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   :مقدمه

 با عتاًیطب و جست بهره هدف نیا يبرا یکیپالست هر از توان ینم ، کیپالست جنس از کارت ساخت براي

 شماره این در. هستیم مواجه انتخاب جهت ییتهایمحدود با موجود يکهایپالست از يا گسترده فیط وجود

 آنها از انتظار مورد خواص و )ترفتاالت اتیلن پلی( کارت تولید در مصرفی متداول مواد بررسی ادامه به

 اخبار ". است آمده هوشمند ملی کارت زمینه درعربستان  کشور تجربه اول بخش ادامه در و شده اشاره

 نیز نامه هفته بخش پایانمطابق شماره قبلی  و .نیز بخش دیگري از هفته نامه را تشکیل میدهد " هفته

 .باشد می "هوشمند ملی کارت با همراه" داستان ادامه

1388ماه  بهمن 3شنبه   – 5شماره 

 : شماره نیا در

مقدمه 

سوم بخش( کارت دیتول در یمصرف  متداول مواد( 

عربستان بخش اول(  گرید يکشورها تجربه ( 

هفته اخبار 

هوشمند یمل کارت با همراه
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سب جهت ساخت کارت از بنا بر خواص مورد انتظار از یک ماده پلیمري منا

این هدف بهره جست و طبیعتاً با وجود طیف گسترده اي از پالستیکهاي موجود با 

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

فرموله شده اند که در ) براي کاربردهاي مختلف

و شماره هاي بعدي هفته نامه به بررسی این مواد و مزایا و معایب هر یک به عنوان ماده مورد مصرف در تولید 
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)سومبخش (مواد متداول  مصرفی در تولید کارت 

بنا بر خواص مورد انتظار از یک ماده پلیمري منا نیز اشاره شد قبلی شماره هاي

این هدف بهره جست و طبیعتاً با وجود طیف گسترده اي از پالستیکهاي موجود با ، نمی توان از هر پالستیکی براي 

لذا بنابر تجربیات و آزمایشات صورت گرفته و تحقیقات متعدد انجام شده توسط مراکز . محدودیتهایی جهت انتخاب مواجه هستیم

براي کاربردهاي مختلف(علمی و شرکتهاي مختلف تجاري چند پلیمر 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 تولید 

 .  کارتهاي پالستیکی، خواهیم پرداخت

)ABS(آکریلونیتریل بوتادین استایرن

 )PVC(پلی وینیل کلراید

 )PET/ PETG/ PETF(پلی اتیلن ترفتاالت

 )PC(پلی کربنات

)PEC(پلی کربنات /آلیاژ پلی استر

Polyethylene Terephthalate)(PET 

ی کارت ملی هوشمند                        هفته نامه داخل

سازمان ثبت احوال کشور                                         معاونت آمار وانفورماتیک

 مواد متداول  مصرفی در تولید کارت

شماره هايهمانطور که در 

، نمی توان از هر پالستیکی براي جنس پالستیک

محدودیتهایی جهت انتخاب مواجه هستیم

علمی و شرکتهاي مختلف تجاري چند پلیمر مناسب براي تولید کارتهاي پالستیکی 

.اشاره خواهیم کرد  ذیل به آنها

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

کارتهاي پالستیکی، خواهیم پرداخت

آکریلونیتریل بوتادین استایرن)1

پلی وینیل کلراید)2

پلی اتیلن ترفتاالت)3

پلی کربنات)4

آلیاژ پلی استر)5

 پلی اتیلن ترفتاالت  - 

Polyethylene Terephthalate)
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          لمیف) درصد 22( يبطر نیرز) درصد 70

 يها يساخت انواع بطر يبرا شتریب مر

ا بودن وزن کم و ارزان ، دار، دما و نفوذ گازها

 دایپ يکاربرد گسترده ا نیرز نیاز ا یکی

ها  يبطر نیباال بودن حجم ا. گردد یم 

 عتیدر طب اآنه یطوالن اریبس هیدهند و تجز

 .  دیجلب نما دتوجه همگان را به خو ری

و مقاوم در  یخط يمریکه پل دیآ یبدست م

  ،وزن سبک ت،ی، شفافاستحکام اتصاالت

، یعکاس يلمهایدر ساخت ف يسبب شده است که به طور گسترده ا

اثر نداشتن  لتبه ع. کاربرد دارد غیرهو  پوشاك

. 

 نیبسته شدن مجدد را دارد و همچن تی

خاك  ریرا دارد و در مدت دو سال در ز ب

 نیا. است يآن به محصوالت قابل مصر ف راه حل مناسب تر

 یی، حجم باالکم یبه علت چگال یدهند ول

در  ردیگ یم يدفن جا يزباله در هر متر مکعب فضا
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70( استر یپل افیال دیتول ياست که در اغلب کشور ها برا

مریپل نیا رانیدر ا ی، ولبه کار رفته) درصد 2( یاستر مهندس

، دما و نفوذ گازهایها در برابر شکستگ يبطر نیا يبا توجه به مقاومت باال

یپالست يها يبطر دی، تولو فلز شهیهمچون ش يمواد بسته بند

 يشهر يزباله ها انیبه جر یمصرف PET يها يکه بالتبع موجب ورود بطر

دهند و تجز یرا در هنگام حمل و نقل و دفن به خود اختصاص م ي

یاخ يدر سال ها صها، بخصو يبطر نیا افتیتا مسئله باز ده

بدست م زوریبا کمک گرما و کاتال کیترفتال دیبا اس کولیگل لنیات 

استحکام اتصاالت ،باال یکیمانند استحکام مکان PET ژهیو ییایمیو ش یکیز

سبب شده است که به طور گسترده ا co٢در برابر يریو نفوذ ناپذ ت

پوشاك ی،نخ صنعت ،وستهیپ افیال هیدر ته نیهمچن. به کار رود

.شود یاستفاده  م زین ییمواد غذا يدر برابر گرما به عنوان بسته بند

PET یشود و قابل یم زبا یبه راحت ياست که درب بطر نیا

 .PET بیتخر ستیز يها کیمشخصات پالست یبه طور ذات

آن به محصوالت قابل مصر ف راه حل مناسب تر لیو تبد PET افتیگردد که باز یم 

دهند ول یم لیرا تشک) رصدد 7حدود (جامعه  عاتیاز کل ضا ی

زباله در هر متر مکعب فضا گرملویک 800به طور معمول حدود . را در بر دارند

 .دهد يرا در خود جا يگرم بطر لویک 35تواند  یتنها م یدفن
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است که در اغلب کشور ها برا يمریترفتاالت پل لنیات یپل

استر مهندس یپل يها نیو رز) درصد 6(

با توجه به مقاومت باال. شود یم تفادهاس یدنیآشام

مواد بسته بند رینسبت به سا متیبودن ق

که بالتبع موجب ورود بطر، کرده است

يادیز يکه فضا ،نسبت به وزن

دهی، باعث گرد) سال 300حدود (

 بیعمدتاً از ترک  PETامروزه 

زیخواص ف .برابر حالل ها است

تیخطر بودن آن از نظر سم یب

به کار رود افی، و الیدنینوش يها يبطر

PET در برابر گرما به عنوان بسته بند يداریدر مزه و پا

PETيها ياستفاده از بطر تیمز

. باشند یم متیسبک و ارزان ق

 بیدر صد آن تخر 30از  شیب

یکم یدر صد وزن نکهیمواد با ا

را در بر دارند عاتیدرصد کل ضا 30حدود 

دفن يمتر مکعب فضا کی کهیحال
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پایداري حرارتی و سفتی باالیی دارد ولی از طرفی همین بلورینگی باال باعث کاهش شفافیت )  crystal (این پلیمر در حالت بلورین 

براي حل این مشکل چند راه حل پیشنهاد شده که منجر به تولید سه نوع فیلم مختلف . قابلیت استفاده در تولید کارت می شود و عدم

 .جهت استفاده به عنوان ماده اولیه کارتهاي پالستیکی شده است

 

 

 )آمورف(بی نظم  PET)(Polyethylene Terephthalate)  الف

، سرد کردن با سرعت باالیی انجام شود، مولکولها قادر به در حالت مذاب PETاگر حین فرایند تولید ورق از 

. شفافیت بسیار زیاد تولید می گرددمنظم شدن و قرار گرفتن در الیه هاي بلوري نشده و در نتیجه محصولی فاقد بلور و با 

، این محصول از تار آن وابسته استقویاً به وجود نواحی بلوري در ساخ PETگیهاي مکانیکی مطلوبژاما از آنجا که وی

نظر مکانیکی بسیار ضعیف و شکننده بوده و علیرغم شفافیت و فرایندپذیري عالی نمیتواند به عنوان ماده مناسبی جهت 

 .ارتهاي با عمر طوالنی مصرف باشندتولید ک

 

 

): )اضافی واحدهاي گلیکول وجود(کوپلیمریزاسیون   )ب Polyethylene Terephthalate Glycol) PETG  

به  PETاین ماده در واقع با هدف افزایش شفافیت و فرایندپذیري بدون کاهش قابل مالحظه خواص مکانیکی 

در این ماده وجود واحدهاي گلیکولی از یک سو بدلیل بی نظم ساختن ساختار زنجیر از متبلور شدن آن . بازار عرضه گردید

، خواص با سفت تر کردن اسکلت اصلی زنجیرده و باعث افزایش شفافیت آن میشود و از سوي دیگر جلوگیري نمو

 .رز قابل مالحضه اي افزایش میدهندآمورف به ط PETمکانیکی آن را در مقایسه با 

حتی می توان آن را . و امکان بازیافت آنها بیشتر است زگاري بسیار بهتري با طبیعت دارنداس PVCنسبت به 

    از نظر اقتصادي مقرون به صرفه هستند . کار رونده در تولید کارتها نامیدمناسبترین ماده سازگار با طبیعت در میان مواد ب

 PVCدرجه سانتیگراد است که از این لحاظ با  70دماي کج شکلی حرارتی آن در حدود . ) نیست PVCگرچه به اندازه ( 

یه ژگی می توان کارتهاي چند الیه تولید کرد که الیه وسطی آنها از این ماده و البا توجه به همین وی. قابل مقایسه است

       جلوگیري شده و نیز همچسبی بین الیه ها افزایش PETGبدین ترتیب از خزش . هاي بیرونی از ماده دیگر باشد

، این ماده به در حین فرایندPETGبا توجه به نرم شدن الیه . ه شده داراي خواص بسیار خوبی استکارت تهی. می یابد

، قطعه الکترونیکی به خوبی در کارت تثبیت ته و پس از سرد شدن و تولید کارتخوبی اطراف قطعه الکترونیکی را دربر گرف
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  ABS  ،PVCکارتهایی که با . ت به خم شدن دینامیکی خواهد داشتاز طرفی کارت حاصله مقاومت خوبی نسب. می شود

تهیه می شوند مقاومت در برابر خم شدن دینامیکی ) PC( ، و دربرخی موارد پلی کربناتABS/PVC ،PET ترکیب

خم  1500و ) در مرکز کارت ( میلی متر  20خم دینامیکی طولی با انحراف  1500محدودي دارند و عموما پس از 

به  PETGاما کارتی که در آن از . دچار شکست می شوند) ر مرکز کارت د( میلی متر  10دینامیکی عرض با انحراف 

 . مقاومت خمش دینامیکی باالتري استعنوان الیه وسطی استفاده شده است داراي 

نسبتاً  می توان به قابلیت چاپ با وضوح باال بر روي آن و همچنین مقاومت سایشی PETGاز دیگر مزایاي 

از به یک چسب واسط به پلی کربنات، حتی اگر ن نیداراي چسبندگی مستقیم و بدو PETG.خوب چاپ حاصله اشاره کرد

بدین  .همراه با پلی کربنات استفاده کردلذا از آن می توان در تولید سیستم هاي چند الیه . داراي چاپ تصعیدي باشد، است

 . تولید می شود بسیار سخت می شود ترتیب امکان جعل کارتهایی که به این صورت

 

 

 PETF (Polyethylene Terephthalate Film))  ج

، افزایش استحکام و شفافیت از طریق ارائه شده است PETکه به منظور بهینه سازي ویژگیهايراهکار دیگري 

آمورف صورت  PETاین امر بوسیله اعمال کشش از دو جهت بر ورق یا فیلم . میباشد PETتغییر مورفولوژي فاز بلورین

ول هاي پلیمر در هر دو راستاي فیلم به طور یکنواخت جهتگیري نموده و باعث ، مولکدر اثر اعمال کشش دو جهته. یگیردم

، تغییر شکل بلورها از حالت کروي یشوداثر دیگر کشش که معموالً در دماي باال انجام م. تقویت خواص مکانیکی میگردند

ورود به نواحی  ت عادي امکانبه حالت کشیده شده و همچنین ایجاد شانس مجدد براي تبلور مولکولهایی است که در حال

، به این ترتیب از یک سو با افزایش درصد تبلور خواص مکانیکی به طرز چشمگیري افزایش می یابد و از بلورین را ندارند

این فناوري اولین بار . ، فیلمی با شفافیت مناسب ایجاد میگرددر شکل بلورها و کاهش اندازه آنهاسوي دیگر بدلیل تغیی

بکار  Melinexو  Mylarبا خواص ویژه با نامهاي تجاري  PETوپونچ ارائه و براي تولید فیلم هاي توسط شرکت د

اولیه فیلم یا ورق مورد استفاده،  خواص و ویژگیهاي این نوع فیلم ها قویاً متآثر از شرایط فرایند نظیر ضخامت. گرفته شد

حدود ( است که بدلیل دماي ذوب باال  این فیلم ها آن نکته قابل ذکر در مورد. می باشد... درصد کشش، دماي کشش و 

دیگر و یا به الیه هایی از جنس دیگر در دماهاي معمول ن جوش خوردن مناسب الیه ها به یکامکا) درجه سانتیگراد 250

ارت با براي حل این معضل و طراحی فرایندي براي تولید انبوه ک) ضعف فرایندپذیري (  .فرایند الیه کاري وجود ندارد

Hot-Melt( ، از چسبی که در اثر حرارت ذوب می شود  PETاستفاده از فیلم هاي  Type Adhesive  ( جهت

ین ترموست به چسب افزوده ، مقداري رزبه عالوه اخیراً جهت بهبود قدرت چسبندگی. ی شودچسباندن الیه ها استفاده م

 . می گردد
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عربستان سعودي -2

 وضعیت عمومی -2-1

هاي مهم دینی مسلمانان همچون جایگاه .آسیاستیکی از کشورهاي غربعربستان سعودي )سلطنت مطلقه( پادشاهی

 .استقالل یافته استاز فرانسه  1960این کشور در سال . است و مسجد پیامبر اسالم در این کشور واقع شدهکعبه

 

 در سال واحد اندازه شاخص

 جمعیت

 مساحت

 تراکم جمعیت

 درآمد ناخالص  ملّی

 در آمد سرانه ناخالص ملّی

 ضریب نفوذ تلفن

 ضریب نفوذ اینترنت

 جمعیت شهري

24.735 

2149690 

11.5 

377318 

15254.7 

130.9 

25.1 

81.4 

 نفر میلیون

 کیلومتر مربع

 در کیلومتر مربع

 دالر میلیون

 دالر

 درصد

 درصد

 درصد

2007 

- 

2007 

2007 

2007 

2007 

2007 

2007 

                   

  

 هوشمند تاریخچه کارت ملّی -2-2

NICمرکز اطالعات ملّی یا ارت ملّی هوشمند در کشور عربستان کارفرماي پروژه ک (National Information Center) است .

NIC  شروع به  1926وزارت کشور عربستان از سال . در زمینه پروژه کارت ملّی هوشمند آغاز کرده است 2005فعالیت خود را از سال

ملّی کاغذي  شناسایی هوشمند  بکند، کارت ملی  سازي کارت عربستان قبل از اینکه اقدام به پیاده. جمع آوري اطالعات کرده است

از اواسط  اجبار شده و اعتبار دارد نیز سال 10 بوده وسال اجباري  15ی هوشمند براي شهروندان باالي کارت شناسایی ملّ. داشته است
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در آمد ناخالص ملی

درآمد سرانه ناخالص ملی

 کارت ملی هوشمندتجربه کشورهاي دیگر در دولت الکترونیک و 

)بخش اول( عربستان
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، PKI زیر ساخت کلید عمومی کارت ملّی هوشمند عربستان داراي سیستم .باشد عکس دارايهاي ملّی زنان نیز  کارت 2006سال 

MOC)  اثر انگشت(شناسایی بیومتریک  (Match On Card) ،   امضاي دیجیتال، واسط تماسی و سیستم عاملMULTOS  

 .کیلوبایت افزایش یافته است 68کیلوبایت بوده که در فاز دوم پروژه به  32حافظه کارت ملّی هوشمند عربستان، در فاز اول . می باشد

طراحی شده است که  2010از سال  سازي فاز سوم براي پیاده. کنون به فاز سوم رسیده استا پروژه کارت ملّی هوشمند عربستان هم

هاي دستی و جیبی براي پرسنل  هاي وزارت کشور و همچنین گسترش کارتخوان شامل گسترش زیرساخت کارتخوان براي سایت

شایان ذکر است کاربردهاي امضاي دیجیتال، گواهینامه رانندگی، کارت سالمت و گذرنامه در کارت ملّی هوشمند . مسئول است

 .باشد ي موجود میعربستان سعود

 هوشمند کارت ملّیاز توجیهات استفاده  -3

 .به آنها اشاره می شود براي کارت هوشمند ملّی عربستان مزایاي متعددي برشمرده شده است که در زیر 

 شناسایی دارنده کارتاطالعات محافظت از تقلب و سرقت 

تصدیق هویت براي خدمات عمومی و مالی 

 خدمات عمومی و کاهش تقلبهاي مربوطهدریافت براي  بودنمستحق کمک به تایید 

امکان شناسایی سریع افراد توسط پلیس و کمک به مقابله با تبهکاران سازمان یافته 

مسافرت راحت به کشورهاي GCC (Gulf Cooperation Council)

اطالعات صاحب کارت محافظت از حریم خصوصی 

حمل یک کارت به جاي چندین کارت 

 و حداقل کردن خطاهاي انسانی به کمک چیپ هوشمند، بارکد و نوار نوري ها دقت دادهارائه

کند تر می خطر تر و بی خدمات را راحت ،حذف نیاز به حضور شخص براي انجام کار. 

 تواند در سطح اینترنت هم باشد امن براي تراکنش هاي مالی که می محیط ارائه.
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کارت بازرگانی نامه سیستم یکپارچه و تحت وب صدور

میان سازمان توسعه تجارت ایران، اتاق بازرگانی و اتاق تعاون 

منشور تشکیل هدف از امضاي این.امضا رسید

خدمات  (single window)اي تک پنجره

  سامانه «سازي، آموزش و استقرار  پیاده

کارت  « و»  یکپارچه مدیریت فرآیندهاي کارت بازرگانی

 . در کل کشور است

ایران  اجراي سیستم مدیریت کارت هوشمند 

بخشیدن به استفاده از کسب و کار بازرگانی را عامل شتاب

از کارت استفاده: محمد نهاوندیان گفت.

تواند  بازرگانی در یک نظام هماهنگ و مرتبط می

حداقل برساند، هزینه مبادله را کاهش دهد 

اطالعاتی تسهیل هاي و دسترسی فعاالن اقتصادي را به بانک

 . است کرده کار چه تو با خداوند که یبشناس

 ».  کند یم 

 328 ص ، 78 ج:  بحاراالنوار                                          

 

صدور کارت بازرگانی تحت وب می شود
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نامه سیستم یکپارچه و تحت وب صدور تفاهم

میان سازمان توسعه تجارت ایران، اتاق بازرگانی و اتاق تعاون 

امضا رسیدمرکزي به

تک پنجره  سامانه

بازرگانی و طراحی،

یکپارچه مدیریت فرآیندهاي کارت بازرگانی

در کل کشور است» هوشمند بازرگانی

ایران  اجراي سیستم مدیریت کارت هوشمند رییس اتاق

بازرگانی را عامل شتاب

.الکترونیکی دانست
بازرگانی در یک نظام هماهنگ و مرتبط میهوشمند 

تشریفات اداري را به

و دسترسی فعاالن اقتصادي را به بانک

.کند

به گزارش خبرگزاري فارس از تبریز به نقل از روابط شهرداري 

طرح کارت بلیط هوشمند از 

اوایل سال آینده توسط شرکت واحد اتوبوسرانی و حومه اجرا 

هاي بخش  به گفته وي این طرح در مرحله اول در اتوبوس

اي خصوصی شرکت واحد ه

 . اتوبوسرانی تبریز و حومه به اجرا در خواهد آمد

این طرح با : نوتاش در مورد جزئیات دیگر این طرح اظهار داشت

هاي خصوصی اجرا خواهد شد و 

هاي هوشمند عالوه براستفاده به عنوان بلیط کارت مزایاي 

 

بشناس -2. یبشناس را خودت يخدا نکهیا اول -1 : افتمی زیچ چهار

 خارج نتید از را تو يزیچ چه که یبشناس و -4. خواهد یم 

                                           

 :اخبار هفته 

 طرح کارت بلیط هوشمند در تبریز

اجرا می شود

صدور کارت بازرگانی تحت وب می شود
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به گزارش خبرگزاري فارس از تبریز به نقل از روابط شهرداري 

طرح کارت بلیط هوشمند از : تبریز، علیرضا نوتاش امروز افزود

اوایل سال آینده توسط شرکت واحد اتوبوسرانی و حومه اجرا 

 . شود می

به گفته وي این طرح در مرحله اول در اتوبوس

ه دولتی و در مراحل بعدي در بخش

اتوبوسرانی تبریز و حومه به اجرا در خواهد آمد

نوتاش در مورد جزئیات دیگر این طرح اظهار داشت

هاي خصوصی اجرا خواهد شد و  مشارکت یکی از بانک

هاي هوشمند عالوه براستفاده به عنوان بلیط کارت مزایاي  کارت

 .دیگري نیز خواهند داشت 

 :  فرمودند) ع( جعفر بن یموس امام

چهار در دارند ازین آن به مردم که را یعلوم «

 تو از يزیچ چه خداوند که یبشناس -3

 براي نخستین بار در کشور

طرح کارت بلیط هوشمند در تبریز

اجرا می شود
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 همراه با کارت ملی هوشمند

انگار غول آلودگی سایه ي . وزش باد که از چند روز پیش شروع شده بود، همچنان ادامه داشت. هوا صاف و آسمان آبی. صبح یک روز تعطیل
امتحانی حال و هواي درس خواندن و نزدیک امتحانهاي ترم مثل همه دانشجویان شب . سیاهش رو براي مدتی هم شده از آسمان شهر برداشته

پدر بزرگ که تازه مثل من به تب و تاب کالسهایش دچار شده بود،آرام و قرار نداشت، با هیجان . استرس ناشی از آن در فضاي خانه حاکم بود
 :رو کرد به من و پرسید

!این کتاب کارت ملی هوشمند کجاست؟ مثل اینکه حال و حوصله خوندنش رو نداري؟-

پدر بزرگ که متوجه شد باید خودش اون رو بخونه، کنجکاوانه عینکش رو . شاره دست نشانش دادم و دوباره سرم رو کردم توي جزوه هامبا ا
 : چند لحظه نگذشته بلند گفت. برداشت و آهسته شروع کرد به جستجو دنبال صفحه اي که عالمت گذاشته بود

 .رت الکترونیکی، پرداخت، تلویزیون، تلفن هاي همراه و غیره نیز کاربرد دارهچه جالب کارت هوشمند توي مبادالت بانکی، تجا-

 :سرم رو باال گرفتم و رو کردم به پدربزرگ و گفتم

انواع کارتهاي هوشمند در طی چند سال گذشته، نقش بسیار مهمی در امور مختلف ایفاء نموده اند و امروزه تصور اینکه سازمانی بتونه -
م پوشی کنه، دشوار به نظر می رسه، در طی سالهاي اخیر رشد بسیار سریعی را در ایجاد سازمانهاي مختلف شاهد از کاربرد اون چش

لزوم بکارگیري وسائلی براي بهبود روابط مشتریان با سازمانهاي مختلف و . بوده ایم، بنابر این ارتباط بین مشتریان مشکل تر شده
 .ه، در این بین کارت هوشمند به عنوان نماینده اي قابل اعتماد مطرح شدهثبت جزئیات ارتباطات ضرورت بیشتري یافت

 :با احساس خوبی مثل آدمی که به خواب شیرینی رفته و حاال بیدار شده و می بینه رویاي خوشش بوقوع پیوسته گفت 

رت کلیه اطالعات و جزئیات درباره یعنی با این کا. پس اگه اینطور باشه، کارت هوشمند به عنوان نماینده اي قابل اعتماد مطرحه-
مشتري در هر جا و هر وقت که الزم باشه در دسترسه و در واقع تاریخچه دقیق مشتري و خدمات ارائه شده در هر لحظه جهت 

.بررسی و پردازش در دسته
چون پردازنده حاوي مدار مجتمع می باشه، بنابر این از اون بعنوان کارت . بله و در ضمن کارت هوشمند حاوي یه پردازنده کامپیوتریه-

این کارت به منبع الکتریک . نیز یاد می شه ""Card Chipیا تراشه کارت  ""Integrated Circuit Cardمدار مجتمع 
وظیفه مهم تراشه . نیاز داره) صفحه کلید(و تبادل اطالعات ) مونیتور(ي نمایش داده ها خارجی و نیز وسیله جداگانه اي برا

این اطالعات . الکترونیکی پردازش و ذخیره سازي اطالعات می باشه که می تونه در یه کارتخوان و پایانه مورد استفاده قرار بگیره
"ثبت اطالعات پزشکی  ، ""Identificationسایی ، شنا Security""، حفاظت "Prepayment"می تونه پیش پرداخت 

"Medical Records پول الکترونیکی ،"Electronic Cash"  ثبت اطالعات معامالت ،Transaction Records""  ،
اینجا . و غیره می باشه ""Loyality Pointsو وفاداري به سازمان خاص  "Personal Preferences"مطالب دلخواه فردي 

:بود که پدر بزرگ دستی به شانه ام گذاشت و به یه پاراگراف از کتاب کارت ملی هوشمند اشاره کرد که نوشته بود

 پردازنده کامپیوتري تعبیه شده بر روي تراشه نه تنها امکان ثبت و ذخیره و پردازش اطالعات را داراست بلکه توانایی محافظت و رمزنگاري
این توان حفاظتی کارت هاي هوشمند را بعنوان مناسب ترین . عات را به منظور حفظ اطالعات بصورت کامالً مطمئن و محفوظ را نیز دارداطال

و با لحن طنزگونه اي . نماینده براي حل اطالعات پولی مانند پیش پرداخت، پول نقد و غیره به همراه شناسایی دارنده کارت معرفی نموده است
 :افزود

 ادامه دارد                                                                                             .این خوش خبر کجاست که این کارت مژده داد. که اینطور-

نیره السادات حصاري

 


