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روابط عمومی و همکار یهای بینالملل

اخبار سازمان

انتقاد نماینده مجلس از عدم صدور کارت ملی هوشمند )(۱۰:۲۳-۰۰/۱۰/۲۹
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس گفت :عدم صدور کارت ملی هوشمند باعث ایجاد نارضایتیهای در مردم شده است و چندین میلیون نفر
به جای این کارت یک برگه کاغذ دستشان است.

احمد علیرضا بیگی عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسالمی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی
خبرگزار ی تسنیم ،درباره نارضایتیهای مردم نسبت به تعویق در صدور کارت ملی هوشمند ،گفت :اخیرًا جلسهای را در
کمیسیون با وز یر کشور درباره این موضوع داشتیم.
وی با اعالم اینکه علت صدور این کارت به واسطه اعمال تحر یم و عدم واردات تراشههای که برروی کارتهای ملی
قرار میگیرد ،با تاخیر مواجه شده است ،ادامه داد :با توجه به اینکه برای این تراشهها کاربردهای متفاوتی تعیین شده
است از اهمیت ز یادی برخوردار هستند.
نماینده تبر یز در مجلس با بیان اینکه در جلسهای هم که با مسئوالن ثبت احوال در این زمینه داشتیم متعهد شدند
که این نقص را برطرف کنند ،افزود :عدم صدور کارت ملی هوشمند باعث ایجاد نارضایتیهای در مردم شده است و
چندین میلیون نفر به جای این کارت یک برگه کاغذ دستشان است که برای گرفتن خدمات ادار ی در برخی مواقع
مشکالتی را ایجاد کرده است.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس تصر یح کرد :با توجه به قولهای که وز یر کشور و مسئوالن ثبت احوال
دادهاند امیدوار یم در روزهای آینده با کمک شرکتهای دانش بنیان این مشکل حل شود.
به گزارش تسنیم ،اخیرًا علی خضر یان سخنگوی کمیسیون اصل  90مجلس اعالم کرده است درباره عدم صدور کارت
ملی جلسهای با حضور وز یر کشور داشتیم و مقرر شد تا پایان سال  4میلیون کارت و همچنین تا پایان شهر یور سال
 1401نیز  6میلیون کارت دیگر صادر و تحویل مردم شود.

۳

۱۴۰۰/۱۰/۲۹

روابط عمومی و همکار یهای بینالملل

اخبار استانها

ازدواج جوانان در ماکو  ۶.۸درصد افزایش یافت )(۱۳:۲۸-۰۰/۱۰/۲۸
ارومیه -ایرنا -رییس اداره ثبت احوال ماکو گفت :امسال در این شهرستان  ۷۱۲مورد ازدواج ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته  ۶.۸درصد
بیشتر است.

ابراهیم علیزاده روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت :همچنین از ابتدای سالجار ی تاکنون شاهد
ثبت ۱۵۸مورد طالق در ماکو بودیم که ۱.۸درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش دارد.
وی افزود :در این مدت یک هزار و  ۵۳۷مورد والدت ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل  ۱.۸۵درصد رشد
داشته است.
رییس اداره ثبت احوال ماکو اضافه کرد :همچنین  ۴۸۰مورد وفات در این شهرستان طی سال جار ی به ثبت رسیده که
در این حوزه نیز بارشد ۱۰.۳۴درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش روبرو هستیم.
شهرستان ماکو با بیش از ۱۰۶هزار نفر جمعیت در شمال استان آذربایجان غربی واقع شده است.

ثبت  4هزار و  232واقعه ازدواج در خراسان جنوبی )(۱۱:۲۹-۰۰/۱۰/۲۸
تعداد ازدواج ها از ابتدای سال در خراسان جنوبی افزایش یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان بیرجند  -مهرآور ،مدیرکل ثبت احوال استان گفت 4 :هزار و  232واقعه ازدواج از ابتدای سال
در خراسان جنوبی به ثبت رسید که در مدت مشابه پارسال  4هزار و  132واقعه ازدواج در استان ثبت شد.
او گفت :در این مدت  2هزار و  896واقعه ازدواج در مناطق روستایی و هزار و  336واقعه ازدواج در مناطق شهر ی ثبت
شد.
مهرآور گفت :درخصوص اختالف سن زوجین در هنگام ازدواج ،در  80درصد ازدواجها زوجها بزرگتر 11.2 ،درصد همسن
و  8.1درصد خانمها بزرگتراز آقایان بودند.
مدیرکل ثبت احوال استان گفت 796 :مورد طالق در امسال ثبت شد که این رقم در مدت مشابه پارسال  816واقعه بود
که  2.5درصد کاهش را نشان میدهد.
او میانگین سن طالق در سال جار ی در مردان را  34.5سال و زنان را  30سال اعالم کرد.

۴

۱۴۰۰/۱۰/۲۹

روابط عمومی و همکار یهای بینالملل

ادامه خبر | باشگاه خبرنگاران :ثبت  4هزار و  232واقعه ازدواج در خراسان جنوبی

مهرآور گفت :در  77.4درصد طالقها مردان بزرگتر 10.6 ،درصد همسن و  12.1درصد زنان بزرگتر از مردان بودند.
انتهای پیام/ک

کتاب خاطرات ایثارگران ثبت احوال استان یزد به زودی چاپ میشود )(۲۲:۱۶-۰۰/۱۰/۲۷
در نشست مشترک مدیران کل ثبت احوال و حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان یزد برنامهر یز ی برای مصاحبه و چاپ کتاب خاطرات ایثارگران
ثبت احوال استان صورت گرفت.

به گزارش خبرنگار دفاعپرس از یزد ،نشست مشترک مدیران کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان یزد
و ثبت احوال با حضور سرهنگ »منصور زار ع« و »محمدعلی مکرمی« و سرهنگ »سید داوود سیدمحسنی« مسئول
تحقیقات و پژوهش برگزار شد.
ابن نشست که در رابطه با ضبط گفتوگوها و چاپ کتاب خاطرات رزمندگان و ایثارگران ثبت احوال استان برگزار شده
بود ،مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان با تاکید بر لزوم حفظ و نشر خاطرات ایثارگران این دستگاه
اجرائی اظهار داشت :بنیاد میتواند مقدمات کار برای دعوت از ایثارگران و مصاحبه را فراهم کند و در مرحله چاپ و
توز یع نیز همکار ی الزم را خواهیم داشت.
سرهنگ منصور زار ع افزود :تاکنون کتابهای متعددی از خاطرات و حماسههای رزمندگان استان یزد توسط این اداره
به چاپ رسیده است.
مدیر کل ثبت احوال استان یزد نیز با اعالم اینکه  ۱۹رزمنده ایثارگر و جانباز ۴ ،آزاده سرافراز ۸ ،فرزند شهید ۵ ،فرزند
جانباز و  ۱۵برادر و خواهر شهید در این اداره کل فعالیت کرده یا هم اکنون شاغل هستند افزود :ثبت احوال استان یزد
یک شهید کارمند را تقدیم اسالم و انقالب کرده است.
محمدعلی مکرمی با اعالم آمادگی برای همکار ی با اداره حفظ آثار در خصوص دعوت از ایثارگران ثبت احوال و چاپ
خاطرات آنها گفت :ما آمادگی دار یم اسناد هویتی سرداران شهید استان را نیز در محل موزه دفاع مقدس در معرض
دید عموم قرار دهیم.

انتهای پیام/

۵

۱۴۰۰/۱۰/۲۹

روابط عمومی و همکار یهای بینالملل

ادامه خبر | دفاع مقدس :کتاب خاطرات ایثارگران ثبت احوال استان یزد به زودی چاپ میشود

رو در رو  ،پیگیر مشکالت مردم خوزستان در ثبت احوال +فیلم )(۱۳:۳۹-۰۰/۱۰/۲۸
بسته خبر ی رو در رو  ،پیگیر مشکالت مردم استان خوزستان  ،هنگام مراجعه به ادارات ثبت احوال شد .

به گزارش خبرگزار ی صدا و سیما مرکز خوزستان  ،بسته خبر ی رودر رو که به دنبال پاسخ سواالت مردم از ادارات و ارگان
های مختلف و پیگیر ی مطالبات آن ها است  ،این بار سراغی از مشکالت مردم هنگام مراجعه به ادارات ثبت احوال
گرفت .
مدیرکل ثبت احوال استان رودر رو با مراجعه شونده ها  ،شنونده درخواست های آن ها شد .
پراخت هز ینه هایی فراتر از آنچه قانون مصوب کرده است و قطعی گاه و بیگاه سیستم های ادارات ثبت احوال که
منجر به معطل ماندن مردم می شود بخشی از مطالبات مطر ح شده در گزارش میدانی رودرو بوده است .
 34اداره ثبت احوال در استان خوزستان فعال هستند که با توجه به جمعیت استان ،نیاز است این آمار افزایش یابد.

 94درصد » درمیانی« ها کارت هوشمند ملی در یافت کردند )(۱۱:۱۱-۰۰/۱۰/۲۸
ر یئس اداره ثبت احوال درمیان از پوشش  94درصدی ثبت نام کارت هوشمند ملی در این شهرستان خبرداد.

»حسین زنگوئی« رئیس اداره ثبت احوال درمیان در گفت و گو با خبرنگار فارس از بیرجند ،از ثبت  749واقعه والدت در
شهرستان از ابتدای سال تاکنون خبر داد و افزود :از این تعداد  285واقعه والدت شهر ی و  464واقعه والدت روستایی
۶

۱۴۰۰/۱۰/۲۹

روابط عمومی و همکار یهای بینالملل

ادامه خبر | فارس 94 :درصد » درمیانی« ها کارت هوشمند ملی در یافت کردند

است.
همچنین تعداد 389واقعه والدت مربوط به پسران و  360واقعه والدت مربوط به دختران است.
 ،فراوانی نام در گروه پسران به ترتیب محمد ،محمد حسین ،سامیار ،امیرعلی ،محمدصدرا همچنین در گروه دختران
نیز به ترتیب اسامی فاطمه ،حلما ،اسرا ،سوگند و یسنا بیشتر ین فراوانی را داشته است.
وی در ادامه از پوشش  94درصدی ثبت نام کارت هوشمند ملی در شهرستان درمیان خبر داد و افزود از جمعیت 40
هزار و  463نفر ی واجد الشرایط شهرستان درمیان)باالی  15سال  37هزار و  772نفر برای اخذ کارت هوشمند ملی ثبت
نام کرده اند و دو هزار و  691نفر نیز تاکنون برای در یافت این کارت اقدام نکرده اند.
زنگوئی از شهروندان خواست کرد :تا افرادی که هنوز موفق به ثبت نام برای در یافت کارت هوشمند ملی نشدهاند هر
چه سر یعتر برای ثبت نام کارت هوشمند ملی خود و افراد خانواده خود اقدام کنند.
انتهای پیام3635/

۱

فرزند کمتر زندگی بهتر شعار ی که منشأ یک فرهنگ غلط شد؛ صدای زنگ خطر پیر ی جمعیت بلندتر از
همیشه به گوش میرسد /جمعیت سالمندی در شیب افزایشی قرار گرفته است )(۱۰:۰۲-۰۰/۱۰/۲۹
طبق آمارهای جمعیت کشور ایران رو به پیر ی می رود که این معضل دستخوش عوامل بسیار ی است که بعنوان بزرگتر ین تهدید برای جامعه به شمار می
رود.

به گزارش شبکه اطالع رسانی راه دانا ؛ به نقل از ُکردتودی  ،تعدیل فراز و فرودهای جمعیتی همیشه از دغدغه های
مهم یک جامعه بوده تا بتوان از پیر ی و کاهش جمعیت که افول و نزول جامعه را در پی دارد پیشگیر ی کرد ،در حال
حاضر نیز زنگ خطر کاهش و سوق جمعیت به سمت پیر ی در کشور به صدار درآمده است.
جمعیت پویا و جوان هر کشور بعنوان سرمایه های هر کشور محسوب می شوند و توجه به نر خ بارور ی ،فرزند آور ی و
تشکیل خانواده در جوانع برای حفظ جمعیت جوا بسیار مهم است و توجه به این موار مهم از پیر ی و کاهش جمعیت
پیشگیر ی می کند.
طبق آمارهای رسمی کشور کاهش بارور ی در کشور موجب هدایت جامعه به سمت و سوی جامعه پیر و سالمند شده
است.

۷

۱۴۰۰/۱۰/۲۹

روابط عمومی و همکار یهای بینالملل

ادامه خبر | دانا :صدای زنگ خطر پیر ی جمعیت بلندتر از همیشه به گوش میرسد /جمعیت سا لمندی در شیب افزایشی قرار گرفته است

شیب نزولی جمعیت در طی سالهای اخیر زنگ هشدار ی را در جامعه به صدا درآورده که نیازمند تدبیر صحیح برای
جلوگیر ی از پیر ی جمعیت توسط مسووالن اجرایی کشور است و این موضوع نیز مورد توجه ویژه رهبر معظم انقالب
قرار گرفته است.
افزایش جمعیت سالمندی نتیجه کاهش فرزند آور ی خانواده است
کاهش فرزند آور ی خانواده ها که رشد جمعیت سالمندی کشور را در پی دارد به یکی از معضالت اجتماعی در کشور
تبدیل شده است.بر اساس آمار جمعیتی کشور ،در دهه اول انقالب به ازای هر یک هزار نفر جمعیت ،ساالنه  35نفر به
جمعیت کشور افزوده می شد؛ اما اکنون به ازای هر یک هزار نفر جمعیت  16نفر به جمعیت کشور اضافه می شود.
تا نواخته شدن زنگ خطر کاهش جمعیت در ایران شاید بیش از  20سال فاصله داشته باشیم اما برای جبران آن و
برون رفت از این پدیده خطرناک زمان ز یادی نیست.
کاهش جمعیت و افزایش جمعیت پیر ی و سالمندی مشکالت عدیدهای برای کشور به وجود میآورد و کشور جمعیت
فعال و نیروی کار جوان خود را کم کم از دست میدهد.
بهبود وضعیت اقتصادی راهی برای افزایش زاد و ولد
طبق نظر کارشناسان جمعیت پیر و سالخورده هم از نظر اقتصادی و اجتماعی و هم از نظر سیاسی و امنیتی کشور را
در آینده با چالش های رو به رو می کند که از همین االن باید به فکر راه حل مناسب برای جلوگیر ی از روند رشد این
معضل در جامعه باشیم.
یکی از مهمتر ین راه کارهای دولت برای مقابله با این معضل بزرگ بهبود شرایط اقتصادی است تا افراد بتوانند پس
انداز بهتر ی داشته باشند که تمایلی به ازدواج در آنها به وجود آید.
فرزند کمتر زندگی بهتر شعار ی که به فرهنگ غلط تبدیل شده است
طبق نظر کارشناسان کاهش موالید و مشکالت جمعیتی ما با شیب تندی از اوواخر دهه شصت شروع شده و این یک
مشکل بنیادی و عمیق است چرا که سیاست گذار ی ها بر این مبنای شعار فرزند کمتر ،زندگی بهتر بود که این شعار
کم کمک به یک فرهنگ در کشور تبدیل شد و در حال حاضر نتیجه آن افزایش پیر ی جمعیت و سالخوردگی در جامعه
است.
با افزایش جعمیت پیر و سالخورده در جامعه موجب اضمحالل قدرت در آن جامعه می شود که تاثیر منفی بر اقتصاد
کشور دارد.
رهبر انقالب؛ فرزندآور ی بسیار مهم است
مسئلهی فرزندآور ی بسیار مهم است .این موضوعی که بنده بارها در این چند سال اخیر تأ کید کردهام ،متأسفانه حاال
که انسان نتایج را نگاه میکند معلوم میشود که این تأ کیدها تأثیر ز یادی نداشته .اینها احتیاج دارد به قانون ،احتیاج
دارد به دنبالگیر ی جدی دستگاههای اجرائی.
بایستی بهجد مسئلهی فرزندآور ی را مهم دانست و از پیر ی جمعیت ترسید .یکی از ُپرفایدهتر ین ثروتهای یک کشور

جمعّیت جوان است که خب ما بحمداهلل از اوایل انقالب تا امروز برخوردار بودیم ،اگر بنا باشد بعدًا برخوردار نباشیم،
یقین ًا عقب خواهیم ماند.
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طبق نظر کارشناسان جمعیت کشور به سمت پیر ی در حال حرکت است و بطور یکه در طول  25سال گذشته میزان
موالید  25درصد کاهش یافته است.
سیاستگذار ی جمعیت متولی واحدی ندارد
محسن لطف اللهی در گفتگو با خبرنگار کردتودی گفت :مهمتر ین سیاست توقف روند پیر ی جمعیت کشور ،توقف
سیاست و برنامه کنتر ل جمعیت و تشویق بارور ی بوده که از طرف مقام معظم رهبر ی و در زمان دولت نهم و دهم
ابالغ شد.
وی افزود :بنظر میرسد که سیاستگذار ی جمعیت همانند بسیار ی از حوزه های فرهنگی اجتماعی  ،متولی واحدی نداره
و صرفا وزارت بهداشت و درمان اقدامات پراکنده ای در این خصوص انجام داده است.
کارشناس امور خانواده بیجار با بیان اینکه سیاست کنتر ل جمعیت یا سیاست افزایش جمعیت در بسیار ی از کشورهای
جهان در مقاطع مختلف زمانی اعمال میشود ،بیان داشت :در حقیقت هرکشور ی در هر زمانی ممکن است نیازمند
اعمال سیاست کنتر ل جمعیت یا افزایش جمعیت باشد .بنابر این ممکن است اعمال سیاست کنتر ل جمعیت در دهه
 60سیاستی نادرست نباشد اما تداوم بی هدف این سیاست و بازنگر ی نکردن قابل تامل است.
لطف اللهی تاکید کرد :فرمایشات رهبر انقالب که در حقیقت یک دوراندیشی بلند مدت برای منافع و امنیت ملی است،
باید بیش از گذشته مورد توجه مسئوالن کشور قرار گیرد.
وی در مورد سیاست های تشویقی فرزند بیشتر گفت :معضل اشتغال و مسکن باید در کشور برطرف شود تا سن
ازدواج که هم اکنون متاسفانه باالتر از  30سال است ،به حداکثر  21سال کاهش یابد
کارشناس امور خانواده بیجار با تاکید بر اینکه هر جامعه ای که دارای زاد و ولد متناسب با نر خ جمعیتی باشد ،در آینده
دچار بحران معضل پیر ی و سالمندی نمی شود ،افزود :اگر نر خ رشد جمعیتی بر همین روند ادامه پیدا کند ،بطور حتم
در آینده با جمعیتی سالخورده مواجه خواهیم شد.
والدت در کردستان  2.3درصد کاهش یافت
علی جوکار مدیرکل ثبت احوال کردستان  8مهر ماه  1400در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به اینکه در این مدت 6
هزار و  57نوزاد پسر و پنج هزار و  757نوزاد دختر در استان متولد شده است ،اظهار داشت :نسبت جنسی حاصل از
ثبت والدت برابر  105.2بوده ،یعنی در مقابل هر  100والدت دختر حدود  105واقعه پسر به ثبت رسیده است.
وی تعداد والدت شهر ی را هشت هزار و  423مورد و روستایی را سه هزار و  391واقعه برشمرد و افزود :بیشتر ین
والدت ثبت شده مربوط به مادران گروه سنی  30-34سال با حدود  29.5درصد بوده که میانگین سن مادران در والدت
های ثبت شده  30.15سال بوده است.
مدیرکل ثبت احوال کردستان فراوانی پنج اسم اول در پسران را به ترتیب محمد با  315مورد ،آیهان  ،230آراد ،147
شاهان  138و هیراد با  111مورد نام برد و اضافه کرد :فراوانی پنج اسم اول در دختران نیز آنیا با  238مورد ،نیال ،93
سدنا  ،86باران  79و دلوین با  76مورد بوده است.
وی ادامه داد :در نیمه نخست امسال چهار هزار و  975واقعه وفات در استان به ثبت رسیده که نسبت به مدت مشابه
سال گذشته  2.4درصد کاهش داشته است.
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جوکار با اشاره به اینکه تعداد وفات ثبت شده در مردان  2هزار و  818مورد و در زنان  2هزار و  157واقعه بوده است،
افزود :نسبت جنسی حاصل از ثبت وفات برابر  130.6بوده ،یعنی در مقابل هر  100واقعه وفات ثبت شده زنان حدود
 130واقعه وفات مردان به ثبت رسیده است.
مدیرکل ثبت احوال کردستان اضافه کرد :میانگین سن مردان فوت شده  66.36سال و میانگین سن زنان فوت شده
نیز  69.80سال بوده است.
منابع دیگر :پایگاه خبر ی ُکردتودی

دیدار نماینده محترم مردم شر یف شهرستان اسفراین در مجلس شورای اسالمی با مدیرکل ثبت احوال
خراسان شمالی و کارکنان اداره )(۱۱:۵۵-۰۰/۱۰/۲۸

در این دیدار که با بازدید نماینده محترم مجلس شورای اسالمی از محل اداره ثبت احوال شهرستان اسفراین همراه
بود ،حسین پور نماینده محترم مردم شر یف اسفراین ضمن عرض خداقوت و تشکر از مجموعه ثبت احوال استان،
با کارکنان ثبت احوال شهرستان اسفراین دیدار و گفتگو نمودند و از نزدیک در جر یان روند پیشرفت امور و اجرای
طر ح های در دست اقدام ثبت احوال استان قرار گرفتند .در این بازدید حسین پور با سپاس و تشکر از فعالیتها و
اقدامات مثبت انجام شده در ثبت احوال استان و ادارات تابعه ،سازمان ثبت احوال را یک نهاد مهم حاکمیت و هویتی
دانستند و اظهار داشتند که تولید و انتشار آمارهای حیاتی در تسهیل و دسترسی دولت به اهداف توسعه و ایجاد
دولت الکترونیک و ارائه آسان خدمات به مردم و چرخش صحیح اطالعات در دستگاه های اجرایی نقش بسزائی دارد.
مدیرکل ثبت احوال استان جناب آقای زاهدی نیا ضمن عرض خوش آمدگویی خدمت آقای حسین پور به ارائه گزارشی
از وضعیت ادارات تابعه ،تعداد پرسنل ،نحوه ارائه خدمات به مردم و دستاوردهای اداره کل ثبت احوال استان در طی
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سالهای اخیر پرداختند و در ادامه درخصوص وضع معیشتی کارکنان افزودند :کارکنان ثبت احوال در حال حاضر به طور
متوسط از  22درصد فوق العاده موضوع بند 10ماده  68قانون مدیر یت خدمات کشور ی بهره مند می باشند که برای
ترمیم آن تا  50درصد نیاز به تامین اعتباز الزم می باشد .سختی شرایط اقتصادی حاضر و حجم نسبتا ز یاد فعالیتهای
همکاران به گونه ای که در ایام شیوع بیمار ی کرونا به هیچ وجه خدمات ثبت احوال تعطیل نگردید و به بهتر ین شکل
نیازمندیهای مردم پاسخ داده شده می طلبد که به همت حضرتعالی این مهم جامعه عمل بپوشد .ایشان ادامه دادند:
با توجه به اینکه در طی چهارسال اخیر جمع ز یادی از پرسنل سازمان ثبت احوال کشور بازنشسته گردیده اند و ادارات
ثبت احوال خصوصا در مراکز بخش ها با کمبود شدید نیروی انسانی مواجه است از نماینده محترم خواستار پیگیر ی
اعتبار استخدام نیروهای جدید در سازمان ثبت احوال کشور شدند چراکه این مهم کمک بسیار ز یادی به گسترش
خدمات ثبت احوال خصوصا در مناطق روستایی خواهد شد.
زاهدی نیا با اشاره به شروع پروژه سببی و نسبی در کشور گفت :یکی از طر ح های مهم و ز یربنایی که می باید به
سرعت در کشور پیاده ساز ی شود پایگاه اطالعات سببی و نسبی است .در این پروژه کلیه اطالعات مربوط به یک
خانواده با روش های فنی شناسایی و به یکدیگر متصل می گردند و در نهایت با در اختیار داشتن شماره ملی یک نفر
از اعضای خانواده کل اطالعات مرتبط اعم از سببی یا نسبی مورد شناسایی قرار می گیرد .و با اجرای این پروژه گام
اساسی برای ایجاد دولت الکترونیک برداشته خواهد شد.
در پایان مدیرکل ثبت احوال استان درخصوص اعتبارالزم جهت کارت هوشمند ملی نیز گفتند :به فضل الهی با کاربردی
شدن کارت هوشمند ملیبسیار ی از اقدامات مواز ی حذف خواهد شد و صرفه جویی بسیار ز یادی در هز ینه های مرتبطبا
دستگاه های ادار ی صورت خواهد گرفت .ایشان از نماینده محترم مردم شر یف اسفراینجناب آقای حسین پور خواستند
تا در زمان بررسی بودجه در مجلس شورای اسالمی نسبت بهعملیاتی شدن موارد فوق مساعدت الزم معمول فرمایند.
دفترروابط عمومی و همکار ی های بین الملل)سازمان(
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