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انفورماتیکمعاونت آمار و  -سازمان ثبت احوال کشور

هفته نامه داخلی

کارت ملی هوشمندکارت ملی هوشمند
در این شمارهدر این شماره

مقدمهمقدمه

...)...)پلیمر، مواد متداول مصرفی در کارتها و پلیمر، مواد متداول مصرفی در کارتها و ((بدنه کارت بدنه کارت 

))  33مالزي بخش مالزي بخش ( ( تجربه کشورهاي دیگر تجربه کشورهاي دیگر 

ملی هوشمندملی هوشمندهمراه با کارت همراه با کارت 

       

بدنه کارت را می توان از مواد مختلفی مثل کاغذ یا پالستیک یا     

) به عنوان مثال زمینه کاغذ و روکش از جنس پالستیک(ترکیبی از آنها 

کارتهاي پالستیکی در مناسبات روزمره امروزه استفاده از انواع .  ساخت

مطابق آمار . کاربرد زیادي یافته است... نظیر خرید، امور بانکی و 

تعداد کارتهاي  2005انجمن بین المللی تولید کنندگان کارت در سال 

میلیارد عدد و حجم بازار آن به  7/14تولید شده به حدود  پالستیکی

درصدي 11سال ماقبل آن از رشد دالر رسیده که نسبت به  میلیارد 1/9

 .برخوردار بوده است

بدنه کارت بدنه کارت      

به توسعه کاربري آنها بویژه در کارتهاي شناسایی ، مصرف این رشد 

در این . شود سالمت، گواهینامه و گذرنامه هاي الکترونیکی مربوط می

پارامترهایی نظیر امنیت، خواص  از ،استفادهمیان، عالوه بر سهولت 

قابلیت تا شدن، شکنندگی، مقاومت حرارتی، (فیزیکی و مکانیکی 

حفظ و ) شفافیت، براقیت(یهاي ظاهري ، ویژگ...)مقاومت به خراش و 

. در نظر گرفته شوند نیز کارایی در درازمدت باید در طراحی و ساخت

ده مصرف، حجم گستر در برخی کشورهاي پیشرفته با توجه به اخیراً

مورد توجه قرار گرفته  ،مسائل زیست محیطی بکارگیري این کارتها

 استفاده به ناگزیر باال امنیت و دوام جمله از اهدافی به نیل جهت. است

بنابراین، توجه به نوع . بود خواهیم کارت بدنه ساخت در پلیمري مواد از

الذکر  ماده پلیمري مورد مصرف که در واقع تعیین کننده ویژگیهاي فوق

 پلیمر، به بررسی بخشدر این .  است، ازاهمیت بسزائی برخوردار است

خواص مورد انتظار از یک ماده سازنده و مواد متداول مصرفی در تولید 

 .پرداختکارتها خواهیم 

 

مقدمهمقدمه

سال پیش برمی گردد  30سابقه استفاده از کارت پالستیکی در ایران به حدود 

که با استفاده از دستگاه صدور کارت پالروید که حاوي دوربین عکاسی و نوعی 

در این شماره به بررسی بدنه . ت شناسایی صادر شدراکاغذ حساس بود ، ک

اشاره تظار از آنها کارت و مواد متداول مصرفی در تولید کارت و خواص مورد ان

و در پایان نیز ادامه داستان  آمدهو در ادامه بخش سوم تجربه مالزي شده 

 .گنجانده شده است "همراه با کارت ملی هوشمند"
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خود حـاوي منـاطق    نقطه ذوبها در دماي کمتر از 

. قـرار دارنـد   )آمـورف (غیـر بلـورى    بلورینی هستند که بین نواحی

ویژگی کشسانی و نواحی بلورین، اسـتحکام و  

در دماي بیش از نقطه ذوب، نـواحی  . بخشند صلبیت را به ماده می

به شـدت کـاهش     (Viscosity)گرانرويبلورین از بین رفته و 

 انجماد/ذوبتوان به طور پیوسته در چرخه  ها را می

  .سازد یم بازیافتها را قابل  این ویژگی، گرمانرم

، پلیمرهـایی هسـتند کـه    هـا   گرماسختیا  در حالی که ترموستها

شوند بلکه در دماهاي بسیار بـاال بـه    هنگام حرارت دهی ذوب نمی

 .شوند  تجزیه می صورت برگشت ناپذیري

برخی . ها است بندي گرمانرم ترین معیار طبقه

      ،ها پالستیکاین   .گیرند ها در نواحی بلورین قرار نمی

 

[شماره  کارت ملی هوشمند

سازمان ثبت احوال کشور

بزرگـی اسـت کـه از     هـاي  مولکـول 

،  شـود  نامیده مـی  تکپاریا مونومر

پلیمرها به دو دسته پلیمرهاي طبیعی و پلیمرهاي مصنوعی تقسیم 

 البته پلیمرها را به روشهاي مختلـف دیگـري نیـز دسـته    

دسته بندي زیر بر اساس ساختار پلیمر انجـام شـده   

 هـا  گرما نرمپلیمرها از نظر اثر پذیري در برابر حرارت به دو دسته 

Thermoplastic  ( هــا  گرماســختو

یا  ترموپالستیک ها. شوند  تقسیم می

بـدون تغییـر    ، پلیمرهایی هستند که هنگام حرارت دهـی 

ایـن  . شـوند  شوند و هنگام سرد کردن جامد مـی 

  .توان به دفعات ذوب و دوباره جامد نمود

ها در دماي کمتر از  اغلب گرمانرم

بلورینی هستند که بین نواحی

ویژگی کشسانی و نواحی بلورین، اسـتحکام و    غیر بلورى نواحی 

صلبیت را به ماده می

بلورین از بین رفته و 

ها را می گرمانرم.یابد می

این ویژگی، گرمانرم. قرار داد

در حالی که ترموستها

هنگام حرارت دهی ذوب نمی

صورت برگشت ناپذیري

ترین معیار طبقه بلورینگی، مهم

ها در نواحی بلورین قرار نمی گرمانرم
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مولکـول اي شـامل   پلیمر یا بسپار ماده

مونومرواحدهاي کوچک تکرار شونده که 

 .ساخته شده است

پلیمرها به دو دسته پلیمرهاي طبیعی و پلیمرهاي مصنوعی تقسیم 

البته پلیمرها را به روشهاي مختلـف دیگـري نیـز دسـته    . شوند می

دسته بندي زیر بر اساس ساختار پلیمر انجـام شـده   . کنند میبندي 

.است

پلیمرها از نظر اثر پذیري در برابر حرارت به دو دسته 

Thermoplasticهــا  ترموپالســتیک(

تقسیم می) Thermoset ترموستها(

، پلیمرهایی هستند که هنگام حرارت دهـی گرمانرم 

شوند و هنگام سرد کردن جامد مـی  ذوب می شیمیایی

توان به دفعات ذوب و دوباره جامد نمود پلیمرها را می

  پلیمر چیست ؟
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فرآیند پذیري 

 چاپ پذیري و صدور

 مکانیکی   و خواص فیزیکی

خواص شیمیایی 

 خواص نوري 

 

موارد زیست محیطی 

 ت اقتصادي

[شماره  کارت ملی هوشمند

سازمان ثبت احوال کشور

ترین  مهم. شوند و اغلب شفافند

و  پلی کربنات، پلی استایرن، 

از آنجا که این . ها، توانایی بلورینگی را دارند

  )آمورف( غیر بلورى همزمان حاوي نواحی بلورین و

توان به  از این خانواده می. شوند

اشاره  )اتیلن ترفتاالت(پلیو  

پلیمر یا سرعت و میزان بلورینگی به انعطاف پذیري زنجیر 

هاي نیمه بلورین مقاومت بیشتري در 

اگر اندازه بلورها بیشتر از طول 

هاي نیمه بلورین در  گرمانرم. 

این دما را . شوند اي، شکننده می

و ایجاد ترکیب پلیمرها . کاهش داد

نیز راه دیگري براي کاهش دماي انتقال 

 خواص مورد انتظار از یک ماده سازنده 

مواد پلیمري بکار رفته در تولید کارت به صورت فویل جهت فرایند 

یا به صورت گرانـول جهـت فراینـد    

در ذیـل  . شود گیري تزریقی در ساخت کارتها به بازار ارائه می

مجموعه اي از خواصی که یک ماده پلیمـري جهـت تولیـد یـک     

ایـن  . کارت هوشمند باید داشته باشد بـه اختصـار ذکـر مـی شـود     

خواص در گستره اي از تولیـد فـیلم و سـاخت کـارت تـا چـاپ و       

 فرآیند پذیري

چاپ پذیري و صدور

خواص فیزیکی

 خواص شیمیایی

 خواص نوري

طول عمر 

 موارد زیست محیطی

ت اقتصاديمالحظا
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شوند و اغلب شفافند نامیده می )آمورف( غیر بلورى

،  )آمورف( غیر بلورىهاي  گرمانرم

 .هستند )متیل متاکریالت(پلی

ها، توانایی بلورینگی را دارند گروه دیگر گرمانرم

همزمان حاوي نواحی بلورین و ها پالستیک

شوند هستند، نیمه بلورین خوانده می

 پلی آمیدها، پروپیلن پلی، پلی اتیلن

سرعت و میزان بلورینگی به انعطاف پذیري زنجیر . کرد

هاي نیمه بلورین مقاومت بیشتري در  گرمانرم. بسپار بستگی دارد

اگر اندازه بلورها بیشتر از طول . ها و مواد شیمیایی دارند برابر حالل

. موج نور باشد، ماده کدر خواهد بود

اي، شکننده می دماي کمتر از دماي انتقال شیشه

کاهش داد نرم کنندهتوان با افزودن  می

نیز راه دیگري براي کاهش دماي انتقال  آنهاهاي جانبی در  شاخه

 .تاي اس شیشه

خواص مورد انتظار از یک ماده سازنده 

مواد پلیمري بکار رفته در تولید کارت به صورت فویل جهت فرایند 

یا به صورت گرانـول جهـت فراینـد    ) lamination(الیه کاري 

گیري تزریقی در ساخت کارتها به بازار ارائه می قالب

مجموعه اي از خواصی که یک ماده پلیمـري جهـت تولیـد یـک     

کارت هوشمند باید داشته باشد بـه اختصـار ذکـر مـی شـود     

خواص در گستره اي از تولیـد فـیلم و سـاخت کـارت تـا چـاپ و       

. تکمیلی و صدور می باشندعملیات 
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ماده پلیمري مناسب جهت ساخت کارت از جنس پالستیک ، نمی توان از هـر  

پالستیکی براي این هدف بهره جست و طبیعتاً با وجود طیف گسترده اي از پالستیکهاي موجود با محدودیتهایی جهت انتخـاب مواجـه   

مراکز علمی و شرکتهاي مختلف تجـاري چنـد   

 .که در ذیل به آنها اشاره خواهیم کرد

 ،خواص مـورد نیـاز  به عنوان پرمصرف ترین پلیمر در تولید کارتهاي پالستیکی بوده است اما با توجه به تنوع 

، و همچنـین در   )PC(کربنـات  ، ورقهاي پلـی 

 .مورد مصرف قرار گرفته اند ،به بازار ارائه گردیده و در حجم گسترده

مزایا و معایب هر یک به عنوان ماده مورد مصرف در تولید کارتهـاي  

[شماره  کارت ملی هوشمند

سازمان ثبت احوال کشور

 مواد متداول مصرفی در تولید کارتها

ماده پلیمري مناسب جهت ساخت کارت از جنس پالستیک ، نمی توان از هـر  خواص مورد انتظار از یک 

پالستیکی براي این هدف بهره جست و طبیعتاً با وجود طیف گسترده اي از پالستیکهاي موجود با محدودیتهایی جهت انتخـاب مواجـه   

مراکز علمی و شرکتهاي مختلف تجـاري چنـد    بنابر تجربیات و آزمایشات صورت گرفته و تحقیقات متعدد انجام شده توسط

که در ذیل به آنها اشاره خواهیم کرد فرموله شده اند )براي کاربردهاي مختلف(پلیمر مناسب براي تولید کارتهاي پالستیکی 

به عنوان پرمصرف ترین پلیمر در تولید کارتهاي پالستیکی بوده است اما با توجه به تنوع 

، ورقهاي پلـی )آمورف(غیر بلوري  PET، ورقهاي  ABSاصالح شده با  

به بازار ارائه گردیده و در حجم گسترده PETGسالهاي اخیر، انواع پلی استر اصالح شده نظیر 

مزایا و معایب هر یک به عنوان ماده مورد مصرف در تولید کارتهـاي  و این مواد  شماره هاي بعدي هفته نامه به بررسی

)ABS(آکریلونیتریل بوتادین استایرن

 )PVC(پلی وینیل کلراید

 )PET/ PETG/ PETF(پلی اتیلن ترفتاالت

 )PC(پلی کربنات

 )PEC(کربنات  پلی/آلیاژپلی استر
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مواد متداول مصرفی در تولید کارتها

خواص مورد انتظار از یک همانطور که مالحظه شد بنا بر 

پالستیکی براي این هدف بهره جست و طبیعتاً با وجود طیف گسترده اي از پالستیکهاي موجود با محدودیتهایی جهت انتخـاب مواجـه   

بنابر تجربیات و آزمایشات صورت گرفته و تحقیقات متعدد انجام شده توسط لذا. هستیم

پلیمر مناسب براي تولید کارتهاي پالستیکی 

به عنوان پرمصرف ترین پلیمر در تولید کارتهاي پالستیکی بوده است اما با توجه به تنوع  PVCمیالدي،  50از دهه 

 PVCبه تدریج مواد دیگر نظیر 

سالهاي اخیر، انواع پلی استر اصالح شده نظیر 

شماره هاي بعدي هفته نامه به بررسیو در این بخش  

  .خواهیم پرداختپالستیکی 

آکریلونیتریل بوتادین استایرن

پلی وینیل کلراید

پلی اتیلن ترفتاالت

پلی کربنات

آلیاژپلی استر
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ABS است و  قالبگیري تزریقی بسیار مناسب براي

 آن نیزبازیافت امکان  و دمایی باالیی می باشد

اما استاندارد عدم شعله ور شدن را برآورده نمی 

این پلیمر از . جزء مواد سازگار با طبیعت نمی باشد

 نظر خواص مکانیکی ویژگیهاي مناسبی دارد اما به دلیل

 ،از آن با شفافیت و براقیت مناسب يتهیه فیلمها

  .کاربرد گسترده اي در صنعت تولید کارت ندارد

آلیاژ می  ،آنرا با برخی از مواد ABSجهت رفع برخی از معایب 

آلیاژ می  PVCبا  آنرا ABSبراي دیرسوز کردن 

نسوز می کند  ABSاین آلیاژ تولید   20به  80

 .که ماده تولید شده ضربه پذیر نیز می باشد

ABS پلی متیل متاکریالت  باABS  شفاف

ABS پوسته -به صورت ذرات هسته)Core-

نیز بسیار متداول است اما   PVCبراي بهبود خواص 

باز هم به دلیل تاثیر بر ویژگیهاي نوري با محدودیتهایی 

 :گفت ABSبه طور خالصه می توان در مورد 

 مناسب براي قالب گیري تزریقی

 پایداري دمایی باال

 امکان بازیافت

خواص مکانیکی مناسب

 ارد شعله ور شدنعدم تبیین استاند

    با طبیعت سازگاري

مشکل تهیه فیلمهاي با شفافیت و براقیت مناسب

 تاثیر منفی روي ویژگیهاي نوري

منبع:

مستندات مشاورین پروژه -

[شماره  کارت ملی هوشمند

سازمان ثبت احوال کشور

آکریلونیتریل بوتادین استایرن

Acrylonitrile Butadiene Styrene        

ABS      

یک پالستیک ارزان قیمت مهندسی است که جـزء  

غیـر بلـوري   و داراي سـاختاري  

بـدلیل   ABSپالسـتیکهاي 

 ABS .حرارتـی وشـیمیایی اسـت   

 )شیري(به دو دسته سیاه و طبیعی 

کوپلیمري است که از سه مونومر 

:(Acrylonitrile)  افزاینده

 و واکنشهاي شیمیایی

(Butadiene):  تقویت کننده استحکام

 و شکل پذیري بهتر :

 به روشهاي مختلف مثل کوپلیمریزاسیون و

.یا مخلوط فیزیکی می توان پلیمریزه کرد

        ABS    

دمایی باالیی می باشد پایداري داراي

اما استاندارد عدم شعله ور شدن را برآورده نمی . وجود دارد

جزء مواد سازگار با طبیعت نمی باشد و  سازد

نظر خواص مکانیکی ویژگیهاي مناسبی دارد اما به دلیل

تهیه فیلمها مشکل

کاربرد گسترده اي در صنعت تولید کارت ندارد

جهت رفع برخی از معایب 

براي دیرسوز کردن  مثالً .کنند

80که نسبت  کنند

که ماده تولید شده ضربه پذیر نیز می باشد

ABSاز آلیاژ سازي 

  .بدست می آید

ABSاستفاده از 

Shell ( براي بهبود خواص

باز هم به دلیل تاثیر بر ویژگیهاي نوري با محدودیتهایی 

به طور خالصه می توان در مورد . همراه است

مناسب براي قالب گیري تزریقی

پایداري دمایی باال

امکان بازیافت

خواص مکانیکی مناسب

عدم تبیین استاند

سازگاري عدم

مشکل تهیه فیلمهاي با شفافیت و براقیت مناسب

تاثیر منفی روي ویژگیهاي نوري

کارت ملی هوشمند   هفته نامه داخلی ]

۵

آکریلونیتریل بوتادین استایرن-1

Acrylonitrile Butadiene Styrene

ABS                       

ABS       یک پالستیک ارزان قیمت مهندسی است که جـزء

و داراي سـاختاري  پالسـتیکهاي گرمـانرم بـوده   

پالسـتیکهاي وسـیع   کـاربرد .می باشد) آمورف(

حرارتـی وشـیمیایی اسـت    خواص متعادل مکانیکی،

به دو دسته سیاه و طبیعی  ازنظر رنگ و نوع استاندارد

کوپلیمري است که از سه مونومر  ABS .می شوددسته بندي 

 :زیرتشکیل شده است

(Acrylonitrile)آکریلونیتریل -1

و واکنشهاي شیمیاییمقاومت در برابر حرارت

(Butadiene)بوتادین -2

 فشاري وسفتی

:(Styrene)استایرن -3

سختی بیشتر

به روشهاي مختلف مثل کوپلیمریزاسیون و مونومر رااین سه 

یا مخلوط فیزیکی می توان پلیمریزه کرد
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انفورماتیکمعاونت آمار و  -سازمان ثبت احوال کشور

 هوشمند مشخصات فنی کارت ملی -1-5

به . کارت ملی هوشمند مورد توجه مالزي بوده است، طراحی قابل توسعه کارت بوده استسازي   یکی از نکات اساسی که براي پیاده

شهروندان مالزیایی داراي کارت آبی رنگ و مقیمان دائمی داراي  .اي خواهد شد  هاي کارت کار ساده  این ترتیب افزایش قابلیت

مالزي قادر است در روز  .گ صورتی طراحی شده استشود به رن که براي کودکان صادر می MyKidهاي  کارت. کارت قرمز هستند

 CAD(Card Acceptance هاي هاي دسته کلیدي و کارتخوان کارتخوان ،بر اینعالوه . سازي کند کارت را شخصی 20.000
Device) براي شناسایی اي  ها توسط پلیس و ادارات حمل و نقل جاده  این کارتخوان. اند دو تا از ابداعات محلی این پروژه بوده

 .گیرند افراد مورد استفاده قرار می

 ي کارت ملی هوشمنددهاي کاربر حوزه -1-5-1

o ناساییشکاربرد 

اثر انگشت یا  خودکار سیستم شناسایی. هاي امنیتی بهبود یافته است ، مشخصهMyKadهاي جدید  در کارت

AFIS  و زیرساخت کلید عمومیPKI نیز براي احراز هویت فیزیکی و الکترونیکی صاحب کارت به آن اضافه شده است. 

oکاربرد گواهینامه رانندگی 

هایی که  این کارت شامل انواع گواهینامه. گواهینامه رانندگی دیجیتال، در کارت ملی هوشمند تجمیع شده است

نیز، جز  (demerit)عدم لیاقت هاي ترافیکی و سیستم  همچنین اعتبار گواهینامه، جریمه. شود صاحب کارت دارد می

به  امواج رادیویی امکان دسترسی آنالینه به کمک هاي کارتخوان همرا دستگاه. مشخصات دیگر این گواهینامه است

 .کند پایگاه داده مرکزي را براي احراز هویت راننده فراهم می

oکاربرد مهاجرت 

به . گیرد این کاربرد به عنوان یک نقش تکمیلی در کنار گذرنامه بین المللی براي مسافرت به خارج از کشور قرار می

کارت ملی هوشمند مالزي . شود تر می به مالزي سریع/جرت براي کوچ و یا بازگشت ازاین ترتیب، روند دریافت مجوز مها

هاي خودکار با  دهد که در گیت هاي خودکار مهاجرت را دارد و به صاحب کارت این امکان را می قابلیت استفاده در گیت

شایان ذکر . وجود دارد به صورت کامال شفاف مورد کنترل قرار گیرد MyKadاستفاده از مشخصات بیومتریک که در 

هاي  در حال حاضر، فرودگاه بین المللی کواالالمپور و بعضی نقاط دیگر ورود و خروج بین المللی مالزي داراي سیستم است

 .گیت خودکار هستند

 

تجربه کشورهاي دیگر در دولت الکترونیک و کارت ملی هوشمند

)بخش سوم (  مالزي
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انفورماتیکمعاونت آمار و  -سازمان ثبت احوال کشور

 

oکاربرد سالمت 

این اطالعات شامل دو دسته اطالعات . کارت می باشد صاحباطالعات سالمت  حاويمالزي،  هوشمند کارت ملی

دسترسی  به سابقه پزشکی صاحب کارتپزشک  ،به کمک این کاربرد .شود اي ثابت، و اطالعات دینامیک سالمت می پایه

هاي  کند کمک به درمان در حالت اورژانس و شرایط مراقبت از جمله مواردي که این کاربرد فراهم می. کردخواهد پیدا 

 .باشد ارتباط بین ارائه دهندگان خدمات عمومی و خصوصی بهداشتی می در عمومی و همچنین تسهیل

oکاربرد کیف پول الکترونیکی 

و حداکثر مقدار   هاي با ارزش پایین و حجم باال در کارت ملی هوشمند در نظر گرفته شده است این کاربرد براي تراکنش

 دالر آمریکا است 500قابل انتقال نیز، معادل 

oکاربرد حمل و نقل 

Touch'nکاربرد دیگري که براي کارت ملی هوشمند مالزي در نظر گرفته شده است، کاربرد  Go به کمک . است

 .قابل پرداخت است یتماس یرغها و بلیط قطار و اتوبوس به صورت  ها، هزینه پارکینگ این کاربرد عوارض عبور از بزرگراه

oکاربرد  ATM 

در کارت ملی هوشمند مالزي ، مشخصات  که است با این تفاوت ATMهاي  این کاربرد در واقع همان کاربرد کارت

 .کند که آن را در مقابل کالهبرداي و کپی محافظت میدر نظر گرفته شده است اي  امنیتی پیشرفته

oکاربرد زیرساخت کلید عمومیPKI 

دهد، به این  ارتباطی عمومی را می هاي هاي شخصی روي شبکه امکان امن کردن داده PKIزیرساخت کلید عمومی 

 :شود ها شامل موارد زیر می این تراکنش .شود پذیر می هاي الکترونیکی امن روي اینترنت امکان ترتیب تراکنش

تسلیم آنالین مالیات 

بانکداري اینترنتی 

پست الکترونیک امن

oکاربرد گذرنامه 

این کاربرد مهاجرت بین مالزي و . توانند از این کاربرد استفاده کنند آن میه افراد پرسفر بین مالزي و منطقه آس

هاي مالزي افزایش یافته و  ها و ورودي وري و راندمان خروجی به این ترتیب بهره. کند آن را تسهیل و خودکار میه منطقه آس

 .یابد می ازدحام در این نقاط کاهش



[ 1388دي ماه  19شنبه  -  3شماره  ] کارت ملی هوشمند   هفته نامه داخلی ]

                            
۸

انفورماتیکمعاونت آمار و  - سازمان ثبت احوال کشور

 در کارت ملی هوشمند اطالعات ذخیره شده -1-5-2

 :شود اطالعات زیر ذخیره می  MyKadکارت در 

 شخص اسالم باشد کلمه  اگر دین( نژاد و مذهبISLAM  شود چاپ مینیز روي کارت( 

وي کارت، تصویر اثر انگشت، عکس پرسنلیاطالعات ر: کارت شناسایی 

هاي تجارت الکترونیک براي تراکنش: زیرساخت کلید عمومی

تاریخ انقضاي گواهینامه رانندگی، نوع گواهینامه، رده صاحب کارت: گواهینامه رانندگی 

مانده حساب: کیف پول الکترونیک 

تاریخ انقضا، شماره سریال گذرنامه: گذرنامه 

آلرژي و گروه خونی: سالمت 

شوند، تصویري از صاحب کارت ندارد و  سال صادر می 12که براي کودکان زیر  MyKidهاي  کارت

 .می شود آموزش و پرورشو سالمت ، شامل سه دسته اطالعات والدین 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منبع:

مستندات مشاورین پروژه -

 
 :فرمودند) ع(امام سجاد 

باشد و از  الهی می د بود و روز قیامت در سایه رحمت عرش سه حالت و خصلت در هر یک از مؤمنین باشد در پناه خداوند خواه

. ها و شداید محشر در امان است سختی

 ). پسندد را به آنان عطا کند آنچه براي خود می(خواهد  چیزي را دهد که از آنان براي خویش می  مردم  به-1

 .قدم از قدم برندارد تا آنکه بداند آن حرکتش در راه اطاعت خداست یا معصیت و نافرمانی او -2

 .دزعیب جویی نکند تا آنکه آن عیب را از خودش دور سا) به عیبی که در خود نیز دارد (از برادر مومن خود  -3

 

٣، ح ١٤١، ص ٧٥ج : ، بحاراال نوار٢٠٤ص : تحف العقول
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انفورماتیکمعاونت آمار و  -سازمان ثبت احوال کشور

 همراه با کارت ملی هوشمند

داغ بخوره، تا ته آن را سر کشید، فنجانش را روي زمین گذاشت و رو به  پدر بزرگ که همیشه عادت داره چائیش رو داغ...  
 :من کرد و گفت

 ـ اصالً این کارت که قراره خیلی از مشکالت رو حل کنه از کجا و چه جوري ابداع شد؟

تم از اول تاریخچه من که پدر بزرگ رو هر لحظه مشتاق تر و مصمم تر می دیدم براي اینکه از اون کارت سر در بیاره، تصمیم گرف
بهمین دلیل یه کتابی که حاوي اطالعات مربوط به کارت ملی هوشمند بود رو تهیه کردم و هر شب وقتی از . ظهور اون را براش بگم

این هم بستگی داشت به میزان عالقمندي وي که تا چه حد به وجه تخصصی . دانشگاه برمی گشتم یه قسمتی از اون رو می خوندم
 :ن بده و از اول کتاب شروع کردمآن توجه نشو

ـ ظهور و توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات در دهه هاي اخیر تاثیر شگرفی بر زندگی بشر داشته و از جمله مهمترین این تاثیرات، 
طات کارتهاي ارائه راه حل ها و راهکارهاي جدید براي انجام امور مختلف زندگیه، در میان مهمترین دستاوردهاي عصر فناوري ارتبا

 .از جایگاه خاصی برخورداره)  Smart card( هوشمند 

ـ این عصر ارتباطات همین اینترنت و ایناس دیگه یا مثل همین که با تلفن می شه قبض آب و برق و تلفن رو :  پدر بزرگ با جدیت
 پرداخت؟

 . . . بحث اطالع رسانی و چیزهاي دیگه هم هست که  .این یه بخشی از خدمات اونه. ـ آره : و من با تکان دادن سر به معناي تایید 

 !ـ دولت الکترونیک چیه که هی می گن؟ البد همین کارت ملی هوشمنده؟ : پدر بزرگ

 .ـ این کارت براي تسریع در کارها و در جهت و همگام با عصر ارتباطات و دولت الکترونیک طراحی شده

تا اومدم بگم که این کتاب براي شما یه کم ثقیله چون . رفت و شروع کرد به خوندنهمین جا بود که پدر بزرگ کتاب رو از دستم گ 
 :تخصصیه، با اخمی که نشان از این داشت که انگار بهش برخورده، رو کرد به من و گفت

رتی پالستیکی با ـ کارت هوشمند کا: ـ باید برم کالس کامپیوتر تا از این چیزها سر در بیارم و با خودش زیر لب آهسته زمزمه کرد
          حافظه و ریز پردازنده ها)  Chip( سانتی متر است که بر روي آن یا در بین الیه هاي آن، تراشه هاي  8.5در  5.5ابعاد حدود 

 )Micro Controler  (یک کارت هوشمند، کامپیوتر کوچکی . براي ذخیره سازي  داده ها و پردازش آنها قرار داده شده است
این قبیل کارتها به راحتی در جیب جاي می گیرند و کاربردهاي مختلفی . است که بر روي یک کارت پالستیکی نصب شده است

 . دارند

 :تامل کرد و رو به من گفتپدر بزرگ به اینجاي متن کتاب که رسید مکثی از روي 

    ـ این کالس کامپیوتر سر خیابون چطوره ؟ براي ثبت نامش چه مدارکی می خواد؟ شهریه اش چنده؟ برام پرس و جو می کنی؟ 
م من تازه می فهم. بی ربط هم نمی گن. می گن تو دنیاي امروز هر کی با کامپیوتر و یه زبان زنده دنیا آشنایی نداشته باشه بیسواده

 .یعنی چی

 .ـ من که تا به امروز پدر بزرگم رو این قدر با انگیزه ندیده بودم با فریاد وي از جا پریدم

 .حاال یه کاري قراره براي من انجام بدي. پس چرا نشستی پاشو دیگه. ـ اي بابا

 :با سرعت نفهمیدم چه طوري کفشهام رو پوشیدم و راهی کوچه شدم و همون طور که می رفتم گفتم

. . .ادامه دارد                .        من مخلص پدر بزرگ روشنفکري مثل شما هم هستم. ـ اي به چشم پدر بزرگ، شما جون بخواه

نیره السادات حصاري


