وب ﺳﺎﯾﺖ اداره ﮐﻞ ﺛﺒﺖ اﺣﻮال اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ
ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﺛﺒﺖ اﺣﻮال و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ :ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ

ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﺛﺒﺖ اﺣﻮال و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ :ﻫﻤﺎﯾﺶ
ﺟﻤﻌﯿﺖ اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ
ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن
ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﺎ ﺷﻌﺎر ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮب
ﺑـــﺎ اﺷﺘﻐـــﺎل ﺟﻮاﻧـــﺎن و رﻓـــﺎه
ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻗﺎﯾﻨﺎت
ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ اداره
ﮐﻞ ﺛﺒﺖ اﺣﻮال ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ،
ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻓﺎﻃﻤﯽ ،ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﺛﺒﺖ
اﺣﻮال اﺳﺘﺎن ﺿﻤﻦ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﺧﺒﺮ
اﻓــﺰود :اﯾــﻦ ﻫﻤــﺎﯾﺶ ﺑــﺎ ﺷــﺶ
ﻣﺤﻮر ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﯿﺮوی
ﮐـــﺎر ،ﭼﺸـــﻢ اﻧـــﺪاز ﺟﻤﻌﯿـــﺖ
ﻣﻄﻠﻮب از ﻧﻈﺮ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ،
ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ارﺗﻘﺎی
ﮐﯿﻔـــﯽ ﺳﻼﻣـــﺖ ﺳﺎﻟﻤﻨـــﺪان،
ﮔﺰارش ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
در زﻣﯿﻨـــﻪ ﺗﻮﺳـــﻌﻪ اﺷﺘﻐـــﺎل،
ﮔﺰارش ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎزی ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﺑﺮای ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان و ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﺮدم ﻧﻬﺎد ﻓﻌﺎل در ﻋﺮﺻﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﯾﺎ ﺗﻮاﻧﻤﺪ ﺳﺎزی ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان
ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﺛﺒﺖ اﺣﻮال ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﮐﺸﻮر را از اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه داﻧﺴﺖ و اﺑﺮاز داﺷﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ در
ﮐﺸﻮر دو ﺑﺎر ﻣﻮرد ﺑﺎزﻧﮕﺮی و ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن از ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﻠﻨﺪ آن داﺷﺘﻪ و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎص ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ.
وی از روﻧﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﺑﺎروری ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﭼﺎﻟﺸﻬﺎی ﭘﯿﺶ روی ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﮐﺸﻮر ﯾﺎد ﮐﺮد و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﮐﺸﻮر را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﯿﺮ ﺷﺪن
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻤﻮد.
ﻓﺎﻃﻤﯽ ﻋﻨﻮان داﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﺮان ،ﻫﺠﺪﻫﻤﯿﻦ ﮐﺸﻮر در دﻧﯿﺎ ،دﻫﻤﯿﻦ ﮐﺸﻮر در آﺳﯿﺎ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﺸﻮر ﭘﺮﺟﻤﻌﯿﺖ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮده و ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ از اﺳﺘﻌﺪاد و ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮ
اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻬﺮه ﺑﺮد.
اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺛﻘﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر را در ﮔﺮوه 30ﺗﺎ  64ﺳﺎل اﻋﻼم داﺷﺖ و اﻓﺰود ﮐﻪ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ  45درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر در اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﺛﺒﺖ اﺣﻮال ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ آﻣﺎر ﺟﻤﻌﯿﺖ در اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ای ﮐﺮد و اﺑﺮاز داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺛﻘﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺎ  38و ﻧﯿﻢ درﺻﺪ
در ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ  30ﺗﺎ  64ﺳﺎل وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺎ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ  7درﺻﺪ در ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ  65ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻗﺮار دارد.
اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزی ازدواج ﭘﺎﯾﺪار و آﺳﺎن را ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﯾﺎد ﮐﺮد و از ﮐﺎﻫﺶ آﻣﺎر ازدواج در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻗﺎﯾﻨﺎت ﻧﯿﺰ ﺧﺒﺮ داد.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺛﺒﺖ اﺣﻮال در ﻣﺒﺤﺚ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﭘﺮداﺧﺖ و ﻋﻨﻮان ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﺠﺎد ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر ﮔﺎﻣﯽ ﺑﻠﻨﺪ در راﺳﺘﺎی
ﺗﻮﻟﯿﺪ،ﺗﺤﻠﯿﻞ واﻧﺘﺸﺎر آﻣﺎر دﻗﯿﻖ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ و ﻣﻬﺎﺟﺮت در ﮐﺸﻮر ﺑﻮده و از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺑﺴﺘﺮ ﺳﺎز ﺗﻌﺎﻟﯽ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آﯾﺪ.
ﻓﺎﻃﻤﯽ آرﺷﯿﻮ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺑﯿﺶ از  120ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺳﻨﺪ ﻫﻮﯾﺘﯽ ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ آﺳﺎن ﺑﻪ اﺳﻨﺎد و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت در اﻗﺼﯽ ﻧﻘﺎط ﮐﺸﻮر ،اﻧﺘﺸﺎر ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ
،ﮐﺴﺘﺮش رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺑﺎ ﺛﺒﺖ اﺣﻮال ﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ و ﻋﻀﻮ اﮐﻮ،ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن اﻣﮑﺎن اﺗﺼﺎل ﺣﺪود  100دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﺋﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﺳﺘﻌﻼم ﻫﻮﯾﺘﯽ و
اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻮﯾﻦ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﺒﮑﻪ ﮔﺴﺘﺮده اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر در ﺑﯿﺶ از  900اداره و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺛﺒﺖ را از ﺑﺮگ ﻫﺎی زرﯾﻦ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺛﺒﺖ اﺣﻮال ﮐﺸﻮر

در ﺣﻮزه ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺑﺮﺷﻤﺮد.
وی از آﻣﺎدﮔﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺛﺒﺖ اﺣﻮال اﺳﺘﺎن ﺑﺮای ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﺳﺘﺎن ﺑﺮای اﺟﺮای ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺣﻮزه ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺧﺒﺮ داد و اﺑﺮازداﺷﺖ
ﮐﻪ آﻣﺎر وﻗﺎﯾﻊ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﺛﺒﺖ اﺣﻮال از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺘﻘﻦ ﺗﺮﯾﻦ آﻣﺎر ﻣﻮﺟﻮد درﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﺛﺒﺖ اﺣﻮال ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ اﺑﺮاز اﻣﯿﺪواری ﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺣﻮال در آﯾﻨﺪه ای ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﺎرآﻣﺪ،اﺛﺮﺑﺨﺶ،ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪه و ﻧﻈﺎم ﻣﻨﺪ ﻣﺒﺪل ﺷﺪه ﮐﻪ
ﻣﺎﺣﺼﻞ آن رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ و ﻣﺮدم اﯾﺮان اﺳﻼﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺣﺠﻪ اﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ رﺣﻤﺎﻧﯽ ،اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﻗﺎﯾﻨﺎت ﻧﯿﺰ در ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﺷﯿﻮه زﻧﺪﮔﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺣﮑﺎم ﺷﺮﻋﯽ را ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ داﻧﺴﺖ
وﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﺮزﻧﺪ آوری ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻧﻤﻮد.
ﺑﯿﮑﯽ ،ﻣﻌﺎون ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﻗﺎﯾﻨﺎت ،ﻓﺎﻃﻤﯽ ،ﻣﻌﺎون اﺷﺘﻐﺎل اداره ﮐﻞ ﮐﺎر ،ﺗﻌﺎون و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ در ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺧﺼﻮﺻﺎ در ﺣﻮزه اﺷﺘﻐﺎل
ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﺷﺮﯾﻒ زاده ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و اﻣﯿﻨﯽ از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻗﺎﯾﻨﺎت ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد در ﺧﺼﻮص ﺑﺎروری ﺳﺎﻟﻢ و رﻓﺎه در
ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان اراﺋﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﻫﻤﺖ اداره ﮐﻞ ﺛﺒﺖ اﺣﻮال ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ،ادارات ﺛﺒﺖ اﺣﻮال ،ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر ورﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ،ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮓ و
ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻗﺎﯾﻨﺎت در ﻣﺤﻞ ﺳﺎﻟﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ اداره ﻓﺮﻫﻨﮓ وارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺮﭘﺎ ﮔﺮدﯾﺪ .
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