
 

 

 

 

 

1388بهمن ماه  17شنبه   -7شماره 

فرا رسیدن ایام اهللا دهه فجر و گرامیداشت 

سی و یکمین سالگرد پیروزي انقالب و یاد 

شهیدان و امام شهیدان را به همکاران 

محترم تبریک و تهنیت عرض می نمائیم

شماره 

بخش ( مواد متداول مصرفی در تولید کارت 

) سومعربستان بخش ( تجربه کشورهاي دیگر 
 

  )قسمت ششم ( همراه با کارت ملی هوشمند 

 هر از توان ینم ، کیپالست جنس از

 فیط وجود با عتاًیطب و جست بهره هدف

 جهت ییتهایمحدود با موجود يکهایپالست

 مواد بررسی بخش پایانی شماره این در. 

 و )PETGآلیاژ پلی کربنات و ( کارت تولید

 سوم بخش همچنین و شده آورده آن از

. است آمده هوشمند ملی کارت زمینه درعربستان 

 بخش پایان و .استنیز بخش دیگري از هفته نامه 

 می "هوشمند ملی کارت با همراه" داستان

معاونت آمار و انفورماتیک –سازمان ثبت احوال کشور 

فرا رسیدن ایام اهللا دهه فجر و گرامیداشت 

سی و یکمین سالگرد پیروزي انقالب و یاد 

شهیدان و امام شهیدان را به همکاران 

محترم تبریک و تهنیت عرض می نمائیم

 

 

 

 

 

:در این شماره 

مقدمه 
 مواد متداول مصرفی در تولید کارت

 )پایانی 
 تجربه کشورهاي دیگر
 اخبار هفته 
 همراه با کارت ملی هوشمند

:مقدمه 

از کارت ساخت براي

هدف نیا يبرا یکیپالست

پالست از يا گسترده

. هستیم مواجه انتخاب

تولید در مصرفی متداول

از انتظار مورد خواص

عربستان  کشور تجربه

نیز بخش دیگري از هفته نامه  هفته اخبار

داستان ادامه نیز نامه هفته

 .باشد

سازمان ثبت احوال کشور 
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2 معاونت آمار و انفورماتیک  –سازمان ثبت احوال کشور 

 

 )بخش پایانی(مواد متداول  مصرفی در تولید کارت 

اشاره شد بنا بر خواص مورد انتظار از یک ماده پلیمري مناسب جهت ساخت کارت از جنس همانطور که در شماره هاي قبلی نیز 

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

ت گرفته و تحقیقات متعدد انجام شده توسط مراکز علمی و شرکتهاي مختلف تجاري لذا بنابر تجربیات و آزمایشات صور. انتخاب مواجه هستیم

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

 .  مصرف در تولید کارتهاي پالستیکی، خواهیم پرداختاین مواد به عنوان ماده مورد  آخرین مورد از به بررسی در این شماره 

)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

 

 PETG )Polycarbonate pEt enhanCed(PECآلیاژ پلی کربنات و  -

  

جدول زیر خواص . امتزاج پذیرند ، امکان تهیه آلیاژي با خواصی مابین خواص حالت خالص این مواد وجود دارد  PETGاز آنجا که پلی کربنات و 

PC  وPETG  خالص را با آلیاژ آنها که اخیراً  با نامPEC  از ویژگی هاي بارز . به بازار ارائه شده است ، مقایسه می کندPEC  می توان به

کارتهاي ( به منظور کارتهایی با طیف گسترده اي از خواص   PVC  ،ABS ،PC  ،PETFسازگاري با محیط زیست و نیز قابل الیه کاري با 

 . اشاره نمود) ارزان با عمر متوسط و یا با عمر طوالنی اما ارزانتر از پلی کربنات 
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3 معاونت آمار و انفورماتیک  –سازمان ثبت احوال کشور 

 

 خواص کربنات یپل درصد 80 يحاو آلیاژ در ، مثال عنوان به.  دارد یبستگ آن در موجود مواد از هریک درصد به قویاً آلیاژ خواص دقیق مقدار البته

 .است آمده زیر نمودار قالب در مقایسه این .برعکس و است نزدیک خالص کربنات یپل خواص به بیشتر

 

 

 

 

 

یعنی امکان تولید سریع فیلم هاي چند الیه است کـه  )  Co-Extrusion( ، امکان استفاده از قابلیت هاي روش کواکستروژن حسن این فناوري

دسـتگاه   2به عنوان مثال میتوان بـا کواکسـتروژن بـا    . ه هاي مورد نیاز کارت تنظیم نمودجنس و ضخامت هر الیه را می توان با توجه به مشخص

 .تولید نمود PETGو الیه هاي بیرونی از جنس   PECالیه با الیه مرکزي از جنس  3اکسترودر فیلم هاي 
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4 معاونت آمار و انفورماتیک  –سازمان ثبت احوال کشور 

 

 )بخش سوم ( عربستان سعودي  -2

 بندي پروژه کارت ملّی هوشمند زمان -2-5

سایت  37آغاز شد شامل  2005فاز اول که در فصل اول سال . پروژه کارت ملّی هوشمند عربستان سعودي به سه فاز کلی تقسیم شده است

 .کیلوبایت بود 32ها در این فاز  حافظه کارت. بردند براي چاپ کارت بهره می Distributed Printingعملیاتی بود که از روش چاپ توزیع شده 

میالدي  2008فاز دوم که در ژانویه سال . انتخاب شده بود Gemaltoفاز دوم پروژه کارت ملّی هوشمند عربستان سعودي شرکت  براي اجراي

مزایاي این . کند ها استفاده می براي چاپ کارت Centralized Laser Engraved Printingآغاز شد از روش چاپ متمرکز حکاکی لیزري 

 :ند ازروش نسبت به روش قبلی عبارت

کنترل بیشتر روي مواد خام کارت 

امکان افزودن سایت هاي بیشتر وجود دارد 

امکانات مورد نیاز براي صدور به ( تر  نگهداري سادهPC هاي استاندارد و دوربین معمولی تقلیل یافته است( 

تر تجهیزات شخصی سازي کارت  به روز رسانی ساده 

 :باشند زیر نیز اجزاي تشکیل دهنده فاز دوم میعالوه بر تغییر چاپ در فاز دوم موارد 

کند هاي کارت را فراهم می ها و برنامه سیستم مدیریت کارت که امکان پیگیري کارت و نظارت وضعیت داده. 

 را ) به صورت دستی و ماشینی(سیستم چاپ کارت که امکان به کار انداختن ماشین هاي تولید و مدیریت سایت و اعمال تضمین کیفیت

 .کند فراهم می

 دروازه هاي)Gateway اعتبار سنجی کارت که امکان پیگیري اعتبار کارت و لیست کردن کارت هاي مسروقه و گم شده و ) هاي

 .کند جلوگیري از دسترسی دیگر افراد به سیستم را فراهم می

 دروازه)Gateway (رنامه هایی روي کارت به روز رسانی کارت که امکان اطمینان یافتن از داده هاي کارت و ب) وقتی ارتباط کارت

 .کند را فراهم می) آنالین می شود

طراحی شده است شامل گسترش زیر ساخت کارتخوانها براي سایت هاي وزارت کشور، گسترش  2010فاز سوم که براي پیاده سازي از 

 .باشد می generic data containerهاي دستی و جیبی براي پرسنل مسئول و همچنین توسعه عمومی  کارتخوان

 خدمات -2-6

دستورالعملهاي صدور کارت ملّی هوشمند جدید، گم شده و موارد دیگر  (http://www.moi.gov.sa)در سایت رسمی وزارت کشور عربستان 

بعد از تهیه این مدارك باید به اداره . توانند با مراجعه به این سایت مشاهده کنند چه مدارکی براي صدور کارت نیاز دارند افراد می. ذکر شده است

 

تجربه کشورهاي دیگر در دولت الکترونیک و کارت ملی هوشمند

 )بخش سوم ( عربستان 
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مثال مواردي که در سایت وزارت کشور عربستان براي صدور کارت جدید . مایندثبت نام ن ، ثبت احوال شهر خود مراجعه کرده و ضمن تکمیل فرم

 :سال آمده به ترتیب زیر است 15براي مردان باالي 

 . x 6 4چهار عکس رنگی جدید، در اندازه .1

 .آخرین مدرك تحصیلی تصویریا  )اگر محصل باشد، ( فرم شناسایی از مدرسه یا دانشگاه.2

 .آن در صورت وجودگواهینامه تولد و کپی .3

 .آن تصویر مدركو  ) پدر (خانواده مشخصات سرپرست .4

 حضور خود فرد به همراه پدر، عمو، برادر یا سرپرست قانونی.5

 .اگر پدر فوت شده باشد، یک کپی از گواهینامه ارث نیاز است، و سرپرست متقاضی، برادر یا عموي او باید به ثبت احوال مراجعه کنند.6

 .مخصوصپر کردن یک فرم .7

 .دستورالعمل صدور کارت براي زنان متفاوت است

 کارفرماي کارت ملّی هوشمند -2-7

هاي اطالعاتی به  نقش موثري در ارائه خدمات کامپیوتري و تکنولوژي NIC (National Information Center)یا  مرکز اطالعات ملّی

بینی آینده و اطمینان از موجودیت یک بانک مرکزي  هدف این سازمان رسیدن به پایداري، امنیت، پیش. هاي وزارت کشور دارد ها و بخش سازمان

تحویل  Gemaltoها را از شرکت خارجی  تان سعودي، کارتبه عنوان یک نهاد داخلی عربس NIC. هاي مختلف وزارت کشور است براي بخش

 .گیرد می

 کارگزاران فنی پروژه -2-8

هاي  هاي کارت ملّی هوشمند عربستان را شرکت هر یک از بخش

مسئولیت  LaserCardشرکت . اند سازي کرده مختلفی پیاده

. ها را به عهده داشته است سازي بخش نوار نوري  روي کارت پیاده

مشکل عمده این روش عدم وجود شرکت مشابهی در ارائه این 

خدمات است بنابراین سوئیچ به فروشنده دیگر براي به روزرسانی 

 80حدود  LaserCardشایان ذکر است شرکت . امکان پذیر نیست

تا به حال با  LaserCardدادي که کل قرار. نفر پرسنل دارد

 .عربستان داشته حدود یازده میلیون دالر ارزش داشته است

مسئولیت امن  CoreStreetنیز به کمک شرکت  Entrustشرکت 

کردن بناي دولت الکترونیک عربستان را جهت ایجاد زیرساختی با 

قابلیت همکاري، تاثیرگذاري و همچنین مقرون به صرفه براي 

. موسسات دولتی و شهروندان فراهم خواهد کرد ها، شرکت

CoreStreet Validation Authority  یک راه حل کامل است

که اعتبار سنجی گواهینامه دیجیتال را براي ارتباطات قانونی و امن، 

 .هاي دیگر ارائه داده است دسترسی فیزیکی و دیگر تراکنش

Entrust مان در ساز 1650، یک شرکت بزرگ آمریکایی است که

. کشور دارد 60

براي فاز دوم پروژه کارت شناسایی ملّی هوشمند عربستان سعودي، 

در اولین فاز این برنامه، . انتخاب شد Gemaltoشرکت 

Gemalto هاي  گرانترین کارتe-ID سازي صدور  و شخصی

Coesys را تحویل داد .Gemalto’s Coesys Issuance 

تع سازي مشامل ترکیبی از نرم افزار، سخت افزار و خدمات مج

 e-IDهاي  در به شخصی سازي و صدور کارتقا NICبراي اینکه (

همچنین  Gemaltoشرکت . باشد با باالترین سطح امنیت می) باشد

در ریاض راه  NICسازي کارت مرکزي را توسط  سیستم شخصی

.اندازي کرد

 



1388بهمن ماه  17شنبه  -7شماره 

6

وزیر کشور به تالش در جهت تکمیل زیرساختهاي دولت الکترونیک 

صدور شناسنامه جدید و کارت هوشمند : افزوددر کشور اشاره کرد و

ارائه خدمات، با سرعت باال ملی در راستاي مکانیزه کردن فرایندهاي

.آغاز شده است و هزینه کم، در کشور

همچنین دکتر ناظمی اردکانی رئیس سازمان ثبت احوال، ضمن 

احوال در کشور و روند صدور اسناد سجلی بیان گزارشی از آمار ثبت

نهاد و  65دارد و نقطه نمایندگی ثبت احوال 570

سازمان دولتی براي ارائه خدمات الکترونیکی با این سازمان مرتبط

 .شود حفظ امامت و وحدت اسالم، ، قرآن ، مکتب

 .است ایران ملت رهایی

 حرکت تداوم باعث انقالب شهداي یاد داشتن

 ما به و درخشید آن در اسالم خورشید که است 

 . است ناپذیر آسیب ، مردم قدرت به اتکاء 

 شده شناخته جهان جاي هیچ در) ره( خمینی نام

 و ، مردم به خدمت عرصه در عمل و ریزي برنامه

 .کنم می توصیه مسئوالن از رسانی خدمت نهضت

 و وحدت و اسالم سایه در که را عظمتی و قدرت

 .کند حفظ آورده

 العظمی اهللا آیت حضرت اسالمی انقالب معظم

 »ویژه دهه فجر )العالی مدظله(اي خامنه

شماره                                                     هفته نامه داخلی کارت ملی هوشمند

 معاونت آمار و انفورماتیک

اخبار هفته

در آستانه دهه مبارك فجر، طرح صدور شناسنامه جدید براي افراد 

پانزده سال، با صدور شناسنامه اي به نام حضرت آیت اهللا 

.اسالمی، آغاز شد

هاي  ، شناسنامهمعظم رهبريمقام

این، براي جدید، که از ضریب امنیتی باالیی برخوردار است پیش از

بینی وزارت کشور تا  شد و براساس پیش

ها براي تمام ایرانیان  میلیون قطعه از این شناسنامه

کشور، رئیسعصر امروز در دیدار وزیر

اتقان «سازمان، و جمعی از مسئوالن آن

دانستند و ضمن را بسیار با اهمیت 

صدور : از مسئوالن این طرح خاطرنشان کردند

برخوردار است، مقطع هاي جدید که از امنیت باالیی

جدیدي را در ثبت اسناد سجلی بوجود آورد که امید است با تالش و

 

ن این اسناد در رهبر انقالب اسالمی با اشاره به تأثیر صحت و اتقا

همانطور که شما عملکرد گذشته 

اقدام ارزشمند شما هم مورد کنید، این

ثبت ارزیابی آیندگان قرار خواهد گرفت بنابراین الزم است در

.ها، دقت کافی صورت گیرد

کشور با اشاره وزیرمصطفی محمد نجار

بنابر : به تولید شناسنامه جدید با قابلیت و امکانات گسترده گفت

مقام معظم رهبري مبنی بر افزایش ضریب امنیتی اسناد 

در دستور کار  تولید شناسنامه جدید

اسناد به راحتی سازمان ثبت احوال کشور قرار گرفت تا جعل این

وزیر کشور به تالش در جهت تکمیل زیرساختهاي دولت الکترونیک 

در کشور اشاره کرد و

ملی در راستاي مکانیزه کردن فرایندهاي

و هزینه کم، در کشور

همچنین دکتر ناظمی اردکانی رئیس سازمان ثبت احوال، ضمن 

بیان گزارشی از آمار ثبت

570گفت سازمان در 

سازمان دولتی براي ارائه خدمات الکترونیکی با این سازمان مرتبط

 .هستند

 

 

 

 

 

 

مکتب باید ما انقالب در*

رهایی مقطع فجر دهه*

داشتن نگه زنده*

 .است انقالب

 اي آئینه فجر دهه*

 .شد منعکس

 با اسالمی انقالب*

نام بی ، انقالب این*

 .نیست

برنامه به را مسئوالن*

نهضت مطالبه به را مردم

قدرت باید ما ملت*

آوردهدست  به مجاهدت

 

معظم رهبرسخنان «

خامنه

هفته نامه داخلی کارت ملی هوشمند

معاونت آمار و انفورماتیک  –سازمان ثبت احوال کشور 

 

 

 

 

 

 

در آستانه دهه مبارك فجر، طرح صدور شناسنامه جدید براي افراد 

پانزده سال، با صدور شناسنامه اي به نام حضرت آیت اهللا باالي

اسالمی، آغاز شداي رهبر معظم انقالب خامنه

مقامپایگاه اینترنتی دفتر به گزارش

جدید، که از ضریب امنیتی باالیی برخوردار است پیش از

شد و براساس پیش سال صادر می 15افراد زیر 

میلیون قطعه از این شناسنامه 70آینده سال 3

.صادر خواهد شد

عصر امروز در دیدار وزیراي آیت اهللا خامنهحضرت

و جمعی از مسئوالن آنسازمان ثبت احوال

را بسیار با اهمیت » اسناد هویتی مردم ایران

از مسئوالن این طرح خاطرنشان کردندقدردانی

هاي جدید که از امنیت باالیی شناسنامه

جدیدي را در ثبت اسناد سجلی بوجود آورد که امید است با تالش و

 .همت دست اندرکاران، فراگیر شود

رهبر انقالب اسالمی با اشاره به تأثیر صحت و اتقا

همانطور که شما عملکرد گذشته : کشور افزودندمسائل گوناگون

کنید، این ثبت احوال را ارزیابی می

ارزیابی آیندگان قرار خواهد گرفت بنابراین الزم است در

ها، دقت کافی صورت گیرد مشخصات و صدور شناسنامه

مصطفی محمد نجارقايدر ابتداي این دیدار آ

به تولید شناسنامه جدید با قابلیت و امکانات گسترده گفت

مقام معظم رهبري مبنی بر افزایش ضریب امنیتی اسناد دستور

تولید شناسنامه جدیدهویتی جمهوري اسالمی ایران،

سازمان ثبت احوال کشور قرار گرفت تا جعل این

.امکانپذیر نباشد

 

دیدار وزیر کشور و 

رئیس سازمان ثبت 

احوال با مقام معظم

رهبري



1388بهمن ماه  17شنبه  -7شماره                                                     هفته نامه داخلی کارت ملی هوشمند

7 معاونت آمار و انفورماتیک  –سازمان ثبت احوال کشور 

 )قسمت ششم(  کارت ملی هوشمند همراه با

 :دادم یه کم که حالمون جا اومد ادامه . در اتاقک ماشین رخت آرامش پهن کرد سکوت لحظه اي بعد. آه از نهادمون بلند شد 

 .تا جنازه سختگیري کنه دو دیدي که با آخه کدوم استاد جدي رو .هرچی هم سختگیر باشه راضی به مرگمون نیست-

 .میکنم رو اگه شما بذارین همین کار-

ي به ما انداخته انگاه خریدارانه  با استاد که از پشت عینکش، آشنایی مثل دو تا خروس جنگی که به جون هم افتادن و کلکل زیاد از باالخره بعد

رفت سر  بشه، میکرد به ساعت دیواري تا زمان دیر کرد ما رو یادآور اشاره خسروي که خیرمون در ازاي اعتراض استادضیح ماجرا بابت تأو تو بود

 :اصل مطلب به این شرح 

 )کارتخوان(وسیله ي خارجی  باتماس  در رو باشن که باید پردازشگرروي سطح تراشه می  ایه هاي فلزي برکارتهاي هوشمند داراي پ-

 اون باقی تبادل اطالعات در تا انتهاي فرایند داده شده و خوان قرارموأل کارت هوشمند داخل شکاف کارتمع براي انجام این کار .قراربدن

 رو نیاز ي موردژ     انراساس امواج رادیویی  میباشن که بر )contactless(بدون تماس  کارتهاي هوشمند موجود، استثناءتنها . میمونه

زمان  نقل یا عوارض در نقل استفاده می شن بطوریکه هزینه حمل و حمل و امور این نوع کارت امروزه عمدتأ در .میکنن کار دریافت و

 :با این جمله تأییدکرد  رو حرف استاد سعید. کارت از مجاورت کارتخوان قابل پرداخته کوتاهی با عبور

بطوریکه سازمانها فقط نیازمند تصمیم گیري  تحول شگرفی صورت میگیره، و مشتریان تغییر رتباط سازمانها باا امر پس اینطوري در-

 اطمینان، این یعنی امنیت، .با مشتریان میباشن سامان دادن ارتباط موثر و کارت براي سر درخصوص چگونگی نحوه ي استفاده از

شنیدن کلمات پایانی  با باسواد به نظر می رسید داشتم، که مردي متفکر و ي استادچهره  و به سعید من هم که نیم نگاهی  و. آسایش

اون روز که کباب  یاد .احساس رضایت می کنه  اطمینانی که این کارت فراهم میسازه امنیت و از دوستم به یادپدربزرگ افتادم که چقدر

همون  از رو گفتی غذاـ : پرسید برداشت و ظرف ماست رو و وردخ آخرین قاشق غذاش رو و چشمم دوخته بود چشم در او گرفته بودم و

 پارك خریدي؟                                                       چلوکبابی کنار

به نشانه  پدربزرگ درحالی که دستاش رو. اما گرون کرده آره غذاش حرف نداره، ـ: گفتم میکشیدم، سر که دوغ رو من هم همانطور و-

 چه کیفیتی غذا حاال با .خیلی ها که فقط می کشن روي قیمت. هر لحاظ مطمئنه جاي شکرش باقیه، از باز ـ :گفت برده بود، باال شکر

: ازاي تعجب من به شوخی گفت در افتاد و قیمت کارت ملی هوشمند یکمرتبه یاد و. بماند رو عرضه میکنن،

 .است چه بگذریم سخن کارت خوشتر هر از-

:لحن مزاح گونه اش مونه او با و .تومان پیش بینی شده هزار مبلغش هفت-

  .ره پس قیمتش همت به همین دلیل با کیفیت ،چون مطمئنتره حتمأ-

استفاده از کارت  با. زیر ساخت هاي دولت الکترونیک مطرحه به عنوان یکی از مقدمات و کارت ملی هوشمندـ  :اینکه من براش توضیح دادم  و

 خدمات مختلفی از به این ترتیب افراد می تونن به اطالعات و .فضاي دیجیتال فراهم میشه قابل اطمینان در امکان ورود امن و ملی هوشمند،

کیفیت مناسب  با به سرعت و ،به راحتی ،که به اینترنت دسترسی داشته باشنمکانی  در هر هر زمان و در خصوصی، عمومی، ،بخش هاي دولتی

  این راهبرد،  .دارنیافت کز ذیربط درااز مر تمام ایام هفته خدمات رو ساعته در 24به صورت  بود خواهند قادر واقع افراد در .دسترسی پیدا کنن

 و اومد در همین لحظه موبایلم که فراموش کرده بودم خاموشش کنم به صدا در .براي شهروندان به همراه داره هزینه رو وقت و صرفه جویی در

 ... کیف مدارکم .برسون جا هستی خودت رو هر :صدایی که اون طرف خط میگفت .خیال به زمین واقعیت ا نداختمون آس از من رو
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