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استانهااخبار

)۰۶:۵۹-۰۰/۰۵/۲۳(شمالیخراساندرزاییقلوچندوالدت103ثبت

شد.ثبتاستاندر1400سالماههچهاردرزاییقلوچندازحاصلوالدت103

خب گزارش مرگزاربه صداوسیما مدیری شمالی خراسان امسال،رکز نخست ماه چهار گفت: استان احوال ثبت هزار4کل
که623و رسید ثبت به استان در و4والدت و520هزار زایی تک والدت چندقلوزایی103واقعه از حاصل والدت واقعه

بود.
چندقلوزایی، از حاصل والدتهای تعداد از افزود: نیا زاهدی یک48علی و قلوزایی سه واقعه یک و دوقلوزایی واقعه

است.چهارقلوزاییواقعه
بیشت گفت: نیا بارزاهدی بجنورد شهرستان به مربوط قلوزایی چند تعداد و36ین دوقلوزایی قلوزایی1واقعه سه واقعه

با شیروان شهرستانهای و با8است اسفراین و دوقلوزایی با2واقعه گرمه شهرستان و دوقلوزایی دو1واقعه واقعه
دارند.قراربعدیرتبههایدرقلوزاییچهارواقعه1وقلوزایی

سال، اول ماهه چهار در شمالی خراسان در والدت کشو15میزان متوسط از که بود هزار در دهم دو کهرممیز در14ی
است.باالتراست،هزار

خبرنگارانباشگاهیرگزارخبدیگر:منابع

)۰۵:۳۰-۰۰/۰۵/۲۴(است«حسین»شمالیخراسانمرداندرصد12نامشد؛حرمطمهرباگفتگودر

مدی نامگذاربجنورد- از شمالی خراسان احوال ثبت ازرکل بیش گفت:58ی و داد خبر استان در «حسین» نام به نفر نام12هزار به استان مردان از درصد
اند.شدهیرنامگذا(ع)حسینامامکرمبا

۱
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آخ اساس بر کرد: اظهار مهر خبرنگار با گفتگو در نیا زاهدی شمالی،رعلی خراسان استان در جمعیتی برآوردهای ین
میدهند.تشکیلزنانرانفر523وهزار492ومردانرااستانجمعیتازنفر309وهزار497تعداد

احوالرمدی ثبت پایگاه اطالعات به توجه با داد: ادامه شمالی خراسان احوال ثبت و58کل ابتدای934هزار از نفر
مبا نام به استان احوال ثبت ترتأسیس و حسین نامگذارک استان در آن دیگررکیبات عبارت به اند؛ شده از12ی درصد

اند.شدهیرنامگذا(ع)حسینامامکرمبانامبهاستانمردان
اند.شدهیرنامگذااستاندرآنکیباترتوعباسکرمبانامبانیزوالدت947وهزار15افزود:وی

گفت: نیا و22زاهدی مبا375هزار نام به استان احوال ثبت تأسیس ابتدای از هم تزکرنفر و آنرینب کیبات
شدند.یرنامگذا

جارمدی سال ماهه چهار طی داشت: بیان ادامه در شمالی خراسان احوال ثبت و4یرکل در623هزار والدت واقعه
که است رسیده ثبت به شمالی خراسان مبا47استان نام با تعداد این از ورنفر حسین ت28ک با نیز آنرنفر کیبات

شدند.یرنامگذا
سال در مردان منتخب نام پنج گفت: انتها در آ99وی محمد، امیرعلی، ترتیب ماههربه چهار در و علی و امیرحسین یا،

آ1400سال محمد، علی، امیرعلی، عرنیز مردم ارادت و عالقه دهنده نشان امر این که میباشد حسین و بهزیا استان یز
است.طهارتوعصمتخاندان

است«حسین»لیشمااسانخردانمرصددر12ناممهر:|خبرخبرادامهادامه
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اخبارسایر

)۱۳:۲۹-۰۰/۰۵/۲۳(پستادارهوسایتپیامک،یقرطازهوشمندملیکارتیرپیگی
ورآ هویتی فردی، اطالعات از مجموعهای هوشمند، ملی کارت - جوان امنیتیزیا تدابیر علت به و دارد خود در را یستی

بسیا مزایای الکترونیکی) نوع (از ملی شناسایی کارت نیست.همچنین جعل قابل راحتی به فراهمرویژه، جمله از ی
به بنا متاسفانه اما دارد. همراه به را مطمئنتر شکلی به افراد هویت تصدیق همچنین و دیجیتالی امضای امکان شدن

بسیا نامعلومی، حتیردالیل گذشت با افراد، از د2ی به موفق هنوز خود، هوشمند ملی کارت نام ثبت از یافترسال
پیگی های روش مطلب این در رو این از اند. نشده همراهرآن ما با گفت؛ خواهیم برایتان را هوشمند ملی کارت ی

باشید.
خوانید:میمطلبایندر

سامانهازملیکارتیرپیگی
پیامکباهوشمندملیکارتیرپیگی
پستادارهدرهوشمندملیکارتیرپیگی
سامانهازملیکارتیرپیگی

پیگی سامانه به مراجعه با ملیرشما کارت آخncrی اطالع به نسبت توانید می خودر، هوشمند ملی کارت وضعیت ین
کنید.اقدام
یرپیگیهایروش

س شماره و ملی کد کردن پیگیروارد شناسنامه رهگیریال کد با ملی کارت لینکری وارد روشncrی از یکی و شوید
آخ تا بزنید را ادامه کادرها، تمامی کردن پر با و کرده انتخاب را باال نمایشرهای شما هوشمند ملی کارت وضعیت ین

شود.داده
پیامکباهوشمندملیکارتیرپیگی
بارپیگی ملی کارت مراجعهussdی بدون توانند می خود، کارت وضعیت از اطالع برای ملی هوشمند کارت متقاضیان :

کد از استفاده با سامانه، یا پیشخوان دفاتر یا احوال ثبت ادارات #USSDبه کردن وارد و خود همراه از4*6090تلفن *
شوند.مطلعخودهوشمندکارتوضعیت

گی شماره از طرپس از بایستی سپس باشد. انگلیسی شما گوشی کلید صفحه که کنید دقت باال، کد کردنری وارد یق
کنید.یافتردراملیکارتاطالعاتینرآخیررهگیکدیاوملیکد

پستادارهدرهوشمندملیکارتیرپیگی
داده اطالع شما به پیامک با ولی شده؛ فرستاده پست اداره به و شده صادر شما ملی کارت که میافتد اتفاق گاهی
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اداره به اند، داده تحویل شما به نام ثبت زمان در که فرمی داشتن دست در با بار یک ماه هر است بهتر است. نشده
شوید.خودملیکارتوضعیتپیگیروکنیدمراجعهخودمحلپست
آخرسخن

مهمت جمله رمزراز اساس بر هویت تصدیق امکان دیجیتال، حوزه در شناسایی به میتوان هوشمند کارت مزایای ین
رمزنگا بیومترعبور، و بهرهبرداری سیستم هم و کارت صاحب هم کارت، هم که صورتی به دوریک به دو بتوانند ی

کاربردهای از پشتیبانی صدور، از پس اطالعات تغییر اطالعات، پردازش دیجیتال، امضای کنند، هویت تصدیق را یکدیگر
صورت به و دسترسی مجوزهای حسب بر اطالعات به دسترسی کارت، صدور از پس جدید کاربرد افزودن مختلف،

س و ساده صورت به دولتی خدمات ارائه الکترونیک، دولت خدمات از کارآمدتر استفاده امن، ازرکامال بهرهمندی یع،
بسیا حذف دولتی، حمایتی خدمات از بهرهمندی الکترونیکی، بیمهای بارخدمات کاغذ از ادازی سریهای انجام یعری،

کرد.اشارهالکترونیکیوجانبیخدماتازیربسیابهدسترسیویراداامور
با آن روی میتوان را اطالعات از فراوانی حجم که دارد وجود حافظه تراشه هوشمند کارت بنابراین،رگذارداخل کرد. ی

رو که نیست ذهن از رویزدور آنها اطالعات همه و شوند تجمیع هم با جیبی کیفهای داخل کارتهای تمامی ی
حتی و اطالعات از وسیعی طیف هویتی، اطالعات بر عالوه ترتیب این به بگیرد. قرار ملی هوشمند کارت تراشههای

کرد.جرخاردهازرادیگرکارتهایتمامیًارسموگنجاندکارتهااینداخلمیشودرابانکیاطالعات
برسد؟دستتانبهتاکشیدطولچقدرشماملیکارت

المثنی گواهینامه گرفتن مراحل و رانندگی گواهینامه شدن گم به مربوط مطلب نیاز، صورت در توانید می شما آخر در
بخوانید!انگیزهدرنیزرا

)۱۸:۴۳-۰۰/۰۵/۲۳(چیست؟«نورا»اسممعنیاسم؛انتخاب
دخترانهرآ اسامی میان در / ستاره - جوان امروزیا و باکالس نامزیبا، یک نورا ثبتزی، سازمان در باال فراوانی با یبا

نام این خواهید می اگر است. نورا،زاحوال اسم معنی دنبال به و کنید، انتخاب خود دختر فرزند برای را یشه،ریبا
باشید.همراهمابامطلباینانتهایتاهستید،آنمشابهاسمهایحتیوفراوانی

نورااسممعنی
است.شدهمعناتابان”“درخشان،معنایبه)،فارسی(“ا”+عربی)(“نور”ازمتشکل/nurā/نورا
است.شدهذکرمحبوبیت”و“اصالتمعنایبهفرنگی،یشهربانورا

معانیسایر
باشرفارجمند،محترم،

اسم:نوع

پستهاداروسایتپیامک،یقطرازهوشمندملیتکاریپیگیرجوان:یاآر|خبرخبرادامهادامه
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دخترانه
اسم:یشهر

عربیفارسی،
احوال:ثبتادارهدرثبتقابلیت

دارد.وجوداحوالثبتسازماننامهایفهرستدرناماین
فراوانی:

نفر16000ازبیش
مشابهاسمهای
نورامشابهپسرانهاسمهای

نوروزنوین،نوید،نویان،نوشاب،نورهان،نوتاش،نواب،
نورامشابهدخترانهاسمهای

گلونین،ژنونوژان،نونا،نوشین،نوشه،نوشان،نوشا،ین،رنونورسته،نوران،نوبر،نوشان،نوا،
نوراباکیبیرتنامهای

فاطمهنورا
نورااسمابجد
257با:استبرابرنورااسمکبیرابجد
14با:استبرابرنورااسمصغیرابجد

چیست؟ا»«نوراسممعنیجوان:یاآر|خبرخبرادامهادامه
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