمند طالق آمار کاهش و خانواده حوزه چشمانداز به رسیدن شوراییزبرای ی
هستیم.نهادهاتمامحضوربا

همچنین است، کنندهای نگران آمار اساس بر طالق به ازدواج نسبت کرد: اعالم طالق به ازدواج نسبت به اشاره با وی
کشور در فارس استان وضعیت البته بودهایم. طالق افزایش شاهد نیز شهرستانها در طالق به ازدواج نسبت به باتوجه

نیست.خوب
استشدهثبتازدواجسهطالقیکهربرابرفارسدراستان
دیماههمچنین در۹۹دوم : بود گفته فارس، احوال ثبت کل امسال۹مدیر و۲۲ماه استان۹۰۰هزار در ازدواج مورد

است.داشتهکاهشدرصددهمهشت۹۸سالمشابهمدتبهنسبتکهشدهثبت
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انصا مطلبرعلیرضا این بیانگر که است درصد دهم یک و سه استان در شده ثبت طالق به ازدواج افزود:نسبت ی
ثبت شیراز شهر در عدد این که شده ثبت ازدواج سه طالق، یک هر برابر استان در که در۲است ازدواج دهم چهار و

است.طالقیکمقابل
بیشتوی داد: سنیرادامه گروه در مردان ازدواج سنی۲۹تا۲۵ین گروه در زنان و میانگین۲۴تا۲۰سال و بوده سال

است.سالدهمهشتوپنجنیزازدواجهنگامزوجینسناختالف
تصرمدی فارس احوال ثبت طیرکل همچنین کرد: سال۹یح و۹۹ماه هزار ثبت۳۸۸هفت استان این در طالق مورد
است.داشتهکاهشصددردهم۹و۹۸،۲سالمشابهمدتبهنسبتکهشده

که میدهد نشان آمارها کرد: اضافه مشت۳۱وی زندگی ابتدای سال پنج در طالقها زوجینردرصد نیمیرک داده، خ
مشت زندگی از سال هشت گذشت از قبل شده ثبت طالقهای بیشتراز و بوده تارک یک فاصله در طالقها درصد ۲ین

است.پیوستهوقوعبهکرمشتزندگیازبعدسال
طالقیرانصا زمان در مردان سنی میانگین داد: زنان۹و۳۷ادامه و سال طول۳۲دهم میانگین سال، دهم هشت و

شده ثبت طالقهای در ازدواج در۶و۱۰مدت طالق افزایش میتواند آن افزایشی روند علت که است سال دهم
باشد.قدیمیترزوجهای

)۱۰:۰۹-۰۰/۰۱/۲۳(یزکرماستاندروالدتهزار14ازبیشثبت

شد.ثبتیزکرماستاندروالدتمورد381وهزار14تعداد99سال

مرباق استان احوال ثبت هویتی اسناد امور معاون خبرنگارانزکری باشگاه های استان گروه خبرنگار با گو و گفت در ی
ثبت از ، اراک از و14جوان سال381هزار در والدت تعداد99مورد این از افزود: و داد و7خبر نوزاد346هزار مورد

است.بودهدخترنوزادمورد35هزارو7وپسر
است.شدهمتولدپسرنوزادمورد104دخترنوزاد100هرتولدازایبه99سالدرکرد:اضافهاو

م استان احوال ثبت هویتی اسناد امور سالزکرمعاون در دختران نامهای بین از کرد: بیان فاطمه99ی ترتیب 291به
رستا زهرا203مورد، امیرعلی189مورد، ترتیب به پسران نامهای بین از و علی250مورد امیرحسین200مورد، و مورد

اند.داشتهرافراوانیینربیشتمورد196

استسفاردرطالقودواجازمانععواملازیکیکرونا،س:فارجوانانوشورزکلهادارمعاونایرنا:|خبرخبرادامهادامه

۱

المللهای بینیرروابط عمومی و همکا ۱۴۰۰/۰۱/۲۴

۱۲

http://www.newswire.ir/LIMRIRJ4


در فاطمه نام داد: ادامه بیشت15او گذشته مرسال استان و کشور در دختران نامهای بین در را فراوانی داشتهزکرین ی
است.
است.بودهمورد341وهزار98،15سالدرشدهثبتوالدتهایتعداد
ج/پیامانتهای

سیماوصدایرگزارخبدیگر:منابع

یکزمراستاندروالدتارهز14ازبیشثبتان:خبرنگارباشگاه|خبرخبرادامهادامه
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)۲۰:۱۱-۰۰/۰۱/۲۳(مللیراعتباموسسهفامافزارنرمبایرادااستعالماتیافتردامکان
مشت سالمت حفظ منظور مشتربه به آسان و سهل خدمات ارائه و اداریان استعالمات کلیه افزارریان نرم از را خود ی

د مشترفام رضایت برای موسسه این کنید. بهتریافت امکان بتوانندریان کنندگان استفاده که است نموده آماده را ی
مانند:مختلفسازمانهایازراخودیرادااستعالماتراحتیبه

احوالثبت
اجتماعیتامین
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درمانوبهداشت
پستیخدمات
قضاییخدمات

مالیاتیامور
امالکواسنادامور

تحصیلیکرمدااستعالم
صنفیشناسهاستعالم
دیجیتالکاالیردیابیسامانه

کنند.یافترد
بیما شروع زمان اعتباردر موسسه فام افزار نرم با و بمانید خانه در سالمتی حفظ برای کرونا استعالماتری کلیه ملل ی

کنید.یافتردراحتیبهاداراتوسازمانهاازراخودیرادا

)۲۰:۰۹-۰۰/۰۱/۲۳(دادکاهشراجمعیترشدخرنکرونا
ن رسیدن به واکنش در جمعیتشناس بهریک جمعیت رشد سال0.6خ در کارشناسان99درصد از یکی سوی از

میکنند اعالم را عدد این افرادی اگر است. نشده اعالم تولد و فوت میزان احوال ثبت سازمان سایت در گفت: جمعیت،
کنیم.محاسبهراآنبتوانیمتااستبودهمیزانچه99سالدرفوتوتولدکهبگویندودهندارائهواقعیآمارباید

سال از ایران جمعیت رشد اینکه بیان با کاظمیپور کرد:65شهال اظهار است، کرده شروع را خود کاهنده سیر بعد به
سالرن در جمعیت رشد سال3.4حدود65خ در و سال75،1.96درصد در و بوده سال1.61به85درصد در 90درصد،

است.رسیدهدرصد1.24به95سالدرودرصد1.29به
65سالازجمعیتسیرکاهندهروندآغاز

سال از جمعیت سیر کاهنده روند این اینکه بر تاکید با والدتها65وی کاهش را موضوع این دلیل است، شده شروع
سال در گفت: و کرد مادر65عنوان هر فرزندان تعداد سال7میانگین در و بود و1.8به90الی85فرزند رسید فرزند

سال جمعیت95تا موضوع1.24رشد این دارد. ادامه کاهنده سیر این بعد به سال آن از و است بوده دلیل2درصد
بارو کاهش اول دلیل ازردارد، فرزندان تعداد که است زنان حدود7ی است1.8به این دیگر دلیل و است رسیده فرزند

کردهاند.پیداکاهشنیزازدواجمعرضدرزنانتعدادکه
انتظا قابل امر جمعیت رشد کاهش داد: ادامه جمعیتشناس اینکهراین دلیل به زمان گذشت با که است بوده ی

میکند.پیداکاهشنیزرشدمیزانمییابد،کاهشیربارومعرضدرزنانتعداد
99سالدرجمعیترشدکاهشدلیل

مللیاعتبارموسسهفامارافزمنربایاداراستعالماتیافتدرامکانابتکار:|خبرخبرادامهادامه
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دیگ دلیل کاظمیپور گفته مربه بحث شده جمعیت رشد کاهش شتاب شدن بیشتر موجب گذشته سال در که گری
است، میر مزو از موالید تفاضل حاصل جمعیت رشد کمریرا موالید که هنگامی گذشته دورههای در است؛ میر و گ

م ناچیرمیشد کاهش نیز میر و سالزگ در اما میکرد، پیدا م99ی کاهش تنها دلیلرنه به بلکه نداشتیم، را میر و گ
حدودربیما کرونا بر70الی60ی اضافه فوت مورد م370هزار این و داشتیم فوت کاهشرهزار را رشد نیز میر و گ

است.رسیدهحداقلبهایراندرجمعیترشدمیشودگفتهکهاستدلیلهمینبهلذاومیدهد
واقعیتتازنیهاگمانهازدرصد0.6بهجمعیترشدخرنرسیدناگرهایواما

مط درخصوص سوالی به پاسخ در نروی رسیدن شدن بهرح جمعیت رشد کارشناسان0.6خ از یکی سوی از درصد
م و تولد میزان است؛ نشده اعالم تولد و فوت میزان احوال ثبت سازمان سایت در کرد: خاطرنشان میررجمعیت، و گ

است.نشدهاعالمزمستانوپاییزاماشدهاعالمتابستانوبهارفصلدودر
این به باید فن اهل افراد قانونا دارند. دسترسی آمارها این به میکنند اعالم را عدد این که کسانی داد: ادامه وی

میکنند.اعالمروزنامههادرچراپساستمحرمانهاگراست؛محرمانهمیگویندوباشندداشتهدسترسیآمارها
) عدد این جمعیتشناس عنوان به اینکه بیان با عدد0.6کاظمیپور این افرادی اگر که کرد اظهار ندارم، قبول را درصد)

سال در فوت و تولد که بگویند و دهند ارائه واقعی آمار باید میکنند اعالم آن99را بتوانیم ما که است بوده میزان چه
کنیم.محاسبهرا
نبودکرونااگرجمعیترشدخرن

سال در که سوال این به پاسخ در ادامه در جمعیتشناس ن98این سالرمیزان برای جمعیت رشد محاسبه99خ چقدر
میشود.محاسبه0.9حدودجمعیترشدخرنمیزاننبودکرونااگرگفت:است؟شده

م والدت، عامل چهار اینکه بیان با ادامه در مهاجروی و میر و اثرپذیرگ جمعیت رشد در مهاجرفرستی و استری گذار
مهاج و والدت افزود: میدهد، کاهش گاهی و افزایش را جمعیت رشد گاهی عوامل این جمعیترپذیرکه رشد در ی

دارد.منفیاثرفرستیمهاجرومیروگرموداردمثبتاثر

)۲۰:۱۰-۰۰/۰۱/۲۳(99سالدردرصد0.6بهجمعیترشدخرنرسیدندرخصوصابهاماتی
ن رسیدن به واکنش در جمعیتشناس بهریک جمعیت رشد سال0.6خ در کارشناسان99درصد از یکی سوی از

میکنند اعالم را عدد این افرادی اگر است. نشده اعالم تولد و فوت میزان احوال ثبت سازمان سایت در گفت: جمعیت،
کنیم.محاسبهراآنبتوانیمتااستبودهمیزانچه99سالدرفوتوتولدکهبگویندودهندارائهواقعیآمارباید

گفت در کاظمیپور سالوشهال از ایران جمعیت رشد اینکه بیان با ایسنا، با شروع65گو را خود کاهنده سیر بعد به
ن کرد: اظهار است، سالرکرده در جمعیت رشد سال3.4حدود65خ در و سال75،1.96درصد در و بوده به85درصد

است.رسیدهدرصد1.24به95سالدرودرصد1.29به90سالدردرصد،1.61

دادکاهشارجمعیتشدرخنرکروناامتیاز:|خبرخبرادامهادامه
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سال از جمعیت سیر کاهنده روند این که این بر تاکید با والدتها65وی کاهش را موضوع این دلیل است، شده شروع
سال در گفت: و کرد مادر65عنوان هر فرزندان تعداد سال7میانگین در و بود و1.8به90الی85فرزند رسید فرزند

دارد.ادامهکاهندهسیراینبعدبهسالآنازواستبودهدرصد1.24جمعیترشد95سالتا
موضوع بارو2این کاهش اول دلیل دارد، ازردلیل فرزندان تعداد که است زنان حدود7ی و1.8به است رسیده فرزند

کردهاند.پیداکاهشنیزازدواجمعرضدرزنانتعدادکهاستایندیگردلیل
انتظا قابل امر جمعیت رشد کاهش داد: ادامه جمعیتشناس اینکهراین دلیل به زمان گذشت با که است بوده ی

میکند.پیداکاهشنیزرشدمیزانمییابد،کاهشیربارومعرضدرزنانتعداد
دیگ دلیل کاظمیپور گفته مربه بحث شده جمعیت رشد کاهش شتاب شدن بیشتر موجب گذشته سال در که گری

است، میر مزو از موالید تفاضل حاصل جمعیت رشد کمریرا موالید که هنگامی گذشته دورههای در است؛ میر و گ
م ناچیرمیشد کاهش نیز میر و سالزگ در اما میکرد، پیدا م99ی کاهش تنها دلیلرنه به بلکه نداشتیم، را میر و گ

حدودربیما کرونا بر70الی60ی اضافه فوت مورد م370هزار این و داشتیم فوت کاهشرهزار را رشد نیز میر و گ
است.رسیدهحداقلبهایراندرجمعیترشدمیشودگفتهکهاستدلیلهمینبهلذاومیدهد

مط درخصوص سوالی به پاسخ در نروی رسیدن شدن بهرح جمعیت رشد کارشناسان0.6خ از یکی سوی از درصد
م و تولد میزان است؛ نشده اعالم تولد و فوت میزان احوال ثبت سازمان سایت در کرد: خاطرنشان میررجمعیت، و گ

است.نشدهاعالمزمستانوپاییزاماشدهاعالمتابستانوبهارفصلدودر
آمارها این به باید فن اهل افراد قانونا دارند. دسترسی آمارها این به میکنند اعالم را عدد این که کسانی داد: ادامه وی
کاظمیپور میکنند. اعالم روزنامهها در چرا پس است محرمانه اگر است؛ محرمانه میگویند و باشند داشته دسترسی

) عدد این جمعیتشناس عنوان به اینکه بیان اعالم0.6با را عدد این افرادی اگر که کرد اظهار ندارم، قبول را درصد)
سال در فوت و تولد که بگویند و دهند ارائه واقعی آمار باید را99میکنند آن بتوانیم ما که است بوده میزان چه

کنیم.محاسبه
سال در که سوال این به پاسخ در ادامه در جمعیتشناس ن98این سالرمیزان برای جمعیت رشد محاسبه99خ چقدر

میشود.محاسبه0.9حدودجمعیترشدخرنمیزاننبودکرونااگرگفت:است؟شده

)۱۲:۲۱-۰۰/۰۱/۲۳(میگوید؟چهجوانیوجمعیتحدیثوپرحرفحرط

«ط را گذاشتهرنامش خانواده» تعالی و جوانی جمعیت، جامع هفتح مدت به امسال از است قرار که بهاند درسال تحولی و شود اجرا آزمایشی صورت
کند.ایجادجوانانازدواجوخانوادههایرفرزندآوفعلیروند

«طرشوشت را نامش شهرآرانیوز؛ | گذاشتهری خانواده» تعالی و جوانی جمعیت، جامع بهح امسال از است قرار که اند
هفت بهمدت فرزندآوسال فعلی روند در تحولی و شود اجرا آزمایشی کند.رصورت ایجاد جوانان ازدواج و خانوادهها ی

99سالدرصددر0.6بهجمعیتشدرخنرسیدنرخصوصدرابهاماتیهمدلی:|خبرخبرادامهادامه
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ط این نبایدهای و بایدها ادامه طردر این از ماده اولین میکنیم. مرور است، فراوان آن درباره نظر و نقد که را حرح
ت74 موضوع این بر بهأمادهای جمعیت» ملی «ستاد باید که کرده همکارکید با و شود تشکیل جمهور رئیس یریاست

دهد.ارائهعملکردگزارشوکنداقدامبرنامهتهیهبرایربط،ذیدستگاههای
ط این دیگر بندهای تردر سوم فرزند از بعد و سوم فرزند به امتیازات و تسهیالت اعطای موضوع بر بارها شدهأح کید

به مادهیرطواست؛ در مربوط2که دولتی امکانات از مجدد سوماستفاده فرزند تولد از پس خانوار مسکن تأمین به
از مسکن تأمین دولتی امکانات از دوم بار برای صرفا میتوانند خانوادهها این است. آمده بیشتر خو وام یدرجمله

کنند.استفادهمسکن
ماده به3در که است شده قید کالننیز برجز مسکونی زمین قطعه یک طشهرها وراساس روستا در مصوب هادی ح

پنجرط حداقل سکونت به مشروط بیشتر، و سوم فرزند تولد از پس شهرها در مصوب جامع روستاح یا شهر آن در سال
شود.واگذارخانوادههابهساله99اجارهودولتمالکیتحقحفظبا

ط از دیگر بخشهایی فرزندآوردر برای مالی معافیتهای و تخفیفها خانواده، تعالی و جمعیت سهرح تعداد به ی
در بیشتر و مادهفرزند در نمونه برای است. شده گرفته ه4نظر میزانزتخفیف به مهندسی نظام خدمات ینههای

دارای50 خانوادههای برای از3درصد کمتر به20فرزند و حداقل70میزانسال دارای خانوادههای برای فرزند4درصد
است.شدهگرفتهدرنظرباریکبرایسال20ازکمتر

قرعه مرحله حذف حد در خودرو پنج12کشی!مادهتسهیالت خانواده یک خودرو برای امتیازات بحث باالتربه و نفره
دست نهایت که دارد قرعهزبادلواختصاص مرحله حذف قانونی، ماده این ثبتی در اینکشی برای خودروها نام

پر برخانوادههای خودروست! بدون و شجمعیت ماده، این مکلفراساس داخلی خودروساز تولدکتهای از پس اند
س انتخاب به ایرانی خودرو یک مرتبه، یک برای خانواده، در پنجم تا دوم کارخانه،رفرزند قیمت به و خانواده پرست

دهند.تحویلخانوادههابهکشیقرعهبدونونوبتبدون
توممنوع پیشگیزکردن اقالم بارداریع از توره51یمادهری پیشگیزگونه با مرتبط اقالم ارائه و رایگان بارداریع از یری

کرده اعالم ممنوع را پزشکی علوم دانشگاههای به وابسته درمانی بهداشتی شبکه در آنها از استفاده به تشویق و
خانهها به اقالم این تهیه برای که هستند روستاها و شهر حاشیه ضعیف، طبقات خانوادههای فقط است بدیهی است.

میکنند، مراجعه پزشکی علوم دانشگاه بهداشت شبکه هروو با باال، به متوسط و متوسط حتی و مرفه طبقات گرنه
میکنند.تهیهراحتیبهداروخانههاازرااقالماینقیمتی،

ماده در و ادامه در بهزساعقیم52همچنین مردان و زنان جاییی در و استثنایی موارد در بارداجز خطررکه مادر برای ی
است.شدهممنوعدارد،جانی

ماده جنیندر سقط کاهش برای بهداشت وزارت به جامعی55دستور برنامه بهداشت وزارت که است شده قید نیز
کنت پیشگیربرای خودرل، سقط کاهش و بهبهی جنین سبکصورتخودی اصالح عمومی آموزش شامل شبکه در ادغام

موضوع به قانونی ماده این ادامه در کند. اجرا را جنین سالمت بر داروها و تغذیه از ناشی وارده آسیبهای و زندگی
شود.ممنوعجنینهاسقطسابقروندوشوداصالحبایدکهشدهاشارهجنینیهایرغربالگفعلیروند

حواشی قانونی ماده طزاین تصویب از بعد هفته سه اینکه جمله از است، داشته همچنانریادی جمعیت تعالی ح
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منسوخ بحث به درنقدها کشور پزشکان انجمن پیش، روز دو حتی دارد. ادامه جنین سقط سابق مجوزهای کردن
باطل خواستار نگهبان، شورای به خطاب کشورنامهای است «درست که بودند کرده اعالم و شده قانونی ماده این کردن

معلولیتهایی و شدید نارساییهای دچار نوزادان تولد افزایش بهای به نه اما دارد، نیاز جوان جمعیت افزایش به ما
هستند.»جنینیدوراندرتشخیصقابلکه

ماده سنواتی!در بودجه در تصویب شرط به نوبت سه در مالیاتی به18معافیت اشخاص مالیاتی معافیت ازایمیزان
به شوند، متولد قانون این تصویب از بعد که بیشتر، و سوم فرزندفرزند هر تصویب15ازای به مشروط تخفیف، درصد

است.استفادهقابلبارسهحداکثرتخفیفایناست.سنواتیبودجهدرآن
ماده در فرزند تولد به10تسهیالت مبلغ تعیین اولبا فرزند تولد برای است. شده بیان فرزند هر یال،رمیلیون100ازای

دوم سومرمیلیون200فرزند فرزند تولد چهارمرمیلیون300یال، فرزند پنجمرمیلیون400یال، فرزند و میلیون500یال
سپردهر به الزام بدون ششرگذایال با مشموالن بای دوره و تنفس دوره پنجزماه اجرایپرداخت نخست سال در ساله

وثیقه امکان با قانون هرگذااین یا زنجیرهای ضمانت یا یارانه حداکثرری متقاضیان میشود. تعیین معتبر وثیقه گونه
کنند.ثبتراوامیافترددرخواستمیتوانندفرزندتولدازپسسالدوتا

ماده (25طبق وب بر مبتنی سرویس ایجاد برای است مکلف احوال ثبت سازمان شناسهapiنیز صدور و معرفی برای (
شناسه این اعتبار مدت کند. اقدام بیشتر یا فرزند سه دارای مادران برای در10مادرانه و است فرزندانسال تولد صورت

شد.خواهدتمدیدسالپنجمدتبهبعدی
ذی موظفدستگاههای الربط دهند: انجام خانواده اعضای همراه به مزبور کارت دارندگان برای را ذیل اقدامات )فاند

تانیم بناهای و اماکن همه ورودی بودن دستی،یخیربها صنایع فرهنگی، میراث وزارت تابعه موزههای و فرهنگی
مادهرگردشگ موضوع اجرایی دستگاههای و مدی5ی کشورقانون خدمات نیمبی؛ریت حمل) خدمات بودن نقلوبها

شه تفرعمومی و ورزشی فرهنگی، تعرفههای و شهرداری نیمریحی ج) اجرایی؛ دستگاههای و بلیتیها بودن بها
یک ماه هر تخفیفسینماها د) آموزشی،20بار؛ دورههای هندرصدی و فکرتربیتی پرورش کانون وری کودکان ی

فرزندان.استفادهبراینوجوانان
ت68ماده آن در و است تسهیالت شدهأدرباره بهکیده قرضکه تسهیالت ازدواج، سن کاهش برایمنظور ازدواج الحسنه

از کمتر از25زوجهای کمتر زوجههای و د23سال شرایط واجد یکرسال سقف تا ازدواج تسهیالت یالرمیلیاردیافت
کند.پیداافزایش

ماده قرض69طبق تسهیالت خنیز یا ودیعه بارالحسنه با مسکن ساخت یا بیستزید حداکثر برایپرداخت ساله
سال در که مسکن فاقد شده1399خانوادههای بعد به سوم فرزند صاحب بعد یکبه میزان به میشوند یا میلیارداند

شد.تعیینیالرمیلیون500و
نابارو درمان به کمک دفاع؛ قابل جوانییهرربند و جمعیت تعالی بحث برای مجلس مصوب جامع برنامه اولین از چند

بیشت خیلی دررانتظار نیز مثبت مفاد میرفت، فعلی مصوبه درباره سطحی و ضعفها دیدهرنگکنار مصوبه این یهای
کرد:اشارهیرزبندهایبهمیتوانآنازجملهمیشود.

ناباروتوجهبا میزان افزایش هربه طرفی از و زوجها ناباروزی درمان نجومی تحترینههای آن موارد از خیلی که ی
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ماده در نبود، بیمه ط43پوشش ششراین تا حداکثر است موظف بیمه عالی شورای است: آمده خوبی مصوبه ماهح
به را خود پایه خدمات بسته قانون، ابالغ از تعپس نابارورگونهای درمان در مذکور اقدامات همه شامل که کند یریف

شود.ثانویهواولیه
ماده مشت5در تعیین در باید فرزندان تعداد که است آمده کمرنیز بکان آب، مصرف الگوی و لحاظرمصرف گاز و ق

شود.
ماده در ط6همچنین حداقلراین شدند مکلف دولتی دستگاههای منا70ح، ظرفیت خودزدرصداز سازمانی مسکونی ل

دهند.تخصیصدارند،فرزندسهحداقلکهخودکنانرکابرایرا
ماده فرزندآو17در زمینه در شاغل مادران برای شدهرنیز قائل امتیازاتی اینی اجرای زمان از شاغل مادران اینکه اند؛

بهرط بیشترح و سوم فرزند برای و شوند برخوردار بازنشستگی سن در کاهش سال یک از میتوانند فرزند، هر ازای
یک کاهش بهومیزان سال مادراننیم برای بند، این مشموالن بازنشستگی سن حداقل بود. خواهد فرزند هر ازای

فرزند یک فرزند42دارای دو دارای بیشتر41سال، و فرزند سه دارای با40سال، حداقل و است.20سال بیمه سابقه سال

)۰۴:۰۰-۰۰/۰۱/۲۴(ی؟رآزاکودکیایرهمسکودک
-یارآیرگزارخب

همس الالییرکودک خود فرزندان برای باید اما نبردهاند بهره کافی قدر به مادر الالیی از هنوز که است کودکانی روایت ی
بز سنگین بار کوله شبه یک که کودکانی درربخوانند؛ آموزش و مهارت بدون را آنان و میگذارند دوششان بر را گسالی

میکنند.بدرقهزندگیجاده
همس کودک معتقدند خانواده نابهنجارکارشناسان جزو طیری که چرا میشود محسوب اجتماعی آسیبهای و یها

نا دلیل به کودک، دآآن نبود و سو یک از مالی یا فرهنگی فقر دلیل به والدین تشکیلرگاهی غایی هدف و درست ک
میگیرد.قرارسوءاستفادهمورددیگر،طرفازخانوادهنهاد

ماده به استناد با کرده سعی قانونگذار رابطه، این در و1041هرچند دادگاه از اجازه کسب از اعم شروطی مدنی، قانون
سنین در ازدواج برای کودک مصلحت همچنان13یرزتعیین قانونی خالءهای رسد می نظر به اما کند، وضع را سال

است.گذاشتهبازوالدینازبرخیرویپیشرافرارراه
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گفت در دانشگاه مدرس بهزادی» ناهنجاو«مهدی به راجع ایسنا خبرنگار با زودهنگام،رگو ازدواجهای از حاصل یهای
از کمتر سنین کودکان، حقوق کنوانسیون در میکند: به18بیان و میشوند محسوب جامعه یک کودکان عنوان به سال

رفتا هر نیز دلیل دیگرهمین یا کودک اراده به که وری نبوده قبول قابل شود، کودک طبیعی رشد در خالل موجب ی
است.شدهاعالمممنوع

را دختران در ازدواج سن حداقل خانوادهها، از حمایتی قوانین به توجه با قانونگذار ابتدا میگوید: برای18وی و سال
، سال20پسران در قانون این ولی است، کرده تعیین سن1361سال حداقل و9به دختران برای برای15سال سال

طو به داشت دنبال به را خانواده از حمایت و مدنی نهادهای اعتراض و نگرانی که یافت تغییر مجددرپسران که ًای
سال در قانون این تغییر تعیین1381شاهد بر و13مبنی دختران ازدواج سن حداقل عنوان به برای15سال سال

بودیم.پسرانازدواجسنحداقل
کام هم را مجلس در شده تصویب سن از کمتر ازدواج قانونگذار متاسفانه میکند: تاکید نکردهبهزادی اعالم ممنوع اًل

از کمتر سنین در دختران ازدواج از13و کمتر پسران سوم15و و کودک مصلحت ولی، «رضایت شرط سه به نیز سال
است.دانستهمجازازدواج»درکودکمنفعتبرمبنیدادگاهتشخیص

سنین در افراد که این به اعتقاد با قانون18یرزوی در میکند: عنوان نمیرسند، الزم روحی و جسمی تکامل به سال
نگران آمارهای ثبت شاهد مصوبه این دنبال به و نشده گرفته نظر در آنها روحی و عقلی رشد کودکان، ازدواج مصوب

هستیم.کشورماندرسال18یرزکودکانطالقوازدواجازکننده
حدود موجود، آمارهای طبق میدهد: ادامه روان و اعصاب متخصص به18این مربوط ایران ازدواجهای از درصد

از18یرزدختران کمتر دختران به مربوط ازدواجها این از درصد پنج حدود و کهرسال15سال پیامدی و است داده خ
طو به است، طالق آمار افزایش میرود انتظار اتفاق این بیشتراز که هایری استان به مربوط ایران در طالق آمار ین

است.رضویخراسانوبلوچستانوسیستان
از کمتر دختران ازدواج تعداد و18وی هزار هفت را گذشته سال اول ماهه سه در را و323سال میکند بیان نفر

حدود مدت این طی مادران346میگوید: از وزنوزاد سال پانزده مادران16یر از نوزاد و19تا16هزار شده ثبت سال
است.کردهازدواجمدتهمیندرنیزسال10ازکمتردختریکهمچنین

کودک بر موثر علل از را هستند دختران زودهنگام ازدواج بر معتقد که سنتی جوامع در اشتباه سنن و فرهنگ بهزاد
افتادهرهمس جا جامعه در گونهای به غلط سنت این موارد برخی در حتی میکند: عنوان مورد این در و میخواند ی
میشود.تلقیکودکاناینسرنوشتعنوانبهواستانکارناپذیروملزمیرامدخترانبرایکهاست

تزل که جوامعی در میکند: اضافه باالیزوی دختران برای که کالمی نادرست اصطالحات نیز دارد وجود فرهنگی 16ل
همس کودک الفاظ، این بار از رهایی برای دختران که میشود باعث ترشیدگی، و ماندگی مانند میرود کار به یرسال

ینند.زگربرا
تص متخصص گاهراین که است عواملی از نیز مالی مشکالت میکند: خودیح دختران به خانوادهها میشود باعث ًا

ط از را خود دختر دیدگاه، این با و کنند نگاه کاال یک غالبرمانند که برسانند فروش به ازدواج امر رایق غلط رسم این ًا
مر نواحی حتی و شرقی همسایگان کشورهای درزدر را دختران که گونه این به هستیم، شاهد کشورها این با ایران ی
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ناگ سال چند از پس و میفروشند مبلغی ازای در پایین بسیار خزسنین فرد با ازدواج به اختالفریر مواقعی در که یدار
هستندمیرسد،دههچندینبهآنهاسن

نمیتواند پسر همانند دختر که تصور این با دختران به نسبت جنسیتی دیدگاه میدهد: ادامه خصوص این در وی
همرمخا مواقعی در و است مناطق این در خانوادهها برخی سوی از دختران فروش علت عمده کند، تامین را خانواده ج

قماربا قربانی نیز بعضا و میشود فروخته قاچاقچی به خود معتاد خانوادهی مالی تامین برای بدهکازدختران و یری
میشوند.خانواده

پدرساال که خانوادههایی برخی در میکند: اظهار خودربهزادی آینده همسر انتخاب به جایز دختران نیز دارد وجود ی
است.کمسنیندرآناننادرستازدواجبرایعلتییدزمنیزهمینونیستند

همس کودک علل از نیز مد و مذهبی عقاید تداخل میگوید: متخصص جمعیراین رسانههای افزایش با که است ی
به بانوان ورود آن بر عالوه و شده پسران و دختران بین ارتباط گسترش باعث که اجتماعی شبکههای و اینترنت همانند
غیرهمجنسش با خود فرزند ارتباط نگران همواره مذهبی خانوادههای که شده باعث کار بازار و دانشگاه تحصیل، عرصه

بیاورند.رویخودفرزندزودهنگامازدواجبهحاضرندتنشاینازرهاییبرایوباشنداجتماعدر
پس با خود دختر ارتباط متوجه خانوادهها اگر نیز موارد برخی در داد: ادامه میلروی گرفتن نظر در بدون شوند، ی

دارند.دخترشانیعتررسازدواجبرسعیخود،فرزندنظروباطنی
کودکهمس که این بیان با خصوصروی به سنین این برای روحی و جسمی مشکالت بروز باعث تواند می علتی هر با ی

رشد آناتومی نشدن کامل به توجه با میکنند، ازدواج پایین سنین در اغلب که دخترانی میکند: اظهار شود، دختران
بود.خواهیمنیزآنهادرترسواسترسبروزشاهدآندنبالبهکهمیشونداساسیمشکالتدچاربدنجسمی

طبیعت میکند: تاکید ازبهزادی آسیبزاتر و نگرانکنندهتر مراتب به ازدواج، نوع این از شده ایجاد روحی مشکالت ًا
است.افسردگیآنرویدادینرمهمتکهاستجسمیمشکالت

سال و سن مختص که است همراه مسئولیتهایی و وظایف با شدن مادر و همسر طرفی از میکند: ابراز ادامه در وی
دختران برای پایین سنین در اتفاق این اگر لذا است همراه بانوان برای استرس و تنش با همواره و نیست خاصی

بود خواهد برابر چندین شدن مادر و بودن همسر از حاصل استرس بیافتد، کودکیزاتفاق تکامل دورهی افراد، این یرا
سپ را است تجربه و آموزش با همراه دورهای که الزمررا پختگی از مسئولیتها و آسیبها برابر در هنوز و نکردهاند ی

نیستند.برخوردار
مقاوم آینده مشکالت برابر در بتواند تا است الزامی انسانی هر برای کودکی دوران گذراندن که این بر تاکید با وی

عموم میکند: خاطرنشان باشد، مستقل کهو ازدواجهایی در خانوادهزًا در هستند، همسر کودک دو هر مرد، و ن
زمان، گذشت از پس و نیست حاکم استقالل و مشکالتزاستحکام از نکردهاند، تجربه را کودکی دوران چون مرد و ن

کنند.لمسرانکردهاندتجربهکودکیدوراندرکهرااتفاقاتیدارندتمایلوزدهبازسر
با میدهد: ادامه کهزوی میشود باعث کودکی به زمان گذشت از پس افراد این ارتباطزگشت تا کنند سعی مرد و ن

گذارند.کناررامتاهلیزندگیمدتیبرایوکنندیرسپرامجردیدورانیحاترتفو
همچنین و وظایف ندادن انجام از ناتوانی و درماندگی احساس از ناشی افسردگیهای میکند: اضافه بهزادی
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بین نزاع باعث که زناشویی مسائل در درزناهماهنگی را افسردگی ایجاد که است عواملی از میشود، مرد و ن
میکند.تشدیدکودکهمسران

سپ عقدهی و مسئولیتها سنگینی نزاعها، اثر بر که اختالفاتی که این بیان با وجودروی به کودکی دوران نکردن ی
همسران کودک که میشود باعث سالزمیآید اول ماهه سه در فقط میگوید: بیاوند، طالق به روی آما1399یادی یر،

است.شدهثبتسال19تا14سنینبرایطالقمورد650وهزاردووسال14یرزسندرطالقمورد131تعدادبا
مهمت از میکند: اضافه همچنین معیارهایروی و سالیق تغییر همسران، کودک بین در آمار این افزایش دالیل ین

شد.خواهدزوجینبیناختالفباعثکهاستسنتغییربراساسکودک
بز کودکان این میکند: ذکر پایان در روان و اعصاب متخصص بزراین یا ضررهایرگ شخصی بعد در تنها نه کودک گان

طالقهایرجبرانناپذی افزایش با اجتماعی بعد در بلکه دارند همراه به خانوادههایشان و خود برای باعث18یرزی سال
بیسز کودکان شدن بدسریاد ازدواجهارپرست، از برخی که جایی آن از همچنین و شد خواهند مطلقه زنان و پرست

ثبت دفاتر در سالها و مدتها از پس و نرسیدهاند ثبت به احوال ثبت سازمان در و نگرفته صورت رسمی صورت به
بود.خواهیمرسمیغیرآمارهایافزایششاهدمیشوند،

ایسنامنبع:

رصدکرمانقم،عصریرخبپایگاهیزد/آفتابروزنامهدیگر:منابع

/۰۰/۰۱(شدثبتیزمجافضایدرهویتاحرازاستعالمهزار۷۰۰اطالعات؛یرفناوسازماناعالمطبق
۲۳-۱۰:۰۶(

داد.خبریزمجافضایدرمعتبرهویتاحرازسامانهدراستعالمهزار۷۰۰ثبتازایراناطالعاتیرفناوسازمانالکترونیکیدولتمعاون

خب گزارش فناورگزاربه سازمان از نقل به مهر معتبرری هویت احراز سامانه گفت: زاده ولی بهنام ایران، اطالعات ی
مجا فضای اطالعات(یزدر ملی، کد با همراه تلفن شماره تطبیق از اعم معتبر شناسههای از زنجیرهای شامل سماوا)

مکانی اطالعات حقوقی، افراد اطالعات خارجی، اتباع هویتی اطالعات بودن، زنده و عکس تطبیق ایرانی، اتباع هویتی
است.دیجیتالامضاینیزونشانیو

مجا فضای در معتبر هویت «نظام سند که این بیان با مجازوی فضای عالی شورای توسط کشور» ابالغزی و تصویب ی
بند گفت: فناو۳-۴شد، و ارتباطات وزارت عهده به را تکالیفی سند، این بندراز طبق میان این در و گذاشته اطالعات ی

مجا۴-۳-۲ فضای در هویت احراز واحد پنجره استقرار وزارتز، عهده به فناوICTی سازمان سند، این اساس بر یراست.
به نسبت خدمات و صفتها تامینکنندگان معتبر، هویت شناسه تامینکنندگان میان تعامل هدف با ایران اطالعات

است.کردهاقدامسماوا)(یزمجافضایدرمعتبرهویتاحرازسامانهعنوانباهویتاحرازواحدپنجرهیزراهاندا
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فناو سازمان الکترونیکی دولت نهادهایرمعاون از برخی نبودن مشخص به توجه با داد: ادامه ایران اطالعات ی
مجا فضای امنیت عالی کمیسیون شده، یاد سند در معتبر هویت شناسه نهادیزتأمینکننده نگاشت کشور، ی

ثبت سازمان کار، تقسیم این اساس بر کرد. ابالغ و تعیین گذشته سال مرداد در را معتبر هویت شناسه تامینکنندگان
صرف کشور شناسهاحوال تأمینکننده و متولی کشور وزارت داخلی، اتباع معتبر شناسه تأمینکننده و متولی عنوان به ًا

تعیین حقوقی اشخاص معتبر شناسه تأمینکننده و متولی کشور، امالک و اسناد ثبت سازمان و خارجی اتباع معتبر
شدهاند.

است. سازمان یک اقدامات از فراتر بسیار موضوع میشود، صحبت دیجیتال هویت احراز از وقتی البته گفت: یرازوی
به است. نیز غیره و خودرو نظیر اشیا و حقوقی افراد خارجی، اتباع شامل ایرانی حقیقی افراد بر عالوه خصوص این در
خارجی اتباع هویت احراز اینترنتی، تاکسیهای رانندگان به مربوط خودروهای اصالت احراز به میتوان نمونه عنوان

کرد.اشارهغیرهوخدماتیافتردجهت
مجا فضای در معتبر هویت احراز سامانه اکوسیستم چگونگی خصوص در سامانهزولیزاده در وقتی داشت: بیان ی

کاربردهای به بسته که است کامل اکوسیستم یک منظور میشود، یاد هویت احراز از همراه» «دولت و «سماوا»
کدملی با همراه تلفن شماره تطابق فقط کار و کسب یا دستگاه یک برای است ممکن دارد. متفاوتی کاربران مختلف،

دیگ کار و کسب برای ولی باشد، ارائهرکافی برای که باشد دستگاهی که این یا و باشد نیاز مورد نیز هویتی اطالعات ی
باشد.شخصبودنزندهوعکستطبیقنیازمندخدمت

فناو سازمان الکترونیکی دولت راهاندارمعاون از که این به اشاره با اطالعات شهزی در سماوا سامانه گذشتهری سال یور
از بیش به تص۷۰۰تاکنون است، شده داده پاسخ استعالم فناورهزار سازمان کرد: اینریح خصوص در ایران اطالعات ی

پیادهسا وظیفه شزمهم، تمام و دارد عهده به را واحد پنجره میتوانندری هویت، احراز خدمات دهنده ارائه کتهای
ط زندهراز و عکس تطبیق منظور به سامانه این در نمونه عنوان به کنند. اقدام خدمات ارائه به نسبت پنجره این یق

بخش امضای گواهی صدور میانی مراکز خدمات از الکترونیکی امضای ارائه برای و خصوصی بخش خدمات از بودن
است.شدهاستفادهخصوصی

دیدارفردا،شهری،رفناونبضگردان،اقتصاداقتصاد،فصلاقتصادی،آرمانبانک،عصرخبر،شبکهرسانیاطالعپایگاهیرخبپایگاهایسنا/ایلنا،یرگزارخبدیگر:منابع
آنالینمملکتنیوز،
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)۱۹:۵۲-۰۰/۰۱/۲۳(بدهیمدقیقآمارکروناقربانیاندربارهعبدی:عباس
نیستآنازبخشییاتمامتاییدمعنایبهآنانتشاروشدهمنتشراعتماددرروپیش/متناعتماد-ترقیراه

سال پایانی هفته در عبدی/ و1399عباس توصیف که مفید» نظرسنجی «یک عنوان با نوشتم «اعتماد» در یادداشتی
مهمت از یکی بود. کرونا درباره ایران مردم از اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت پژوهشگاه نظرسنجی فرازهایرتحلیل ین

آن تا بودم، نوشته بود. نظرسنجی این پرسشهای از یکی به پاسخ اساس بر کرونا از ناشی فوتیهای تعداد تخمین آن
حداقلرتا که150یخ داشتهایم کرونایی فوتی نفر توضیح2.5هزار نیز را عدد این محاسبه طرز است. رسمی رقم برابر

قد با کس هر بودم. تفاوترداده این نیز پیشتر اینکه ضمن میشد. بنده محاسبه منطق متوجه دقت و آشنایی ی
تعداد که گفتهاند صراحت به کرونا ستاد مقامات از تن دو حداقل نیز تاکنون و بود شده منتشر و محاسبه آمار دو در

م میررواقعی و حتی3تا2.5گ همان4و درست رقم که است رسمی آمار آینده2.5برابر در است ممکن است. برابر
که شد منتشر ارشاد وزارت پژوهشگاه طرف از متنی گذشته هفته در است. حدود همین فعال ولی کند، تغییر رقم این
و بود شده نوشته درست و دقیق که بود اینجانب به آن مسوولیت توجه و رقم این محاسبه چگونگی توضیح آن هدف

چی قدزالبته ولی نبود نظرسنجی درباره یادداشتم توضیحات بر اضافه واضحاتیری توضیح چنین چرا که بود عجیب ی
دستاند طرف از که آمد عمل به کاشف است؟ شده تخمینرداده این که شدهاند واقع سوال مورد کرونا با مبارزه کاران

داده جدیدی پاسخ شدهاند مجبور لذا نکرده، رفع را آنان مشکل نیز پژوهشگاه اولیه پاسخ است؟ شده محاسبه چگونه
درست و دقیق نسبت به تخمین این که میدانند خوبی به خودشان آنان که بود این بنده تحلیل کنند. منتشر را آن و

آوردهاند.دستبهنظرسنجیرویازچگونهکهکردهاندتعجبلذا)کاندخطای(بااست
تم جای به اگر که است این کرونا با مبارزه مسووالن اصلی زودرمشکل یا دیر که نادرست دادههای انتشار این بر کز

بهت وضع امروز دهند، قرار مردم اختیار در درستی اطالعات که میکوشیدند میشود، آشکار آنها ماجرایرحقیقت در ی
پنهانکا اوال، که است این نمیشوم، متوجه ناظر یک عنوان به آنچه داشتیم. ممکنرکرونا کرونا فوتیهای آمار در ی

س خیلی و آبرورنیست آن نتیجه و شد خواهد برمال فزیریع هم دنیا و است ثانیا،ری خورد. نخواهد را رسمی ارقام یب
بلکه ندارد، کرونا با مقابله برای سودی هیچ تنها نه کار مردمزاین حساسیت بودن پایین از بخشی و هست هم یانبار

ام دادههای با رسمی آمار این که هنگامی ویژه به است. رسمی آمار شدن اعالم پایینتر از ناشی کرونا، به یکا،رنسبت
چنین اصال که حالی در است، بهتر ما وضع که کرد خواهند گمان مردم میشود، مقایسه ایتالیا و فرانسه انگلستان،

نیست.
خودف برای فقط رسمی آمار ارایه نوع مدیراین کارآمدی توجیه و مطلعریبی افراد آنکه بدون است، مناسب کرونا یت

ورف کرونا از صحیح آمار ارایه کرونا. با مواجهه در رسمی و رسانهای سیاست از است نمونهای این بخورند. را آن یب
بهت آن بازسارفوتیهای برای فرصت تهدیدزین به تبدیل فرصت این متاسفانه بود. رفته درست از اعتماد از بخشی ی

آما ارایه به عجیب اصرار با و هیچرشد که درری اتفاقا و دادند افزایش را بیاعتمادی این ندارد، واقعیت در یشهای
هر رفتن کش به عادت بدی شکل به نفر یک میگویند است. شده اظهار مردم سوی از بیاعتمادی این نیز نظرسنجیها

ترازوزچی کفه یک روی را کیلو چند آن معادل سنگ تعدادی فروشنده بخرد. انگور کیلو چند بود رفته بار یک داشت. ی
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انگور خوشه تا میشد خم گاه هر و بود خریخته بگذارد، دیگر کفه در و برداشته را آنری از یکی عادت، برحسب یدار
به این خوب! میرفت. کش را بیارزش تزسنگهای چون ولی بود، خودش انجامریان است، مرض موجب عادت ک

جز میکند، بیان را حقیقت که یادداشتهایی به غیرمعقول حساسیت و کرونا فوتیهای از نادرست آمار ارایه میداد.
هست، هم عقل خالف است، اخالق خالف دستاندزاینکه جمله از همگان حساسیت بهریرا نسبت را حکومتی کاران

است.ترازوسنگهایازبرداشتنآنشبیهدادن،آمارنحوهایناست.کردهکمکروناخطرات
پنهانکا نوع مراین آمار تهران، کرونای ستاد رییس پیش روز دو میشود. برمال زود یا دیر راری تهران روزانه میر و گ

کشور70 کل برای را رقم این کرونا ستاد ولی کرد اعالم که193نفر حالی در کرد اعالم تهران برابر سه از کمتر یعنی نفر
ازرتق بیش نیز کشور جمعیت و است قرمز استانها همه باید9یبا کشور کرونایی فوتیهای احتماال و است تهران برابر
باشد.تهرانبرابر7تا6

مرپنهانکا آمار که شده موجب درری احوال ثبت میر و سال6گ دوم میتوان1399ماه کی تا نشود!! منتشر نیز
آشکارا!مکنیدمجااینشدستمنهانکهبرآرد/فغانوروداشترمنارهسربهکرد.بیهودهیرپنهانکا

خ به شجاعت اطالعربیایید به و محاسبه را کرونا فوتیهای واقعی آمار تا داده تشکیل مستقل کمیته یک و دهید ج
بدهید.اطالعاتباشد،واقعیآماربهنزدیککهرویهایبراساسنیزپساینازوبرسانندعموم

جهانایرانیانیرخبپایگاهدیگر:منابع

)۱۰:۴۰-۰۰/۰۱/۲۳(کنیداعالمراکرونافوتیهایواقعیآماردهید؛جرخبهشجاعت

تم جای به اگر که است این کرونا با مبارزه مسووالن اصلی نوشت:مشکل عبدی آنهارعباس حقیقت زود یا دیر که نادرست دادههای انتشار این بر کز
داشتیم.کروناماجرایدریربهتوضعامروزدهند،قرارمردماختیاردردرستیاطالعاتکهمیکوشیدندمیشود،آشکار

خودف برای فقط رسمی آمار ارایه نوع مدیراین کارآمدی توجیه و مطلعریبی افراد آنکه بدون است، مناسب کرونا یت
کرونا.بامواجههدررسمیورسانهایسیاستازاستنمونهایاینبخورند.راآنیبرف

بهت آن فوتیهای و کرونا از صحیح آمار بازسارارایه برای فرصت متاسفانهزین بود. رفته درست از اعتماد از بخشی ی
آما ارایه به عجیب اصرار با و شد تهدید به تبدیل فرصت هیچراین که راری بیاعتمادی این ندارد، واقعیت در یشهای

است.شدهاظهارمردمسویازبیاعتمادیایننیزنظرسنجیهادراتفاقاودادندافزایش
چی هر رفتن کش به عادت بدی شکل به نفر یک فروشندهزمیگویند بخرد. انگور کیلو چند بود رفته بار یک داشت. ی

ترازو کفه یک روی را کیلو چند آن معادل سنگ انگورتعدادی خوشه تا میشد خم گاه هر و بود برداشتهریخته را ی
خ بگذارد، دیگر کفه در بهرو این خوب! میرفت. کش را بیارزش سنگهای آن از یکی عادت، برحسب یانزیدار

ت چون ولی بود، حساسیترخودش و کرونا فوتیهای از نادرست آمار ارایه میداد. انجام است، مرض موجب عادت ک
هست، هم عقل خالف است، اخالق خالف اینکه جز میکند، بیان را حقیقت که یادداشتهایی به یرازغیرمعقول

بدهیمدقیقآمارکروناقربانیانهدربارعبدی:عباسترقی:اهر|خبرخبرادامهادامه
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دستاند جمله از همگان دادن،رحساسیت آمار نحوه این است. کرده کم کرونا خطرات به نسبت را حکومتی کاران
است.ترازوسنگهایازبرداشتنآنشبیه

پنهانکا نوع مراین آمار تهران، کرونای ستاد رییس پیش روز دو میشود. برمال زود یا دیر راری تهران روزانه میر و گ
کشور70 کل برای را رقم این کرونا ستاد ولی کرد اعالم که193نفر حالی در کرد اعالم تهران برابر سه از کمتر یعنی نفر
ازرتق بیش نیز کشور جمعیت و است قرمز استانها همه باید9یبا کشور کرونایی فوتیهای احتماال و است تهران برابر
باشد.تهرانبرابر7تا6

مرپنهانکا آمار که شده موجب درری احوال ثبت میر و سال6گ دوم میتوان1399ماه کی تا نشود!! منتشر نیز
آشکارا!مکنیدمجااینشدستمنهانکهبرآرد/فغانوروداشترمنارهسربهکرد.بیهودهیرپنهانکا

خ به شجاعت اطالعربیایید به و محاسبه را کرونا فوتیهای واقعی آمار تا داده تشکیل مستقل کمیته یک و دهید ج
بدهید.اطالعاتباشد،واقعیآماربهنزدیککهرویهایبراساسنیزپساینازوبرسانندعموم

کنیداعالمارکرونافوتیهایواقعیآمارسال:شعار|خبرخبرادامهادامه
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