
کشورکشوراحوالاحوالثبتثبتمانمانسازساز

۱۴۰۰/۰۴/۰۱۱۴۰۰/۰۴/۰۱



امروز

,۱۴۰۰Tuesdayتیر۰۱شنبه،سه June, 22 2021

یال)ر(مبادلهایارز
۴۲,۰۰۰ دالر
۴۹,۸۶۱ یورو
۵۸,۰۳۲ پوند
۴۵,۵۳۱ فرانک
۳۸,۱۱۶ ینصد
۱۱,۴۳۷ اماراتدرهم

(تومان)سکهوطال
۱,۰۳۵,۲۰۰ عیار۱۸طالیگرمیک
۱۰,۳۲۳,۰۰۰ جدید)حرط(سکهتمام
۱۰,۱۹۸,۰۰۰ قدیم)حرط(سکهتمام
۵,۶۵۰,۰۰۰ سکهنیم
۳,۶۴۹,۹۹۹ سکهربع

(تومان)ارز
۲۴,۰۹۹ دالر
۲۷,۸۷۷ یورو
۳۳,۹۹۰ پوند
۲۲,۰۸۰ ینصد
۶,۵۶۲ اماراتدرهم
۲,۷۵۰ کیهرتلیر

(تومان)نیماارز
۲۰,۷۷۵ دالر
۲۴,۶۶۴ یورو
۳۲,۶۲۳ پوند
۱۸,۸۵۴ ینصد
۵,۶۵۷ اماراتدرهم
۲,۳۷۰ کیهرتلیر

۰:۱۳ نیمهشب
۴:۰۲ صبحاذان
۵:۴۹ آفتابطلوع
۱۳:۰۶ ظهراذان
۲۰:۲۴ آفتابغروب
۲۰:۴۵ مغرباذان



مانمانسازسازاخباراخبار

1400۳سالدرکشوراحوالثبتمانسازاستانیوملیپژوهشیهایاولویت

استانهااستانهااخباراخبار

۵میکنند؟انتخابخودفرزندانایبرارنامهاییچهشرقیآذربایجاندممر

۵ضارنامبهادنوز65ینامگذاربالحججاثامنبهادتار

۶استشدهثبتلیشمااسانخردرضارنامارهز70لی:شمااسانخرثبتاحوالکلمدیر

اخباراخبارسایرسایر

۸انایردرلکترونیکادولتسینوسیتوسعه/د؟دارادامهمانیزچهتادممربهینههزتحمیلووقتاتالف



سانهر حسب بر محتوا عدادت نمودار
۷ :کل عدادت( ۵ محتوا عدادت )

%)۸۰.۰(۴اریزگرخب%)۲۰.۰(۱مانزسا

گزارش



سازماناخبار

)۰۴:۴۰-۰۰/۰۴/۰۱(1400سالدرکشوراحوالثبتسازماناستانیوملیپژوهشیهایاولویت
همکا و روابطعمومی دفتر گزارش احوالکشورربه ثبت سازمان استانی و ملی پژوهشی های اولویت الملل، بین های ی

باشد:میذیلخرشبه1400سالدر
ملیپژوهشیاولویتعنوان

بکا1 نحوه بررسی مشارگیر. دولتیریرویکرد غیر بخش الکترونیکی(کت خدمات ارائه در تعاونی) و خصوصی
کشوراحوالثبتسازماندرایراناسالمییردولتجمهو

استانیپژوهشیاولویتعنوان
احوالثبتسازمانکاربردیهایسامانهیرپذیرخطکاهشوامنیتیبرارتقاءض.1
احوالثبتدرآنحقوقیهایچالشوآثارواهداییجنینانتقال.2
خاصموارددرنوزادبرایسندتنظیمحقوقیهایچالشوهاآسیب.3
سرزمینیآمایشوملیتوسعهسندبااستانجمعیتدرپژوهیآینده.4
یرباروتحوالتروندبرآنتاثیروجمعیتیهایسیاستتغییربررسی.5
ملیهوشمندکارتوشناسنامهادغامامکانبررسی.6
آنبرمترتبثبتیوقانونیمسائلوخارجیاتباعباایرانیزنانازدواجازحاصلفرزندانتابعیتبررسی.7
محوراقامتخدماتدرهویتیاسنادالکترونیکیآرشیوازناشیپیامدهایوآثاربررسی.8
یربانکداخدماتکیفیتدرملیهوشمندکارتتأثیربررسی.9
روپیشهایچالشونامتغییردستورالعملبررسی.10
آنبامقابلهراهکارهایوکرمداواسنادجعلعللبررسی.11
آنبامقابلهراهکارهایوحیاتیوقایعثبتیکموثبتیدیرپیامدهایوعللبررسی.12
نامانتخاببرموثرعواملبررسی.13
خانوادگینامونامتغییربهتمایلدرموثرعواملبررسی.14
دفاتربرموثرنظارتینحوهودولتخدماتپیشخواندفاتردرپذیرآسیبگاههایوگلبررسی.15
آنمفادرعایتعدمپیامدهایواحوالثبتقانون34مادهبررسی.16
آنانفرزندانوهویتیورقهفاقدافرادهایآسیبوتهدیدهاوضعیت،بررسی.17
جمعیتراهبردیشورایاهدافبرکیدأتبااستانگیهایژویبهتوجهباجمعیتیسیاستهایراهبردییزیربرنامه.18
هافرصتوچالشهااحوال،ثبتخدماتیرسپابرون.19
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حیاتیوقایعموقعبهثبتارتقاءدراعالمشبکهتاثیر.20
اجراییدستگاههایتصمیماتبرحیاتیوقایعیرآماگانهچهارگزارشاتتاثیر.21
استاناحوالثبتکلادارهراهبردیبرنامهتدوین.22
تقدمحقرعایتازناشیمشکالتوخانوادگینامتغییر.23
پیشخواندفاترفنیمدیرانجابجاییوتغییرازحاصلتهدید.24
یرگیتصمیمهایفعالیتیرسپابرونبرکیدأتبادولتیغیربخشهایتوانمندی.25
آنهافرزندانوافرادبهاسنادخدماتارائهبرمنعمترتبحقوقیآثاروهاچالش.26
ا27 حمایت قانون های آسیب و ها چالش سز. بی بدسرکودکان و آنرپرست از رفت برون ساختار و پرست

فرزندخواندگی)(
احوالثبتقانوندرموجودهایچالش.28
پدربایکطرفهوالدتثبتپیامدهایوچالشها.29
احوالثبتبامرتبطمسائلخصوصدرقضاییدفاعیاتولوایحتنظیمچگونگی.30
احوالثبتخدماتشبکهدرشهرونداناطالعاتحفظچگونگی.31
ملیهوشمندکارتازاستفادهباالکترونیکدولتبهنفوذازیرپیشگیراههای.32
احوالثبتخدماتارائهدرآنآثاروایرایانهجرایمقانون.33
احوالثبتخدماتشدنالکترونیکیحقوقیمبانی.34
کشوراحوالثبتسازمانتعالیوتوسعهدرآننقشودانشیترمدی.35
آیندهوحالنیازهایبرشناساییتاکیدبااستاندراخیرسال15درجمعیتثبتنظامتحلیلومطالعه.36
احوالثبتقضائیشبهمراجعصالحیتونقش.37
کشورامنیتحفظدراحوالثبتجایگاهونقش.38
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استانهااخبار

)۰۸:۳۹-۰۰/۰۳/۳۱(میکنند؟انتخابخودفرزندانبرایرانامهاییچهشرقیآذربایجانمردم

مدی شرقی بیشترایسنا/آذربایجان "علی" و "زهرا" گفت: شرقی آذربایجان احوال ثبت فرزندشانرکل برای استان این اهالی که نامهایی بین در را فراوانی ین
اند.دادهاختصاصخودبهکردند،انتخاب

گفت در انگیز حیرت گذاومحمد نام برای شرقی آذربایجان والدین اقبال مورد نامهای به اشاره با ایسنا با فرزندانرگو ی
سال ابتدای از شده متولد بیشت99تازه "علی" و "زهرا" گفت: امسال، نخست ماهه سه نامهایرتا بین در را فراوانی ین

دارند.انتخابی
بیشت ترتیب به علیسان و امیرعلی، آیهان، ابوالفضل، علی، نام از پس داد: ادامه نامروی جهت را اسامی ثبت آمار ین

دادهاند.اختصاصخودبهاستاندرپسرفرزندانروییرگذا
نامهایرمدی راس در زهرا گفت: است، شده انتخاب دختران برای بیشتر که اسامی خصوص در استان احوال ثبت کل

بودهاند.اسامیینرمحبوبتجزویسناوحلمازهرا،نازنینفاطمه،آنازپسوداردقراردخترانبرایمنتخب
پیامانتهای

)۰۲:۴۲-۰۰/۰۴/۰۱(رضانامبهنوزاد65یرنامگذاباالحججثامنبهارادتجنوبی؛خراسان

شدند.یرنامگذارضامضاعفنامهایورضانامبهیرجاسالابتدایماهدودرجنوبیخراساندرنوزاد65

خب گزارش مرگزاریه سیما و صدا بهری نوزاد هفت مدت این در گفت: استان احوال ثبت کل مدیر ، جنوبی خراسان کز
رضا، علیرضا،22نام محمدرضا،16نوزاد ه13نوزاد حمیدرضا و احمدرضا رضا، حسین نامهای امیررضا، دورنوزاد کدام

شد.یرنامگذااحمدرضانامبهنوزادیکونوزاد
.اندکردهانتخابجنوبیخراساندرخودفرزندانبرایرارضانامنیزنفرهزار16ازبیشتاکنونافزود:مهرآور
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گذشته ماه دو در گفت: استان احوال ثبت کل و2مدیر این447هزار از که رسیده ثبت به استان در والدت واقعه
هستند.پسرنوزاد254وهزارتعداد

اند.شدهمتولدجنوبیخراساندرپسرنوزاد105دختر،نوزاد100هرازایبهامسالاردیبهشتوفروردینماههایدر

ایکناخبرنگاران،باشگاهیرگزارخبدیگر:منابع

/۰۰/۰۴(استشدهثبتشمالیخراساندررضانامهزار70شمالی:خراسانثبتاحوالکلرمدی
۰۱-۰۵:۰۷(

مدی گفت:ربجنورد- شمالی خراسان احوال ثبت و70کل ت942هزار و رضا(ع) حضرت نام به استان احوال ثبت تأسیس ابتدای از نامگذارنفر آن یرکیبات
میشود.شاملرامردانجمعیتدرصد15حدوداکهشدند

آخ اساس بر کرد: اظهار مهر خبرنگار با گفتگو در نیا زاهدی شمالی،رعلی خراسان استان در جمعیتی برآوردهای ین
و497تعداد و8هزار مردان را استان جمعیت از و492نفر به223هزار توجه با که میدهند؛ تشکیل زنان را نفر

احوال ثبت پایگاه و70اطالعات مبا942هزار نام به استان احوال ثبت تأسیس ابتدای از ورنفر (ع) رضا حضرت ک
میباشد.مردانجمعیتدرصد15یبیرتقطوربهکهاندشدهیرنامگذااستاندرآنکیباترت

مبارمدی نام داشت: بیان ادامه در شمالی خراسان احوال ثبت ترکل و رضا سالرک در آن فراوانی1399کیبات دارای
بود.مورد387

جا سال ماهه سه طی افزود: تعدادروی و3ی است568هزار رسیده ثبت به شمالی خراسان استان در والدت واقعه
اند.شدهیرنامگذاآنکیباترتبانیزنفر57ورضاکرمبانامباتعداداینازنفر18که

تص نیا سالرزاهدی در نیز مردان منتخب نام پنج کرد: آ99یح محمد، امیرعلی، ترتیب درربه و علی و امیرحسین یا،
سال ماهه آ1400سه محمد، علی، امیرعلی، عرنیز مردم ارادت و عالقه دهنده نشان امر این که میباشد حسین و یززیا

است.دینیآموزههایاساسبرمردمفرهنگیرفتارهایبیانگرواقعدروطهارتوعصمتخاندانبهاستان
میباشد.نفر231وهزار989ی،رجاسالماههسهپایانتااستانکلجمعیتگفت:انتهادروی

ضارنامبهادنوز65ینامگذاربالحججاثامنبهادتارسیما:وصدا|خبرخبرادامهادامه
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استشدهثبتلیشمااسانخردرضارنامارهز70لی:شمااسانخرثبتاحوالکلمدیرمهر:|خبرخبرادامهادامه
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اخبارسایر

درالکترونیکدولتسینوسیتوسعه/دارد؟ادامهزمانیچهتامردمبهینهزهتحمیلووقتاتالف
)۰۸:۱۰-۰۰/۰۳/۳۱(ایران

ط از احوال ثبت سازمان هویت احراز و استعالم سرویس اینکه وجود مربا هنوزریق اما است، دسترسی قابل دستگاهها تمام توسط اطالعات تبادل ملی کز
کنند.میهویتیکرمداکپیدرخواستمردمازوکردهمقاومتخودسنتیفرآیندهایاصالحبرابردرسازمانهاازبرخیهم
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