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کیمعاونت آمار و انفورمات -سازمان ثبت احوال کشور

  هفته نامههفته نامه    

  هوشمندهوشمند  ییکارت ملکارت مل          
 

  1388ماه  يد 26شنبه   - 4شماره 

 :ن شماره یدر ا 

مقدمه

 بخش دوم(مواد متداول  مصرفی در تولید کارت(

 انی مالزي بخش پای( تجربه کشورهاي دیگر(

اخبار هفته

همراه با کارت ملی هوشمند 

براي ساخت کارت از جنس پالستیک ، نمی توان از هر پالستیکی براي این هدف بهره جست و طبیعتاً با 

در این شماره به ادامه . وجود طیف گسترده اي از پالستیکهاي موجود با محدودیتهایی جهت انتخاب مواجه هستیم

فی در تولید کارت و خواص مورد انتظار از آنها اشاره شده و در ادامه بخش پایانی  تجربه بررسی مواد متداول مصر

به  "اخبار هفته  "از این شماره عنوان دیگري تحت عنوان . کشور مالزي در زمینه کارت ملی هوشمند آمده است

در این بخش گزیده اي از اخبار مربوط به کارت هوشمند که در هفته قبل اتفاق افتاده هفته نامه اضافه شده است 

 .می باشد "همراه با کارت ملی هوشمند"و پایان بخش هفته نامه  نیز ادامه داستان .  است خواهد آمد

::مقدمه مقدمه 
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 بخش دوم(مواد متداول  مصرفی در تولید کارت(

پالسـتیک ،  نیز اشاره شد  بنا بر خواص مورد انتظار از یک ماده پلیمري مناسب جهت سـاخت کـارت از جـنس     شماره قبلیهمانطور که در 

  نمی توان از هر پالستیکی براي این هدف بهره جست و طبیعتاً با وجود طیف گسترده اي از پالسـتیکهاي موجـود بـا محـدودیتهایی جهـت انتخـاب      

پلیمـر  لذا بنابر تجربیات و آزمایشات صورت گرفته و تحقیقات متعدد انجام شده توسط مراکز علمی و شرکتهاي مختلف تجـاري چنـد   . مواجه هستیم

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

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

 .  اختخواهیم پرد

)ABS(آکریلونیتریل بوتادین استایرن)1

 )PVC(پلی وینیل کلراید)2

 )PET/ PETG/ PETF(پلی اتیلن ترفتاالت)3

 )PC(پلی کربنات)4

)PEC(پلی کربنات /آلیاژ پلی استر)5

 

 پلی وینیل کلراید -2

PVC از . مورد استفاده قرار گرفته است صنعت تولید کارت سالها درPVC ي تک الیه پشت پوش شده با پیگمنت دي اکسید براي ساخت کارتها

پشت پوش و دو الیه شفاف المینیت در طرفین آن استفاده ) Core layer(و کارتهاي چند الیه متشکل از یک الیه هسته ) غیر شفاف(تیتانیوم 

توان به قیمت پایین و  می PVCمزایاي  از مهمترین. براي تهیه کارتهاي با الیه هاي متعدد نیز بکار گرفته شده است PVCهمچنین. شده است

همچنین تجربه سالها استفاده از آن در صنعت کارت و تنظیماتی که در فرایندهاي مختلف تهیه کارت با استفاده از. قابلیت بازیافت آن اشاره کرد

PVC چاپ تصعیدي  خوبی است و تکنیکهاي ستحکامااین ماده داراي . انجام شده است، از دیگر مزایاي این ماده است)dye sublimation ( به

مناسب ) continous(از طرفی در دماهاي پایین قادر به انجام فرآیند جوش است و لذا براي فرایندهاي پیوسته . خوبی بر روي آن قابل اعمال است

.باشد اي نیز می با این وجود این ماده داراي معایب عدیده. باشد می

PVC به . گیرد ر سازگاري با محیط زیست است و گرچه امکان بازیافت آن وجود دارد اما این کار به سختی صورت میداراي یک اشکال قطعی از نظ

سمی  دلیل وجود کلر در ساختار آن دیرسوز است اما از سوزاندن غیربهینه آن اسید هیدروکلریک و نیز دي اکسان و فوران ایجاد می شود که بسیار

 .طی هستندبوده و داراي مشکالت زیست محی
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بوده  داراي مقاومت خمش محدود PVCکارت تولید شده از 

  ترد ،در دماهاي پایین PVC. داردن کافیانعطاف پذیري و 

همچنین داراي پایداري . می شود و به راحتی می شکند

) plasticizer(حرارتی محدودي است و میزان نرم کننده 

آن  )VICAT(ن، دماي کج شکلی حرارتیرفته در آ بکار

یعنی درجه حرارتی که پلیمر، نرم شدن و تغییر شکل تحت (

درجه سانتیگراد  80تا  65بین ) نیروي معینی را آغاز می کند

پایداري ابعادي  PVCکارتهاي  در دماهاي باالتر. است

همچنین چاپ انجام شده روي . ضعیفی از خود ارائه می دهند

PVC   مقاومت کمی در برابر خراش استداراي. 

،  می توان از سیستم چند جهت به حداقل رساندن این نقیصه

مثال می توان از یک . الیه با الیه هاي مختلف استفاده کرد

سیستم پنج الیه استفاده کرد که الیه هسته و الیه هاي 

باشند و مابین این الیه ها از پلی یورتان  PVCبیرونی از 

جهت بهبود خواص ) Thermoplastic PU(گرمانرم 

اشکال کارتهاي چند الیه این است که . مکانیکی استفاده کرد

در پایان عمر کارتها، جدا کردن الیه ها از یکدیگر بسیار 

بازیافت مواد پلیمري در ساختارهایی  و لذا امکاناست   سخت

و مکانیکی خوبی ) مثل رنگ(که نیاز به خواص ظاهري 

با وجود تمامی این معایب هنوز هم . هد بوددارند، میسر نخوا

تالشهایی جهت بهبود خواص کارتهاي چند الیه تهیه شده از 

. طریق تغییر پارامترهاي فرایند و نوع الیه ها انجام می شود

مطرح است عمر  PVCمساله دیگري که در مورد کارتهاي 

به تدریج  با از  PVCدر زمانهاي طوالنی . پایین آنهاست

موجود در ) plasticizer(دن نرم کننده دست دا

ترد و شکننده ) DOP(فرموالسیون مثل دي اکتیل فتاالت 

نمونه بارز و قابل مشاهده از این نوع تغییرات ترك . می شود

از . است PVCاز جنس که خوردگی روکش داشبورد اتومبیل 

طرفی در کارتهایی که براي مصارف مالی ساخته می شوند، 

العات و صدور کارت از برجسته جهت شخصی کردن اط

استفاده می شود که مستلزم اعمال ) Embossing(سازي 

تنش به کارت است که ممکن است داراي آثار منفی بر روي 

پلی  به تدریج جاي خود را به PVCامروزه . عمر کارت باشد

البته . می دهدکربناتپلی و PETاسترهاي گرمانرم نظیر

نیاز به دماهاي بیشتري براي تولید  این مواد گرانتر بوده و

مکانیکی ضعیف  -با توجه به پایداري حرارتی .کارت دارد

PVC  و همچنین با توجه به اهمیت جریان پذیري این ماده

در تهیه کارتهاي بدون تماس، مشکل تغییر آنتن و بد عمل 

کردن آن با تغییر پارامترهاي الکتریکی یکی دیگر از معایب 

حتی ممکن است که در نواحی داراي . است  PVCکارتهاي 

، مساله شکست )حین فرایند تولید کارت(تنش برشی باال 

چاره اي که براي . آنتن و قطع اتصال باعث بروز مشکل شود

رفع این معضل ارائه شده است استفاده از کاغذ به عنوان 

زمینه می باشد به طوریکه آنتن به وسیله یک جوهر هادي 

ده و سپس دو طرف کاغذ با الیه هایی از روي کاغذ چاپ ش
PVC پوشش داده شود . 

 : می توان گفت  PVCبه طور خالصه در مورد  

 : مزایا           

                                            قیمت پایین و قابلیت بازیافت 

مناسب                                    محکمی 

دماي پایین قابلیت فرآیند جوش در 

مناسب براي تولید پیوسته 

وجود تجارب فرآیندي( سابقه طوالنی استفاده   (

  قابل صدور با چاپ تصعیدي روشهاي حرارتی 

)thermal printing  ،رزلوشن باالتر(

      

:معایب

وجود کلر در ساختار ( مشکالت زیست محیطی

 )مولکولی

شکنندگی در دماي پایین 

ف در دماي باالپایداري ابعادي ضعی )VICAT≈ 

۶۵-٨٠ ° c ،دماي کج شکلی( 

مقاومت حرارت ،  خمیدگی ،UV و خراش کم چاپ 

آثار منفی روي عمر ( ضعف در برجسته سازي در صدور

 ) مصرف

امکان تغییر شکل یا ( پایداري حرارتی مکانیکی ضعیف

 ) شکست آنتن درنواحی باتنش برشی باالحین تولید
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 31مالزي تا  ،ها به منظور تشویق مردم به ثبت نام براي این کارت ها در ابتدا اختیاري بوده است، اما ثبت نام و داشتن این کارت

بعد از زمان مقرر، کمتر از یک میلیون و دویست هزار . کرده است تومان چشم پوشی می 5000هاي تا معادل  ، از هزینه2005دسامبر 

اي معادل حدود  بعد از این دوره، هر فرد براي هر کاربردي که بخواهد روي کارتش داشته باشد، باید هزینه. کرده بودند نفر ثبت نام

.تومان پرداخت کند 2500

 

 

 تواند خانه را بدون کارت ترك در واقع فرد نمی. ها اجباري است به همراه داشتن کارت ملی هوشمند، همیشه و همه جا براي مالزیایی

به این کارت نیاز  ها مثل باز کردن حساب بانکی، ثبت هتل، ثبت نام براي مدارس و مواردي از این قبیل براي اغلب تراکنش .کند

مالزي . شود هاي خصوصی از این کارت استفاده می همچنین براي شناسایی و احراز هویت یک فرد در موسسات دولتی و بخش. است

هاي سنگینی را براي عدم به همراه داشتن کارت در نظر  ان دائما کارت را به همراه دارند، جریمهبراي اینکه مطمئن باشد شهروند

میلیون تومان به صورت نقدي و یا  5/5هزار تومان تا  850اي معادل  عدم به همراه داشتن این کارت منجر به جریمه. گرفته است

 .داشتمجازات کیفري حبس تا حداکثر سه سال را به دنبال خواهد 

 

 

تجربه کشورهاي دیگر در دولت الکترونیک و کارت ملی هوشمند 

)بخش پایانی ( مالزي 

سرویس ها 1-6    
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سالگی  18در سن . یابد ارتقا می MyKadسالگی به  12کنند که در  دریافت می MyKidتمام کودکان تازه متولد شده یک کارت 

 .باشد چون نیاز به عکس جدید از فرد می ،باید عوض شود MyKadکارت 
 

احوال مالزي آمده است، به یکی از مراکز ثبت احوال براي ثبت نام کافی است متقاضی به همراه مدارك مورد نیاز که در سایت ثبت 

افرادي که به موقع براي ثبت نام مراجعه کنند، از . اي در نظر گرفته شده است براي ثبت نام و دریافت کارت هزینه. مراجعه کند

را نیز به عنوان هزینه ثبت نام و  شوند، اما کسانی که بعد از موعد ثبت نامشان مراجعه کرده باشند، باید پولی پرداخت هزینه معاف می

 . صدور کارت پرداخت کنند

 
 
 
 

ها را  کارت نام دارد، اطالعات  (National Registration Department) سازمان ثبت احوال مالزي که دپارتمان ثبت ملی

یگیري جرائم، یا سرویس تنها افسران مجاز پلیس براي پ. البته این سیستم براي استفاده عمومی در دسترس نیست. دارددر اختیار 

 .ها دسترسی داشته باشند توانند به این داده هاي خدمات مجاز براي انجام وظیفه می دهنده

 
 
 

هاي داخلی و بین المللی زیر  تیمسازي پروژه کارت ملی هوشمند در مالزي است که از  مسئول پیاده GMPCکنسرسیوم •

:تشکیل شده

 .ت افزار را در این پروژه به عهده داشته استکار شبکه و سخ: CSA (MSC)شرکت –

 .مسئولیت سیستم شخصی سازي سطح کارت را عهده دار بوده است: Dibena Enterpriseشرکت –

 .کارت را داشته است هاي دریافتوظیفه تامین دستگاه: EPNCRشرکت –

ده داشته استها را به عهتامین سیستم کارت هوشمند و کارتخوان: IRIS Technologiesشرکت –

یک شرکت آمریکایی . (بوده است legacyمسئول خدمات تجمیع سیستم و واسط سیستم : Unisysشرکت –

 .)کند کارمند دارد و در زمینه خدمات کامپیوتري ارائه خدمات می 30.000است که در حدود 

 

منبع:

مستندات مشاورین پروژه -
 

هوشمند کارفرماي کارت ملی  1-7    

پیمانکاران فنی پروژه کارت ملی   1-8  

هوشمند
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و کشور بین  تفاهم نامه کارت ملی هوشمند با حضور وزراي ارتباطات

  رییس سازمان ثبت و احوال کشور و "ناظمی اردکانی محمد"

معاون فناوري و اطالعات وزارت ارتباطات و فناوري روز  "ریاضی "

 .احوال کشور امضا شد  در سازمان ثبت دوشنبه

 در یشیآزما صورت به هوشمند یمل کارت نامه، تفاهم نیا يامضا با

 هزار 10 است، رقرا کشور ریوز گفته به. شد خواهد ارائه قم استان

 ونیلیم کی زین ندهیآ سال در و صادر امسال بهمن در هوشمند کارت

 طول در است قرار نیهمچن. شود ارائه قم استان به و صادر کارت

 . شود عیتوز کشور سراسر در هوشمند یمل کارت توسعه، پنجم برنامه
 
 
 
 
 
 

 سالام لوتیپا صورت به یمل هوشمند کارت هزار 10: گفت کشور ریوز

 صادر یمل هوشمند کارت ونیلیم کی زین ندهیآ سال در و صادر قم در

 ..شود یم

 

 هوشمند کارت ياجرا تفاهمنامه يامضا مراسم در محمدنجار یمصطف

 کیالکترون خدمات گسترش به يا ژهیو توجه دهم دولت: گفت یمل

 با مردم تعامل دیکل یمل هوشمند کارت: داد ادامه کشور ریوز. دارد

 . است مردم با دولت و دولت

 یمل هوشمند کارت اقدامات آغاز شاهد امروز که نیا به اشاره با يو

 و تیهو احراز لیقب از يدیجد خدمات کارت نیا: گفت م،یهست

 . دهد یم شهروندان ییشناسا

 کارت که است شده یطراح نیا بر عالوه: داد ادامه کشور ریوز

 ها، ارانهی نکرد هدفمند درمان، و بهداشت يها بخش در هوشمند

 ها بانک که یصورت در کیالکترون پول فیک عنوان به و انتخابات

 . کند یرسان خدمت باشند، داشته یآمادگ

 ارائه با    : داشت اظهار   نجار

 میتوانیم   کارت هوشمند ملی

 سفرهاي شهروندان را کاهش،

 زمان در  و  کم  هزینه ها را 

 همچنین صرفه جویی کنیم و 

 سیستم   ملی  ندهوشم کارت 

اثر  کارت هوشمند عالوه بر مشخصات فردي، : وي افزود . امنی است

  دو تواند یم ستگاهیا به مراجعه با که دارد وجود فرد عکس و انگشت

 . شود چک دو به

 ارائه شهروندان به يبهتر خدمات تواند یم کارت نیا نجار، گفته به

 هوشمند کارت ياجرا در ارتباطات وزارت يهمکار از کشور ریوز. کند

 کرده مشارکت جیتدر به زین گرید يها دستگاه: گفت و کرد تشکر یمل

 . شود یم آغاز قم در لوتیپا صورت به کار نیا بهمن در و

 قم در لوتیپا صورت به یمل هوشمند کارت هزار 10 نجار، گفته به

 و صادر هوشمند کارت ونیلیم کی زین ندهیآ سال در و شود یم صادر

 مدت چه در که پرسش نیا به پاسخ در يو. میرو یم شیپ جیتدر به

 سازمان فیتکل پنجم برنامه  در: گفت شود، یم يسراسر کار نیا یزمان

     .است مردم آحاد يبرا هوشمندتولید کارت  احوال ثبت

     

              
         

            

  

اخبار هفته 

با حضور وزراي ارتباطات و کشـور، تفـاهم  

نامه اجراي کارت ملی هوشمند امضا شد

 یمل هوشمند کارت ونیلیم کی : کشور ریوز

 شود یم صادر ندهیآ سال
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 انجام را کار نیا پنجم برنامه طول در میدار بنا: داد ادامه کشور ریوز    

 . میده

 آن ياجرا: گفت دارد، بخش 3 کار نیا که مطلب نیا انیب با يو

 برعهده یبانیپشت و ها رساختیز احوال، ثبت و کشور وزارت توسط

 . شود یم انجام ها دستگاه ریسا يهمکار با و ارتباطات وزارت

 از میبتوان یآت انتخابات در م،یدار برنامه در که مطلب نیا انیب با نجار

 کردن هدفمند در نیهمچن: گفت م،یکن استفاده یمل هوشمند کارت

 . میکن استفاده هوشمند کارت از میتوان یم زین ها ارانهی

 ها نهیهز یابیارز حال در: گفت کار نیا ياجرا يها نهیهز درباره يو

 در: گفت یمل هوشمند کارت يکارکردها درباره کشور ریوز. میهست

 تیهو احراز ، ها ارانهی کردن هدفمند ، انتخابات درمان، و بهداشت بحث

 لوتیپا درمرحله و کرد استفاده آن از توان یم کیالکترون پول فیک و

 .  است فرد ییشناسا ای تیهو احراز بحث
 
 

 

 

 

 

 هوشمند کارت: گفت اطالعات فناوري و ارتباطات وزیر

 الکترونیک دولت به شهروندان ورود اجازه واقع در ملی

 به نیاز که کجا هر در کند می فراهم را امکان این و است

 اقدام خصوص این در شبکه طریق از داشت هویت رازاح

 .    کند

 

 مراسم حاشیه در "پور تقی رضا" ایرنا، اجتماعی خبرنگار گزارش به

 : افزود خبرنگاران جمع در احوال ثبت سازمان با نامه تفاهم امضا

 بدنبال بنابراین گرفته نام الکترونیکی دولت اولین عنوان به دهم دولت

 . بخشیم تحقق را الکترونیک دولت عملی صورت به هستیم این

 که کس هر الکترونیکی ملی هوشمند کارت صدور با: کرد تصریح وي

 احراز مختلف هاي سرویس به ارایه براي به زمان هر در خواهد می

 به مراجعه نیاز بدون و شده ها شبکه وارد کارت این با شود هویت

 . کند طرف بر را خود نیاز طریق این از دولتی مراکز

 
 

 جمله از که دارد زیادي بسیار اثرات کارت این: داشت اظهار پور تقی

 اشاره دستگاهها به مردم مستقیم مراجعه و تردد کاهش به توان می

 هویت احراز و امنیت کارت این دستاورد مهمترین: کرد تاکید وي. کرد

 بیومتریک مشخصات تطبیق با همراه هویت احراز کنار در دیداري

 .دارد زیادي بسیار امنیت ملی هوشمند کارت بنابراین است،
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 به تواند می شهروندان براي کارت این صدور اینکه به اشاره با وي

 یک با دهم دولت: شد یادآور کند، کمک الکترونیکی خدمات گسترش

 همه براي کرده بینی پیش توسعه پنجم برنامه طول در ریزي برنامه

 . کند صادر متعدد کاربري با ملی هوشمند کارت ایرانیان

 را الکترونیک سالمت بحث همچنین دولت: کرد نشان خاطر پور تقی

 کردن فراهم طریق از رفاه و بهداشت وزارت کمک با جدي بصورت

 . کند می دنبال هوشمند کارت در آن بستر

 محورهایی دیگر از الکترونیک تجارت و بانکداري بحث: گفت وي

 اینکه تا شده لحاظ ان خدمات ارایه بینی پیش کارت این در که است

 میسر کارت این طریق از شود می ارایه دولت توسط که خدماتی تمام

 . باشد

:افزود اطالعات فناوري و ارتباطات وزیر

 زیر شامل که را الزم هاي ساخت زیر دارد ماموریت وزارتخانه این 

 دولت تحقق براي را است اطالعات فناوري و ارتباطی ساختهاي

 زیر تامین در پروژه این در ما: کرد تاکید وي. کند فراهم الکترونیک

 همچنین و داریم مشارکت کارت سامانه شبکه، طراحی ساخت،

 و کارت این روي را خود خدمات باید که ییدستگاهها با هماهنگی

 .دارد قرار ما عهده بر نیز ،دهند قرار ملی هاي شبکه

 ورود اجازه ملی شمندهو کارت: ارتباطات وزیر

   است الکترونیک دولت به شهروندان
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ـ یب شیپ: گفت اطالعات، يفناور و ارتباطات ریوز معاون  شـود  یمـ  ین

 یفرهنگ و یاجتماع ،ياقتصاد توسعه پنجم برنامه انیپا تا انیرانیا همه

 . شوند هوشمند یمل کارت صاحب) 1393 سال(

ـ  کارت طرح ياجرا تفاهم يامضا مراسم در "یاضیر دیعبدالمج"  یمل

ـ  کـارت  طـرح  ياجرا يبرا ازین مورد نهیهز: داشت اظهار هوشمند،  یمل

 . است شده ینیب شیپ تومان هزار هفت کارت هر يازا به هوشمند

ـ  ظـرف  هوشمند یمل کارت یشیآزما طرح: افزود يو  نـده یآ سـال  کی

 . شود یم اجرا قم استان تیجمع نفر ونیلیم کی يبرا

ـ  و هـا  رساختیز از یکی هوشمند یمل کارت: گفت يو  يازهـا ین شیپ

ـ الکترون دولـت  نـه یزم در اطالعات يفناور کاربرد توسعه  تجـارت  ک،ی

 . کند یم لیتسه را امور نیا که است، کیالکترون سالمت و کیالکترون

 اطالعـات،  يفناور و ارتباطات وزارت اطالعات يفناور معاون گفته به

 لیتسـه  بـر  عـالوه  کـه  اسـت  منظوره چند یکارت هوشمند یمل کارت

    هـا  کـارت  از گـر ید ياریبسـ  نیگزیجا ،یکیالکترون خدمات از ادهاستف

 .شود یم

 يشـورا  بیتصـو  بـا  و گذشـته  سال سه مطالعات بدنبال: گفت یاضیر

 يهمکـار  بـا  و يجمهـور  سیرئ دیتاک و کشور اطالعات يفناور یعال

 روز هوشمند یمل کارت طرح ياجرا اتیعمل کشور، احوال ثبت سازمان

 يفنـاور  و ارتباطات ریوز و کشور ریوز نیب نامه اهمتف يامضا با يجار

 . شد آغاز اطالعات

 

 

 یمـال  يهـا  کمـک  پرداخـت  بـا  ارتباطـات  وزارت تـاکنون : افزود يو

ـ  کـارت  طـرح  کـردن  یـی اجرا از کشـور  احـوال  ثبـت  سـازمان  به  یمل

ـ ا قالـب  در و اسـت  کـرده  تیحما هوشمند ـ ن نامـه  تفـاهم  نی  قـرار  زی

 . شود کمک الیر اردیلیم 40 شد

ــاون ــوز مع ــات ری ــاور و ارتباط ــات يفن ــت اطالع ــام: گف ــا میدواری  ب

ـ  بـه  بتواننـد  مردم طرح نیا ياجرا ـ ن مـورد  خـدمات  یراحت  را خـود  ازی

ــد يامــور و کننــد افــتیرد یکــیالکترون بصــورت ــات مانن ــن انتخاب  زی

 . شود انجام کارت نیا قیطر از یکیالکترون بصورت

 بــه و ســالمت کــارت بعنــوان توانــد یمــ کــارت نیــا: گفــت یاضـ یر

 يهــا نســخه یحتــ رد،یــگ قــرار اســتفاده مــورد مــهیب دفترچــه يجــا

 . است کارت نیا در ثبت قابل زین یپزشک

 
 

 :اطالعات يفناور و ارتباطات ریوز معاون

 توسعه پنجم برنامه انیپا تا انیرانیا

 شوند یم هوشمند یمل کارت صاحب

 

 
:دنامام باقر علیه السالم می فرمای

 

 سفارش مى کنم یزتو را به پنج چ

 

 اگر مورد ستم واقع شدى، ستم مکن؛ -1

 مکن؛ یانتکردند، خ یانتـ اگر به تو خ2

 مشو؛ ینکردند، خشمگ یبتـ اگر تکذ3

 مدحت کردند، شاد مشو؛ ـ اگر4

 .مکن  یتابىـ اگر نکوهشت کردند ب5
 

)162، ص75بحار االنوار، ج(
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هیچ معلومه   -: ساعت یک ربع به ده شب بود که با صداي باز و بسته شدن در حیاط از جا پریدم و رفتم به استقبال پدر بزرگ

هیچ می دونین ساعت چنده؟. چرا موبایلتون رو جواب نمی دین. کجائین، دلم هزار راه رفت
چرا اینهمه هیجان زده اي؟ یکی یکی سوال کن تا یکی یکی  -: بزرگ با تعجب نگاهی به ساعتش انداخت و با آرامی گفت پدر

 . . . دوماً، ساعتم . اوالً، موبایلم شارژ نداشت خاموش شده بود. جوابت رو بدم
در بزرگ با تبسم مالیمی که حکایت از درك پ. اومدم آموزشگاه گفتن خیلی وقته کالستون تموم شده -: از کوره در رفتم و گفتم

اصالً حواسم نبود . ببخش. دلواپست کردم  -.میزان عالقه ي من نسبت به خودش داشت به طرفم آمد، آغوش باز کرد و مرا بوسید
. پیوتر یاد می گیرمتازه دارم کام. نترس من که حاال حاال قصد مردن ندارم. یه نوه ي گل دارم که اینهمه نگران حال بابا بزرگ پیرشه

. . . االن هم رفتم کالس زبان ثبت نام کردم که 
از طرفی خوشحال بودم که پدر بزرگ پیرم رو اینهمه سرزنده و با انگیزه می دیدم و از طرفی هم به این . اشک توي چشام حلقه زد

 ثل پدر بزرگ شعارشون این باشه که فکر می کردم که اگه همه ي مردم ما به مسائل پیرامون خودشون بی تفاوت نباشن و م
گهواره تا گور دانش بجوي، هم اطالعاتشون به روز می شد و هم از امکاناتی که تکنولوژي به ارمغان می یاره، با روي باز استقبال ز

 : چون هر چی باشه متوجه می شن که به دردشون می خوره و با شور پرسید. می کنن
وسایل شام رو من روبراه     : گفت. کارت ملی هوشمند؟ تا اومدم بگم شام خوردید یا نه امشب چی برام داري از تاریخچه ي-

براي اولین بار فردي فرانسوي با نام  -: لطفاً بگو، سراپا گوشم و بی درنگ درحالی که سفره را می انداختم، گفتم. می کنم
،  Bullمان به بعد شرکت هایی نظیر از آن ز. به ثبت رساند 1974در سال )  Roland Moreno( روالند مور 

Honey well  ،Motorala   اولین کارت هوشمند داراي  1979به فعالیت پرداختند و در نتیجه فعالیتهاي آنها، در سال
 .ریز پردازنده ساخته شد

تم با تعجب گف ١/٧٨٩١١۶ ISOو با عنوان  1986شب قبل وقتی براش از اولین استاندارد براي کارت ملی هوشمند در سال 
 :گفت

اگه همه با هم دست به  ،و من گفتم که دیر و زود داره ولی سوخت و سوز نداره! اینهمه دیر اقدام کرده؟چرا پس کشور ما -
دست هم داده در جهت به سرانجام رسوندن اون تالش کنیم و ادامه دادم استفاده از کارت هوشمند در سطح ملی براي 

در این سال شرکت مخابرات فرانسه براي اولین بار، به جاي سکه در . انجام گرفت 1986در سال  نخستین بار در فرانسه و
تلفن هاي عمومی از کارت هوشمند استفاده کرد که این اقدام سبب رفع بسیاري از مشکالت استفاده از تلفن هاي عمومی 

: بزرگ در تایید صحبتم گفت به این جا که رسیدم، پدر. ناشی از سوء استفاده ها و خرابکاري ها شد
طرف با مشت و . یادمه تا چند سال قبل که تلفن هاي کارتی نیامده بود و اکثراً سکه اي بودن چقدر خرابی تلفن زیاد بود-

لگد می افتاد به جون تلفن که چی پولش رو خورده، البته بماند که از اون طرف هم شخص ممکنه سکه آخرش بوده و کار 
. ته، همین باعث می شده از کوره در بره و پیامد هاي بعدي که به آسیب رسوندن به تلفن منجر می شدضروري هم داش

 . . . بین خودمون باشه من هم 
!پدر بزرگ شما هم-
از شدت عصبانیت تمام بدنم گر گرفته و من . یه تماس ضروري داشتم که برام خیلی مهم بود. خب جوون بودم و خام. بله-

تون یه دو ریالی بهم داد دوهام گیر کرده بود، با مشت به دستگاه تلفن حمله ور شدم که مادر بزرگ خدا بیامرزهم زور تو باز
. . .و همون جا بود که باهاش آشنا شدم و بعد هم 

شد  آه از نهادش بلند. این تلفن هاي سکه اي عجب خاطراتی براي خودشون دارن. چه جالب -: هیجان زده از فرصت استفاده کردم
ما ... انشاا. بگذریم. . . خاطرات تلخشون خیلی بیشتر از  -: و ادامه داد. جوانی کجائی که یادت بخیر -: و به نقطه اي از اتاق زل زد

. . .ادامه دارد         .هم در جهت ارائه کارت ملی هوشمند شروع خوبی خواهیم داشت و به همون خوبی هم به پایان می رسونیم
ت حصارينیره السادا

همراه با کارت ملی هوشمند


