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علمی و شرکتهاي مختلف تجاري چند پلیمر مناسب براي تولید 

فرموله شده اند که در ) براي کاربردهاي مختلف(کارتهاي پالستیکی 

 .ذیل به آنها  اشاره خواهیم کرد

ته نامه به بررسی این مواد و در این شماره و شماره هاي بعدي هف

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

 .  پالستیکی، خواهیم پرداخت

پیش . پلی کربنات خواص ویژه اي دارد که سبب شده یکی از پرمصرف ترین پلیمرهاي مهندسی باشد و این به دلیل ساختار مولکولی آن می باشد

.کربنات در تصویر زیر نگاه کنید

شماره                وشمند              هفته نامه داخلی کارت ملی ه

معاونت آمار و انفورماتیک  -سازمان ثبت احوال کشور 

)بخش چهارم ( مواد متداول مصرفی در تولید کارت 

همانطور که در شماره هاي قبلی نیز اشاره شد بنا بر 

خواص مورد انتظار از یک ماده پلیمري مناسب جهت ساخت کارت 

از جنس پالستیک، نمی توان از هر پالستیکی براي این هدف بهره 

جست و طبیعتاً با وجود طیف گسترده اي از پالستیکهاي موجود با 

لذا بنابر تجربیات و  .محدودیتهایی جهت انتخاب مواجه هستیم

آزمایشات صورت گرفته و تحقیقات متعدد انجام شده توسط مراکز 

علمی و شرکتهاي مختلف تجاري چند پلیمر مناسب براي تولید 

کارتهاي پالستیکی 

ذیل به آنها  اشاره خواهیم کرد

در این شماره و شماره هاي بعدي هف

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

پلی کربنات خواص ویژه اي دارد که سبب شده یکی از پرمصرف ترین پلیمرهاي مهندسی باشد و این به دلیل ساختار مولکولی آن می باشد

کربنات در تصویر زیر نگاه کنید از بیان خواص آن ابتدا به ساختار یکی از عمده ترین مونومرهاي سازنده پلی

هفته نامه داخلی کارت ملی ه

 

مواد متداول مصرفی در تولید کارت 

همانطور که در شماره هاي قبلی نیز اشاره شد بنا بر 

خواص مورد انتظار از یک ماده پلیمري مناسب جهت ساخت کارت 

از جنس پالستیک، نمی توان از هر پالستیکی براي این هدف بهره 

جست و طبیعتاً با وجود طیف گسترده اي از پالستیکهاي موجود با 

محدودیتهایی جهت انتخاب مواجه هستیم

آزمایشات صورت گرفته و تحقیقات متعدد انجام شده توسط مراکز 

 

آکریلونیتریل بوتادین استایرن)1

پلی وینیل کلراید)2

پلی اتیلن ترفتاالت)3

پلی کربنات)4

آلیاژ پلی استر)5

 پلی کربنات -

 

پلی کربنات خواص ویژه اي دارد که سبب شده یکی از پرمصرف ترین پلیمرهاي مهندسی باشد و این به دلیل ساختار مولکولی آن می باشد

از بیان خواص آن ابتدا به ساختار یکی از عمده ترین مونومرهاي سازنده پلی
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)  Viscosity( گرانروى را ایجاد می کند اما از طرفی سبب افزایش

همچنین انعطاف پذیري کم زنجیر اصلی . در حین فرآیند می شود

اما . مانع از کریستال شدن و در نتیجه شفافیت پلی کربنات می شود

ضربه  آن در مقابل بسیار بااليبزرگترین مزیت پلی کربنات مقاومت 

ام پایین مقاومت ضربه پلی کربنات را در مقایسه با سایر 

 .پلیمرهاي پرمصرف نشان می دهد

 

. بسیار بیشتر از گرانول خواهـد بـود   ) فیلم هاي پلی کربنات 

هنگام الیـه  )  C °150 حدود ( نکته دیگر آنکه به دلیل دماي باال 

بـه عـالوه ، انجـام    . کاري انرژي حرارتی زیادي مصرف مـی شـود   

وي کارت معمـوالً بـا سـختی    فرایندهاي تکمیلی نظیر پانچ کردن ر

فیلم هاي پلی کربنـات مـورد مصـرف در تولیـد     . 

 Bayer Materialکارتهاي با عمر و دوام بـاال توسـط شـرکت    

و همچنــین  Makrofol IDو بــا نــام تجــاري 

Senoplast  و با نام تجاريSENOSAN ID  ـ  هب

ناسـایی ملـی کشـور سـوئیس و     کارتهـاي ش . بازار عرضـه میشـود   

همچنین گواهینامه رانندگی در آلمان با استفاده از این فیلم ها تولیـد  

م ها می توان به امکان چاپ لیزري سیاه لاز مزایاي این فی

ماننـد کـارت   ( کـارت   سـازي و سفید با وضوح باال جهت شخصـی  

طالعـات  اطالعاتی چون عکس ، امضـا یـا ا  . اشاره کرد 

شخصی را می توان بوسیله لیزر روي الیـه هـاي متفـاوت پشـت و     

چاپ حاصـله  . این فرایند سریع و دقیق است . روي کارت درج کرد 

شماره                وشمند              هفته نامه داخلی کارت ملی ه

معاونت آمار و انفورماتیک  -سازمان ثبت احوال کشور 

در این تصویر شما دو ساختار حلقوي به نام گروه هاي فنیل و دو 

حضور گروه هاي فنیل در . مشاهده می کنید

زنجیر اصلی سبب سفتی و عدم انعطاف پذیري زنجیر پلی کربنات 

بر هم . می شود که تاثیر زیادي بر روي خواص پلی کربنات دارد

کنش گروه هاي فنیل در زنجیر هاي مختلف سبب کندي حرکت 

یی خوبی زنجیرهاي مولکولی می گردد که به نوبه خود مقاومت گرما

را ایجاد می کند اما از طرفی سبب افزایش

در حین فرآیند می شود

مانع از کریستال شدن و در نتیجه شفافیت پلی کربنات می شود

بزرگترین مزیت پلی کربنات مقاومت 

ام پایین مقاومت ضربه پلی کربنات را در مقایسه با سایر دیاگر. است

پلیمرهاي پرمصرف نشان می دهد

کارتهاي تولید شده از پلی کربنات نه تنهـا خـواص اولیـه    

بلکه داراي کارایی بـاال در  مورد نیاز یک کارت را برآورده می سازد ، 

پلی کربنات داراي خـواص  . د نیز می باشد 

درجـه   145حرارتی خـوبی اسـت و کـارت حاصـل از آن تـا حـدود       

به عالوه ، این ماده حتـی در  . سانتیگراد پایداري دمایی خوبی دارند 

ر به دماي پایین نیز از خواص مکانیکی خوبی برخوردار است که منج

 )مانند انحنا( حفظ ابعاد کارت در اثر وارد شدن فشار و یا تغییر شکل 

 .مت آن به پارگی در اثر پیچش را افزایش می دهـد 

بواسطه این خواص ، از پلی کربنات براي تولید کارتهـایی بـا طـول    

نکته قابل ذکر دیگر امکان . سال یا بیشتر استفاده می شود 

بـا ایـن   . فت این ماده و همچنین شفافیت فوق العاده آن اسـت  

اولیـه تولیـد کـارت بـا      مـواد   وجود ، استفاده از این ماده به عنـوان 

اول آنکه این ماده داراي قیمت بـاالیی  

و نـه  ( بویژه چنانکه فرایند تولید از طریق الیـه کـاري باشـد    

قیمت مـواد  ) در آن از گرانول استفاده می شود 

فیلم هاي پلی کربنات (  اولیه

نکته دیگر آنکه به دلیل دماي باال 

کاري انرژي حرارتی زیادي مصرف مـی شـود   

فرایندهاي تکمیلی نظیر پانچ کردن ر

. هایی همراه است 

کارتهاي با عمر و دوام بـاال توسـط شـرکت    

Science AG  و بــا نــام تجــاري

Senoplastتوسط شرکت 

بازار عرضـه میشـود   

همچنین گواهینامه رانندگی در آلمان با استفاده از این فیلم ها تولیـد  

از مزایاي این فی. شده اند 

و سفید با وضوح باال جهت شخصـی  

اشاره کرد ) شناسایی 

شخصی را می توان بوسیله لیزر روي الیـه هـاي متفـاوت پشـت و     

روي کارت درج کرد 

هفته نامه داخلی کارت ملی ه

در این تصویر شما دو ساختار حلقوي به نام گروه هاي فنیل و دو 

مشاهده می کنید)  CH٣-( گروه متیل 

زنجیر اصلی سبب سفتی و عدم انعطاف پذیري زنجیر پلی کربنات 

می شود که تاثیر زیادي بر روي خواص پلی کربنات دارد

کنش گروه هاي فنیل در زنجیر هاي مختلف سبب کندي حرکت 

زنجیرهاي مولکولی می گردد که به نوبه خود مقاومت گرما

 

کارتهاي تولید شده از پلی کربنات نه تنهـا خـواص اولیـه    

مورد نیاز یک کارت را برآورده می سازد ، 

د نیز می باشد ابلند مدت و طول عمر زی

حرارتی خـوبی اسـت و کـارت حاصـل از آن تـا حـدود       

سانتیگراد پایداري دمایی خوبی دارند 

دماي پایین نیز از خواص مکانیکی خوبی برخوردار است که منج

حفظ ابعاد کارت در اثر وارد شدن فشار و یا تغییر شکل 

مت آن به پارگی در اثر پیچش را افزایش می دهـد ومی گردد و مقا

بواسطه این خواص ، از پلی کربنات براي تولید کارتهـایی بـا طـول    

سال یا بیشتر استفاده می شود  10عمر 

فت این ماده و همچنین شفافیت فوق العاده آن اسـت  بازیا

وجود ، استفاده از این ماده به عنـوان 

اول آنکه این ماده داراي قیمت بـاالیی  . محدودیت هایی روبروست 

بویژه چنانکه فرایند تولید از طریق الیـه کـاري باشـد    . است 

در آن از گرانول استفاده می شود  قالبگیري ترزیقی که
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داراي مقاومت سایشی بسیار عالی است که امکان جعل کارت را بـه  

 . شدت کاهش می دهد 

جهت ساخت یک کارت پلی کربنات سه الیه ، از یـک الیـه پشـت    

حاصـل   2Tioکه معموالً بوسیله پیگمنت ( سفید پلی کربنات پوش 

میکرون استفاده می شود و پس  790تا  105به ضخامت ) می شود 

از چاپ روي آن ، دو طرف این الیه هسته با الیه هاي رویه شفافی 

چنانچه الیه رویه . میکرون پوشانده می شود  150تا  30به ضخامت 

ن به کمک لیزر اطالعـاتی  اد ، می توداراي مواد حساس به لیزر باش

را روي کارت درج کرد که به امنیت کارت و جلو گیـري از جعـل آن   

 . کمک می کند 

عدم ضرورت استفاده از چسب در حین فرایند الیه کـاري و تشـکیل   

یک الیه پیوسـته و واحـد از الیـه هـاي پلـی کربنـات کـه امکـان         

، از سایر ویژگیهاي فیلم  جداسازي آنها را تقریباً غیر ممکن می سازد

البته وجود یک الیه چسبناك امتزاج پـذیر بـا پلـی    . است  PCهاي 

کربنات ، مابین الیه ها امکان کاهش دماي الیه کاري و در نتیجـه  

چـاپ سـیلک اسـکرین و    . سهولت فرایند را به دنبال خواهد داشـت  

افست روي پلـی کربناتهـا بـا اسـتفاده از جوهرهـاي مخصـوص در       

-Pre( س و پس از انجام یک مرحله پـیش آمـایش سـطحی    دستر

treatment  ( مخصوص بـودن  . و با کیفیت باال امکانپذیر است

این جوهرها به این دلیل است که می بایست با پلی کربنات سـازگار  

بوده و بتوانند الیه اي بسیار نـازك از سـطح پلیمـر را در خـود حـل      

اپ فلورسنت ، رنگـین کمـانی ،   سایر انواع چاپ نیز از قبیل چ  .کنند

    کـه بـه امنیـت بهتـر کـارت      ... و )  MicroPrinting( ریز چاپ 

 . می انجامد ، بر ورق هاي پلی کربناتی قابل اجرا می باشد 

نیز به دلیـل دمـاي    PCفرایند تولید کارتهاي حاوي تراشه و آنتن از 

گی و به منظور کاهش این پیچیـد . باالي فرایند بسیار حساس است 

درصدد تهیه فیلم هاي دو الیه متشکل  Bayerحساسیت ، شرکت 

از یک الیه پلی کربنات سخت و یک الیه بسیار نازك و منعطـف از  

 .جنس پلی یورتان است 

 PCدر نهایت ، گرچه طول عمر باال از مزیت هاي اصـلی کارتهـاي   

است ، لکن این طول عمر در صورتی حاصل مـی شـود کـه کـارت     

پلی کربنات ساخته شده باشد که این موضوع قیمت کارت را تماماً از 

 . بشدت افزایش می دهد 

 

 مزایاي پلی کربنات

کارایی باال با طول عمر زیاد

 پایداري تا حدود (خواص حرارتی خوب° c 145 ( 

 وارد شدن فشار یا تغییر شکل  حفظ ابعاد کارت در اثر (خواص مکانیکی خوب دردماي پایین( 

 استفاده در کارت ملی و گواهینامه رانندگی بسیاري از کشورها-سال و باالتر 10تولید کارتهاي با طول عمر 

امکان بازیافت 

شفافیت فوق العاده 

 چاپ سریع،دقیق،مقاوم به سایش،ضدجعل(امکان چاپ وصدور لیزري سیاه و سفید با وضوح باال( 

 کاري ، تشکیل یک الیه پیوسته جدانشدنیدر صورت الیه

 

کاربرد در تولید کارتهاي شناسایی و صفحه اطالعات گذرنامه
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معایب پلی کربنات

قیمت باال

  قیمت فیلم باالتر از گرانول جهت قالبگیري تزریقی(فرآیند الیه کاري با قیمت باالتر( 

  صرف انرژي زیاد هنگام الیه کاري)VICAT≈ ١۵٠ ° c –  کاهش دما با افزودن یک الیه چسبناك امتزاج پذیر

 )PCبا 

 سخت بودن فرآیندهاي تکمیل مثل پانچ کردن 

 به دلیل دماي باالي فرآیند(پیچیدگی و حساسیت فرآیند تولید کارتهاي حاوي تراشه و آنتن( 

 

 رفع معایب توسطBayer  : فیلم دو الیهPC  یک الیه بسیار نازك و منعطف + سختPU

  »: فجر دهه ویژه) ره(خمینی امام حضرت ایران اسالمی جمهوري کبیر بنیانگذار سخنان«

 . نرسد مملکت به آسیبی تا باشید فقیه والیت پشتیبان*

 . است نگهداري و حفظ به محتاج اسالمی جمهوري این و نظیر بی پیروزي این و قرن بزرگ اعجاز این*

 . است)  ص... (ا رسول حضرت عظمت پر نهضت از اي ماجلوه اصیل انقالب*

 . است کرده بیمه را اسالم و انقالب ، شهیدان خون* 

 . است الهی هدیه یک شما براي فقیه والیت*

 . ندهید دست از ارزان را)  اسالمی انقالب(  الهی بزرگ نعمت این*

 . گردید پیروز الهی غیبی تائیدات با انقالب این*

 . است معطوف ما انقالب به دنیا چشم*

 . بود کلمه وحدت و ایمان شما پیروزي رمز*
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 مشخصات فنی کارت ملّی هوشمند -2-4

حافظه نیز شامل اثر انگشت، امضاي الکترونیکی و دیگر هاي امنیتی ظاهري بوده و در بخش  کارت ملی هوشمند عربستان سعودي داراي مشخصه

 .باشد هاي کاربردي مثل ثبت اطالعات شخصی، جدول خانواده، گذرنامه ، گواهینامه رانندگی و اطالعات بهداشتی فرد می برنامه

هاي  سازي قسمت تان براي پیادهبه همین دلیل عربس. هاي متعددي تشکیل شده است کارت ملی هوشمند عربستان سعودي از نظر فنّی از بخش

هاي مختلفی که روي کارت ملی هوشمند  در زیر به ترتیب بخش. هاي مختلفی ارتباط برقرار کرده است مختلف پروژه کارت ملی هوشمند با شرکت

 . دهیم عربستان پیاده سازي شده را شرح می

 هاي کاربري کارت ملّی هوشمند حوزه -2-4-1

 . باشد کارت ملّی هوشمند عربستان شامل سه برنامه اصلی به ترتیب زیر می

PINبرنامه  -1 (Personal Indentification Number) :پذیرد به کمک این برنامه تصدیق هویت صاحب کارت توسط کارت صورت می .

ها بدون  بعضی از داده. به کارت داده شود PINشخص  باید کلمه رمز یا   براي اثبات هویت صاحب کارت  و اجازه استفاده از اطالعات محرمانه

PIN قابل دسترسی نیستند. 

Fingerprint)برنامه تطبیق اثر انگشت  -2 Matching) : این برنامه شامل دو بخش تطبیقOff Card  وOn Card همچنین  .باشد می

 . شود در وزارت کشور نگهداري می.) پذیرد شود یا خطوط پایان می نقاط ویژه اثر انگشت، مثال  نقاطی که خطوط اثر انگشت دوشاخه می(مینوتیاي اثر انگشت 

به کمک این برنامه امکان امضاي دیجیتالی . است (Certificate)کلید امضا و گواهینامه  زوجاین برنامه حاوي : برنامه امضاي دیجیتال -3

در  Non-repudiation)(عالوه بر این روال عدم انکار . شود فراهم می )PINالبته با وارد کردن  ( مستندات و فرم هاي الکترونیکی

 .شود فراهم می) ها مثال در پورتال دولت الکترونیک یا بانک(آنالین هاي  درخواست

 . استفاده شود GCC (Gulf Cooperation Council)تواند به عنوان سند مسافرتی در تمام کشورهاي  کارت شناسایی ملّی می

 مالحظات امنیتی بصري -2-4-2

      انجام  Laser Engravedل حاضر پیش شخصی سازي به صورت در حا. جنس کارت ملی هوشمند عربستان سعودي پلی کربنات است

D٢T٢می شود اما در فاز اول پیش شخصی سازي کارت به صورت  (Dye Diffusion Thermal Transfer) شده است انجام می. 

 :مشخصات امنیت فیزیکی کارت ملّی هوشمند عربستان به ترتیب زیر است

Guilloche )است قیطان هاى بهم تابیده یا نوارها مانند  ارایشى که به(

Fine Line Printing )چاپ نازك سطري(

Micro-Printing )چاپ ریز(

 

تجربه کشورهاي دیگر در دولت الکترونیک و کارت ملی هوشمند

 )بخش دوم ( عربستان 
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Fine Line Printing                                                                                            Micro - Printing                       

 

 

 

Guilloche                                                                                                       Micro - Printing                     

 مالحظات امنیتی دیجیتالی -2-4-3

روي این چیپ یک سیستم عامل نصب است تا . باشد می تاولین مشخصه امنیت دیجیتال کارت ملّی هوشمند عربستان، چیپ هوشمند کار

 Multi-Application Operating System(MULTOS( از آنجا که عربستان سعودي از سیستم عامل . هاي روي کارت را مدیریت کند برنامه

دالیلی که . شود هاي امنیتی قوي محسوب می کند، خود این سیستم عامل نیز به عنوان یکی از مشخصه براي کارت ملی هوشمند خود استفاده می

 :براي استفاده از این سیستم عامل ذکر شده به ترتیب زیر است

ساختار سلسله مراتبی محض این سیستم عامل 

امنیت قابل اثبات

روي کارت ، مورد مناسبی است) هاي مالی آینده برنامه(هاي مالی  خشبراي استفاده در ب. 

 گواهینامه امنیت باالي EAL۶ (Evaluation Assurance Level ۶) براي کارت ملّی هوشمند عربستان

ها به صورت دینامیک، تحت کنترل وزارت کشور عربستان  می باشد حذف برنامه/چیپ ، امنیت فیزیکی کارت و بارگذاري .

ها را در یک  عالوه بر چیپ، عربستان سعودي اثر انگشت. فرد است) اثر انگشت(مشخصه دیگر امنیتی که روي چیپ قرار دارد، شناسایی بیومتریک 

  Automated Fingerprint Identification System ( AFIS(به این ترتیب زیرساخت فناوري. کند پایگاه داده در وزارت کشور خود نگهداري می

 .شود یم فراهم زین

هاي  در پشت کارت خود استفاده کرده است که تمام اطالعات بیومتریک الزم، داده (Optical Strip)همچنین، عربستان از یک نوار نوري 

هایی  ها، رمزکننده، راه انداز و کارتخوان شرکت تولید کننده این کارت. تواند در خود نگه دارد هاي دیگر را با قابلیت به روز رسانی می آماري یا داده

وزاند و امکان تصدیق هویت مجاز و دسترسی مجاز توسط کارتخوان مخصوص را براي استخراج س فروشد که اطالعات را روي نوار نوري می می

از ) ایتالیا(تنها یک کشور دیگر . مگابایت رسیده است 2.8ها تا  حافظه این کارت. کند اطالعات و انجام انتقال داده امن با این زیرساخت فراهم می

اش از چنین ساختاري  هاي مقیمان دائمی عالوه بر این کاستاریکا نیز براي برنامه. کند فاده میاش است تکنولوژي کارت نوري براي کارت ملّی

کند امنیت نسبت به کارت هاي میکروپروسسوري باالتر  از آنجا که فقط شرکت مربوطه کارتخوانهاي کارت هاي نوري را تولید می. کند استفاده می

اما عیب بزرگ . کی آسیب پذیر نیست و مثل چیپ و آنتن در مقابل فشارهاي فیزیکی آسیب پذیري نداردعالوه بر این در مقابل تخلیه الکتری. است
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همچنین حتما باید با . استفاده از این تکنولوژي این است که امکان سوئیچ به فروشنده دیگر براي به روز رسانی یا هر دلیل دیگر وجود ندارد

 .نوشته شوند که در نتیجه زمان ارتباط طوالنی خواهد شد/العات درون کارت خواندهکارتخوان تماس فیزیکی برقرار شود تا اط

ها قابل استفاده است از  هاي دیجیتالی خود که براي ارتباطات قانونی و امن، دسترسی فیزیکی و دیگر تراکنش عربستان سعودي براي گواهینامه

D-OCSP (Distributed Online Certificate Statusپروتکل  Protocol ) کیلوبایت  32کارت ملّی عربستان در فاز اول . استفاده کرده است

 .کیلوبایت افزایش یافته است 68حافظه داشته که در فاز دوم این حافظه به 

 اطالعات ذخیره شده در کارت ملی هوشمند -2-4-4

یک دسته از این اطالعات متعلق است به وزارت . هایی که روي کارت ملّی هوشمند عربستان ذخیره شده است شامل دو دسته اصلی هستند داده

هایی است متعلق به وزارت بهداشت  بخش دوم اطالعات و داده. کشور عربستان و شامل بخش داده ثبت اعضاي خانواده و گواهینامه رانندگی است

 . می باشد

 :هاي وزارت کشور عبارتند از موارد زیر تر داده به طور دقیق

 اطالعات بیومتریک، ثبت خانواده، گواهی رانندگی، پاسپورت، اثر انگشت(پایگاه هاي داده مختلف(Fingerprint minutia)( 

فیلدهاي داده شخصی سازي شده 

 باز، (سطوح مختلف قوانین دسترسیPIN ،Server  و( ... 

 :وزارت بهداشت نیز عبارتند از هاي داده

پایگاه هاي داده مرتبط با سالمت 

فقط وزارت بهداشت می تواند به اطالعات محرمانه در داده هاي وزارت بهداشت دسترسی پیدا کند. 

وزارت بهداشت امکان دسترسی به اطالعات سالمت را دارد 

 :.کاربردهایی که روي کارت وجود دارد به ترتیب زیر است

 

 نوع اطالعات نوشتن خواندن

 اطالعات اصلی شخص وزارت کشور باز

 آدرس رسمی پستی وزارت کشور باز

 اطالعات گواهینامه و رانندگی وزارت کشور باز

 اطالعات پاسپورت وزارت کشور پین

 اطالعات خانواده وزارت کشور پین

 اطالعات اصلی سالمت وزارت بهداشت باز

 اطالعات منحصر به فرد سالمت بهداشتوزارت  وزارت بهداشت

 اطالعات تماس اضطراري صاحب کارت باز

 آدرس اضافی، ایمیل، اطالعات تماس صاحب کارت باز
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 هوشمند کارت: گفت قم هیعلم حوزه تیریمد مرکز طالب
 به يادار و یخدمات ،یپژوهش ،یآموزش متنوع يها ت
 . شود یم ارائه هیعلم

 خبر نیا اعالم با مهر خبرنگار با گفتگو در نسب یرضوان
 هیکل و است دار مگنت بارکد و هوشمند تراشه يدارا

 در شرکت و نام ثبت مه،یب اب،یغ و حضور شامل
 يشهایف صدور ازین صورت در یحت و کارنامه اخذ نمرات،
 خواهد قرار پوشش تحت را ادیز تیجمع يدارا هیعلم
 و یآموزش يها تیمعاف به مربوط مسائل کارت 
 تالش مرور به و داد خواهد قرار پوشش تحت را طالب

 . شود انجام کارت نیا با طالب يازها

 يشورا در طرح نیا مقدمات: کرد اضافه نسب یرضوان
 یینها با شود یم ینیب شیپ و شده هیته طالب امور 

 يبرا کیالکترون هوشمند کارت نیاول يجار سال ان

 از يادیز تعداد دادن قرار پوشش تحت با شد خواهد
 ندهیآ سال ماه خرداد در یلیتحص سال انیپا آزمون اب

 ثبت سازمان يریگیپ به اشاره با يو. شود انجام کارت
 آور ادی قم در هوشمند یمل کارت طرح کردن ییاجرا

 هستند یکارشناسان از طرح نیا متخصصان و کارشناسان
 در یمشکل ندهیآ در میدواریام که اند فعال هوشمند ی
 کارت نهیهز  نسب یرضوان االسالم حجت .دیاین وجود به
 نیا یطراح و هیته يها نهیهز: افزود و دانست نیی
 هم آن تیامن و است تر نییپا اریبس هوشمند ملی کارت
 ریز: کرد دیتاک انیپا در يو .شد خواهد يریگیپ مطمئن
 از کی چیه و ردیگ یم انجام  طالب يسو از آن یفن 
.داشت نخواهند یمشارکت آن در

 يها حوزه طالب به کیالکترون هوشمند

هیعلم

شماره                وشمند              هفته نامه داخلی کارت ملی ه
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اخبار هفته

 طرح ستاد در عمیدیان اصغر علی 
 طرح اجراي از هدف شد، برگزار قم

 این مشکالت و نواقص کردن برطرف

 نخستین براي هوشمند ملی کارت 
 .شود می اجرا 1389 سال

 ویژه بسیار قم استان به را کشوري
 مراجع وجودیت قم به مسووالن توجه
 دین و فرهنگ اشاعه پایگاه و) س(

 کشور احوال ثبت سازمان انفورماتیک
 کشور سطح در ملی کارت کردن هوشمند

 در دهم، دولت هاي پیگیري با: افزود
 . شود می اجرا آزمایشی صورت

 از »مصرف الگوي اصالح« سال عنوان
 از وري بهره هدف با دهم دولت: کرد
 کلیه رجوع ارباب مراجعه کاهش و 
 این اجراي در اصلی هدف عمیدیان. 

 :افزود

 و برگزاري نحوه از را خوبی خاطره
 با: کرد اظهار وي. کنیم ایجاد مردم

 استانی و ملی ستاد دو طرح این کردن
 پایلوت طرح شده تعیین پیش از هاي
.شود عملیاتی قم

 

 

 

 

 

 

 

 

طالب امور کل ریمد
تیقابل با یکیالکترون
علم يها حوزه طالب

رضوان االسالم حجت
دارا کارت نیا: گفت
شامل طالب يتهایفعال

نمرات، اخذ امتحانات،
علم يها حوزه در غذا
 نیا: افزود يو. داد

طالب یرفاه اقدامات
ازهاین یتمام شد خواهد

رضوان االسالم حجت
 معاونت يزیر برنامه
انیپا از قبل آن، شدن

 . شود صادر طالب

خواهد تالش: افزود يو
ابیغ و حضور طالب،

کارت نیا از استفاده با
اجرا يبرا کشور لااحو
کارشناسان از ياریبس: شد
یمل کارت طرح در که

به سامانه نیا یطراح
ییپا اریبس را هوشمند

کارت به نسبت کارت
مطمئن و قیدق اریبس

 و یتیامن يها ساخت
در یخارج يها شرکت

 کشور احوال ثبت سازمان

 بهمن 18 از هوشمند ملی

.شود می 

هوشمند کارت ارائه

هفته نامه داخلی کارت ملی ه

 

 

 

 

 ایسنا، »شهري« سرویس گزارش به
قم استانداري در که هوشمند ملی کارت
برطرف را هوشمند ملی کارت پایلوت پیش
 . کرد عنوان طرح

 طرح: افزود کشور احوال ثبت سازمان
سال در قم استان در کشور سطح در بار

کشوري مسووالن و مدیران ویژه نگاه وي 
توجه علل از یکی: کرد اظهار و عنوان
( معصومه حضرت پاك مدفن و عظام

انفورماتیک و آمار معاون. است جهان سراسر به
هوشمند طرح  ریزي برنامه که این بیان با
افزود بود، شده انجام گذشته هاي سال از

صورت به بار نخستین براي طرح این قم

عنوان به امسال نامگذاري به اشاره با وي
کرد تصریح رهبري معظم مقام سوي
 وقت اتالف از جلوگیري و مردم وقت

. است کرده الکترونیکی را خود خدمات
افزود و کرد عنوان مردم رضایت را طرح

خاطره که کنیم می را خود تالش نهایت ما 
مردم ذهن در هوشمند ملی کارت نام ثبت

کردن عملیاتی راستاي در مدیران کمک
هاي ریزي برنامه طبق شد مقرر و تشکیل

قم در 1389 سال در هوشمند ملی کارت

سازمان انفورماتیک و آمار معاون

ملی کارت پایلوت پیش: گفت

 اجرا قم در
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   )قسمت پنجم( همراه با کارت ملی هوشمند                                                                          

 .صداي زنگ در تلنگري بود که ما را از گذشت زمان آگاه ساخت

.باشه باشه اومدم. متوجه نشدممگه ساعت چنده؟ واي ببخشید اصالً -

از دستم گرفت و همانطور که  این جمالتی بود که تند تند مثل قطاري ردیف کردم و تا خواستم کتاب کارت ملی هوشمند رو با خودم ببرم که پدر بزرگ آن را براي لحظه اي
 :به دوستش نشان می داد، گفت

.جعل سند و مدرك و غیره جلوگیري می کنهچیزي که از هر چی . چاره ي درد تو و امثال تو اینه-

 :دوست پدر بزرگ سراپا گوش، چشم دوخته به وي که به این مطلب اشاره می کرد

         هویتی افراد  یه کارتی قراره تعبیه بشه بنام کارت ملی هوشمند که مناسب ترین نماینده براي حمل اطالعات پولی مانند پیش پرداخت، پول نقد، شناسایی -
، معامالت مالی و بانکی و غیره است که توان محافظتی و رمز نگاري اطالعات رو به منظور حفظ اطالعات بصورت کامالً مطمئن و محفوظ در ) دارنده کارت  (

.خود داشته ، که این جلوگیري می کنه از هر گونه جعل هویتی و مشکالتی که این مسئله براي افراد داره

میدوار نمود و با این جمله ي آخر وي، دوست پدر بزرگ رو مثل آبی روي آتش، آرام و راحت ساخت و چون گمگشته اي که از دور، سوسوي نوري ضعیف را می دید، ا 
قعر چاه بر آمد به اوج ماه رسید ز           عزیز مصر بر غم برادران غیور             :خوشحالی تمام همانطور که تصویر شادي بر چهره اش متجلی بود، گفت

. . .یعنی می شه -

 :من که از کنجکاوي چون اسپندي روي آتش آرام و قرار نداشتم با صداي مجدد موبایلم، با عجله کتاب را از دست پدر بزرگ گرفتم

.اومدم، اومدم-

 :ر، به حالت کنایه آمیزدوستم که از فرط انتظار کاسه ي صبرش لبریز شده بود با ظاهر شدن من در آستانه ي د

آقاي خوش قول استاد مربوطه، . شما که اینهمه آماده شدنتون طول و تفسیر داره بهتره آژانس بگیري، البته اگه اون بیچاره تو علفهاي زیر پاش گم نشه. دیر شد-
!یادت که نرفته کتاب کارت هوشمند ؟... الحمد ا. گفته باشم. صبر من رو نداره

 .نه ي تسلیم باال بردمدستام رو به نشا

داشت درد دل می کرد از قضیه اي که . دوست پدر بزرگم االن خونمونه. آوردم همراه با داستان واقعی از یه جعل سند که باعث شد تو رو منتظر بذاره. حق با توئه-
.ازکالهبرداري که اگه کارت ملی هوشمند طراحی بشه شاید به صفر برسه. براش پیش اومده بود

.همینطوره حتماً-

 : سرم رو چرخاندم و مطلبی رو از کتاب کارت ملی هوشمند به وي نشون دادم و شروع کردم به بلند بلند خواندن از روش

فقط امکان ذخیره سازي اطالعات کارت هاي حافظه  در در واقع.اشتباه گرفته می شوند "Memory Card"گاهی اوقات کارت هاي هوشمند باکارت هاي حافظه 
امکان حفاظت اطالعات در این نوع از کارتها در مقایسه با کارتهاي  تر تمام میشوند و از نظرحفاظتی نیزناساخت بسیار ارز بدون امکان پردازش وجود دارد و از نظر

 .شاره نمودا ""loyalityبعنوان نمونه می توان به کارت تلفن وکارتهاي وفاداري به سازمان خاص . هوشمند ضعیف تر می باشد

 
 :به اینجاي متن که رسیدم رو کردم به  چهره ي سعید که نیم نگاهی به کتاب داشت و گفتم

.می گن خیلی استاد جدیئیه-

اي بعد ماشین سواري که مثل جن جلوي ماشین ظاهر شد و لحظه . که یکدفعه ترمز ناگهانی ماشین مثل کمانی که رها شده باشه و به هدف بخوره ، ما رو میخکوب کرد
 : فریاد زدم. تنها صداي زیاد ضبط اون در فضا پخش بود رشته ي افکارمون رو پاره کرد

. . . چه خبره، مگه سر می بري؟ اگه به یه عابر زده بود -
.با همین سرعت هم فرار می کرد. هیچی، چیزي نمی شد-
عذاب وجدانش چی؟ اصالً کارت ملی هوشمند به درد اینجور آدما می خوره که حالشون رو بگیره و تمام تخلفاتشون رو در قالب یه . چی چی رو فرار می کرد-

بصورت آنالین به نیز، از طریق اون امکان دسترسی ) Demerit( چنین کارتی بگنجونن تا اعتبار گواهی نامه، جریمه هاي ترافیکی و سیستم عدم لیاقت 
:رو به دوستم و.پایگاه داده مرکزي براي احراز هویت راننده متخلف فراهم باشه

.                                     با شمام هستم دوست سر به هواي من -

. . . ادامه دارد                                                                                                                                                                        
 نیره السادات حصاري                                                                                                                                                                  


