
 

:در این شماره 

 )بخش اول( دوام بدنه کارت

 )عربستان بخش پایانی ( تجربه کشورهاي دیگر 

  )قسمت هفتم ( همراه با کارت ملی هوشمند 

بعد از بیان انواع مواد متداول مصرفی در تولید کارت ، در این شماره و شماره هاي 

آینده عوامل موثر بر دوام بدنه کارت را بررسی خواهیم نمود و سپس جمع بندي و نتیجه 

در قسمت دیگر این شماره ، بخش پایانی 

اخبار هفته  همچنین  .رونیک و کارت ملی هوشمند خواهد آمد 

  . بخشهاي دیگر این شماره میباشد

13881388شنبه یکم اسفندماه شنبه یکم اسفندماه     --

در این شماره 

 مقدمه

دوام بدنه کارتعوامل موثر بر 

تجربه کشورهاي دیگر 

 اخبار هفته

همراه با کارت ملی هوشمند 

 

بعد از بیان انواع مواد متداول مصرفی در تولید کارت ، در این شماره و شماره هاي 

آینده عوامل موثر بر دوام بدنه کارت را بررسی خواهیم نمود و سپس جمع بندي و نتیجه 

در قسمت دیگر این شماره ، بخش پایانی . گیري در این خصوص صورت خواهد پذیرفت 

رونیک و کارت ملی هوشمند خواهد آمد تجربه عربستان در دولت الکت

بخشهاي دیگر این شماره میباشدو داستان همراه با کارت ملی هوشمند 

--  88شماره شماره 

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

 

بعد از بیان انواع مواد متداول مصرفی در تولید کارت ، در این شماره و شماره هاي  :مقدمه 

آینده عوامل موثر بر دوام بدنه کارت را بررسی خواهیم نمود و سپس جمع بندي و نتیجه 

گیري در این خصوص صورت خواهد پذیرفت 

تجربه عربستان در دولت الکت

و داستان همراه با کارت ملی هوشمند 

سازمان ثبت احوال کشور سازمان ثبت احوال کشور 
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با توجه به اینکه مدارك هویتی و شناسایی از جمله کارت ملی هوشمند به باالترین دوام نیاز دارند بررسی دوام بدنه کارت به لحاظ 

صورت نیاز به مراجعه  به ویژه در) که یکی از بیشترین هزینه هاي پروژه می باشد

لذا بطور کلی می توان عوامل زیر را  بر دوام کارت موثر دانست که در ادامه به توضیح 

ISOمطـابق اسـتاندارد   . ب ماده الزم براي تولیـد کـارت اسـت    ٧٨١۶-١  

، کارت باید کارایی خود را در دراز مـدت  بعالوه .بدون افت خواص، کارایی داشته باشد

، مـدول و اسـتحکام   اسـتحکام خمشـی  مـدول و  . 

کششی ، تنش تسلیم ، سختی ، دفعات خمش پذیري ، سفید شدن در اثر تنش ، تحمل در برابر تنش دینامیک ، مقاومت در برابر ضربه ، مقاومت 

در دمـاي   PVCمثـال   بـه عنـوان  . به سایش و خراشیده شدن و حفظ خواص مکانیکی در دماهاي باال و پایین از اهمیت بسزایی برخوردار است 

هفته نامه داخلی کارت ملی هوشمند

 معاونت آمار و انفورماتیک

 دوام بدنه کارت

با توجه به اینکه مدارك هویتی و شناسایی از جمله کارت ملی هوشمند به باالترین دوام نیاز دارند بررسی دوام بدنه کارت به لحاظ 

که یکی از بیشترین هزینه هاي پروژه می باشد(کارآیی دراز مدت آن و نیز هزینه تعویض 

لذا بطور کلی می توان عوامل زیر را  بر دوام کارت موثر دانست که در ادامه به توضیح . ، از اهمیت باالي برخوردار است

 :ت

مجموعه خواص فیزیکی مکانیکی

مجموعه خواص فیزیکی مکانیکی

ب ماده الزم براي تولیـد کـارت اسـت   استحکام مکانیکی یکی از مهمترین فاکتورهاي مورد نظر براي انتخا

بدون افت خواص، کارایی داشته باشد C50تا  C 0هرکارت پالستیکی باید در محدوده دمایی 

. استاتیک و دینامیک مورد توجـه اسـت  استحکام مکانیکی از دو منظر بارگذاري 

کششی ، تنش تسلیم ، سختی ، دفعات خمش پذیري ، سفید شدن در اثر تنش ، تحمل در برابر تنش دینامیک ، مقاومت در برابر ضربه ، مقاومت 

به سایش و خراشیده شدن و حفظ خواص مکانیکی در دماهاي باال و پایین از اهمیت بسزایی برخوردار است 

 .درجه سانتیگراد بسیار ترد و شکننده است 

هفته نامه داخلی کارت ملی هوشمند

معاونت آمار و انفورماتیک –سازمان ثبت احوال کشور 

دوام بدنه کارتعوامل موثر بر 

 

با توجه به اینکه مدارك هویتی و شناسایی از جمله کارت ملی هوشمند به باالترین دوام نیاز دارند بررسی دوام بدنه کارت به لحاظ 

کارآیی دراز مدت آن و نیز هزینه تعویض حفظ 

، از اهمیت باالي برخوردار استحضوري مردم

تبیشتر آنها خواهیم پرداخ

 

مجموعه خواص فیزیکی مکانیکی -1

ویژگیهاي حرارتی  -2

 فرآیند تولید -3

 مقاومت شیمیایی -4

ویژگیهاي نوري -5

چاپ پذیري -6

 

مجموعه خواص فیزیکی مکانیکی -1

 

 

استحکام مکانیکی یکی از مهمترین فاکتورهاي مورد نظر براي انتخا

هرکارت پالستیکی باید در محدوده دمایی 

استحکام مکانیکی از دو منظر بارگذاري . ز حفظ نمایدنی

کششی ، تنش تسلیم ، سختی ، دفعات خمش پذیري ، سفید شدن در اثر تنش ، تحمل در برابر تنش دینامیک ، مقاومت در برابر ضربه ، مقاومت 

به سایش و خراشیده شدن و حفظ خواص مکانیکی در دماهاي باال و پایین از اهمیت بسزایی برخوردار است 

درجه سانتیگراد بسیار ترد و شکننده است  20پایین تراز 
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مقاومت تـنش در  ( پارامترهاي نظیر مدول . کرنش بررسی میشود  ºاستحکام پلیمرها تحت بارگذاري استاتیک در قالب منحنیهاي تنش           

، میـزان ازدیـاد   ) مقدار تنش در نقطـه شکسـت   ( ، استحکام نهایی ) از تغییر شکل دائمی باالترین استحکام قبل ( ، تنش تسلیم ) نقطه شکست 

کرنش  ºº!پلیمر یعنی مقدار انرژي الزم جهت شکست نمونه را میتوان از منحنیهاي تنش   1طول نمونه قبل از شکست و همچنین میزان چقرمگی

، اطالعات بدست آمده مربوط به رفتار پلیمر تحت همان نـوع  بارگـذاري    ....) ي وکششی ، خمشی ، فشار( بسته به نوع بارگذاري .استخراج نمود 

 .خواهد بود 

. به عنوان مثال ، مدول بدست آمده تحت بار کششی و خمشی بترتیب مدول کششی و خمشی نام دارند و معموالً داراي مقادیر متفاوتی هسـتند   

مثالً ، در مورد کارتهاي پالستیکی ، رفتار خمشی از اهمیـت  . چند مد بارگذاري، بررسی میشود  بسته به نوع کاربري پلیمر ، رفتار آن تحت یک یا

هرچه تآثیر دما بر رفتار پلیمر کمتر باشد ، آن پلیمر بـراي اسـتفاده در مصـارف دراز    . رفتار پلیمر تابع دماي بررسی میباشد . زیادي برخوردار است 

 . مدت نظیر کارت مناسب تر است 

فیلمهاي پلی کربنات و پلی استر هر دو از ویژگیهاي مکانیکی . جدول زیر رفتار مکانیکی پلیمرهاي مورد مصرف با یکدیگر مقایسه شده است در 

 .برخوردارند هی عالی و تقریباً مشاب

 

  

                                                                
١ - Fatigue Test 

PCPETFPETGABSPVCویژگی

MPa(70160284241(استحکام کششی 

MPa(23002800160027004100-2400(مدول کششی 

-MPa(68983/5155(تنش تسلیم 

40-1107580-60210-100100-130)%(کرنش شکست 

MPa(93-70-110-70(استحکام خمشی درنقطه تسلیم 

MPa(2500-210021002400(مدول خمشی 

متوسطخوبخوبعالی/خوبعالیمقاومت به ضربه

کمخوبخوبعالیعالیمقاومت سایشی

کم تا خوبمتوسطخوبعالیعالیسختی

کممتوسطکم تا خوبعالیعالیحفظ کارآیی دراز مدت

کممتوسطکمعالیعالیحفظ خواص در دماهاي کم و زیاد

کمخوبخوبعالیعالیقابلیت تاشدن و خم پذیري

زیادزیادکمکمنداردسفید شدن در اثر تنش

خوبخوبخیلی خوبخوبخوبپایداري مکانیکی

فیزیکی مکانیکی پلیمرهارفتار مقایسه 
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 استراتژي دولت الکترونیک -2-9

 :توان در لیست زیر خالصه کرد اهداف این برنامه را می. نام دارد Yesserبرنامه دولت الکترونیک عربستان سعودي 

وري و بازدهی بخش عمومی افزایش بهره 

ها تر براي افراد و بنگاه ارائه خدمات بهتر و ساده 

افزایش بازدهی سرمایه 

العاده دقیق و به موقع ارائه اطالعات الزم به روشی فوق

 

Yesser چشم انداز این برنامه این است که. یک کلمه عربی بوده و براي اختصار نام برنامه دولت الکترونیک عربستان سعودي است: 

یکپارچه، کاربر پسند،  امن و با از خدمات دولتی به طور  در هر کجا و هر زماندر پادشاهی عربستان بتواند  هر فرد 2010تا پایان سال  

 .استفاده کند الکترونیکی مختلفهاي  استفاده از راه

مورد به سه دسته کلی  10توان در  سازي دولت الکترونیک در عربستان سعودي را می استراتژي و اهداف پیاده Yesserطبق اعالم سایت رسمی 

 :زیر تقسیم کرد

 2010ارائه خدماتی بهتر تا پایان سال 

 کالس جهانی با کیفیت الکترونیکی ، در سطح %)50باالتر از (ارائه خدمات با الویت باال  .1

 ارائه خدماتی یکپارچه و کاربر پسند و با  باالترین استانداردهاي امنیتی.2

 )حتی در خارج از کشور(در دسترس بودن خدمات براي همه .3

 با توجه به تعداد کاربران) پذیرش جامعه(نرخ اقبال % 75تحقق .4

 به باالست% 80خدماتی که به صورت الکترونیکی ارائه شده است  اطمینان از اینکه نرخ رضایتمندي مشتري براي تمام.5

افزایش و تاثیر و کارآمدي داخلی 

 )تا حد ممکن( کاغذ  انجام ارتباطات دولتی به صورت بدون.6

 اطمینان از قابلیت دسترسی به تمام اطالعات مورد نیاز در موسسات دولتی و ذخیره سازي اطالعات تا حد ممکن .7

ین تجهیزات و خدمات با هزینه معقول به صورت الکترونیکیخریداري یا تام.٨

 

 تجربه کشورهاي دیگر در دولت الکترونیک و کارت ملی هوشمند

)بخش پایانی ( عربستان 
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5  معاونت آمار و انفورماتیک –سازمان ثبت احوال کشور 

همکاري براي موفقیت کشور 

 همکاري براي برپایی و تشکیل جامعه اطالعاتی در پادشاهی با گسترش اطالعات، دانش و استفاده از خدمات الکترونیکی.9

 هاي عمومی ها و بخش هاي خصوصی، بنگاه وري در بخش بهرهافزایش کمک و یاري به استفاده از سرمایه و منابع کشور براي افزایش .10

دهاي دولتی؛ یکی از دالیل موفقیت دولت الکترونیک  ها و یا حتی نها ارائه خدمات الکترونیکی چه به شهروندان و چه به بنگاه Yesserبه اعتقاد 

به طور کلی استراتژي . دهد نه سطح تکنولوژي که ارائه میاش روي خدمات الکترونیکی بهتر است  به عبارت دیگر دولت الکترونیک تکیه. است

Yesser توان در شکل زیر خالصه کرد در پیاده سازي دولت الکترونیک را می: 

 

خدمات الکترونیک -2-10

در اینجا چند نمونه از مواردي که براي هر . شود ها و به خود دولت ارائه می خدمات الکترونیکی مختلفی در عربستان سعودي به شهروندان، بنگاه

 . وجود دارد بیان خواهند شد (http://www.saudi.gov.sa)سه دسته مشتري در پورتال دولت الکترونیک عربستان سعودي 

 الکترونیک براي شهروندانخدمات  -2-10-1

شود که در اینجا براي هر کدام از این شش دسته خدمات،  شود به چند زمینه کلی زیر تقسیم می خدمات الکترونیکی که به شهروندان ارائه می

الکترونیک عربستان قابل موارد دیگر در پورتال دولت . شود یکی از خدماتی که در پورتال دولت الکترونیک عربستان سعودي آمده توضیح داده می

 . دسترسی است

 ارتباطات و فناوري اطالعات

این خدمت به اشخاص و موسساتی که براي ثبت حقوق برنامه کامپیوتري درخواست کرده باشند ارائه :  ثبت برنامه کامپیوتري

 .شود مسئولیت این خدمت با  وزارت فرهنگ و اطالعات میباشد می
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6  معاونت آمار و انفورماتیک –سازمان ثبت احوال کشور 

آموزش و پرورش

) دبستان، راهنمایی یا دبیرستان(آموزان براي تحصیل در مدرسه  این خدمت به دانش ) :دبستان، راهنمایی یا دبیرستان( در مدرسهثبت نام 

 .وزارت آموزش و پرورش استاین خدمت با مسئولیت . استفاده از این خدمات اختیاري است. شود ارائه می

بهداشت

استفاده . شود کنند ارائه می دانش آموزانی که براي تحصیل در موسسات بهداشتی اقدام میاین خدمت به  :پذیرش در موسسات بهداشتی 

 .مسئولیت این خدمت با وزارت بهداشت است. این خدمات اختیاري است

اقتصادي

شامل وام ازدواج، وام ها  این وام. شود اند ارائه می این خدمت به افرادي که براي وام در بانک اعتباري اقدام کرده :بانک اعتباري -وام

 .مسئولیت این خدمت با بانک پس انداز و اعتباري سعودي است. شود تعمیر منزل، وام خانواده و وام شغلی می

استخدام

استفاده از این خدمات اختیاري است و در طول عمر هر . شود این خدمت به شهروندان متقاضی براي استخدام دولتی ارائه می :استخدام

 .مسئولیت این خدمت با وزارت خدمات دولتی می باشد. شود ک بار ارائه میفرد، فقط ی

خدمات شخصی

آمده بین کارمند و کارفرما و  هاي پیش این خدمات شامل مطالعه، تحقیق و بازپرسی و اعالم راي در وضعیت :کارمند/شکایت کارفرما

 .مسئولیت این خدمت با وزارت کار است. بالعکس است

 ها خدماتی الکترونیک براي بنگاه -2-10-2

شود که در اینجا براي هر کدام از این چهار دسته خدمات، یکی  شود به چند زمینه کلی زیر تقسیم می ها ارائه می خدمات الکترونیکی که به بنگاه

 موارد دیگر در پورتال دولت الکترونیک عربستان قابل. شود از خدماتی که در پورتال دولت الکترونیک عربستان سعودي آمده توضیح داده می

 . دسترسی است

 :شود شود به چند زمینه کلی زیر  تقسیم می خدمات الکترونیکی ارائه می

ارتباطات و فناوري اطالعات

این موضوع الزامی است . شود اند، ارائه می نت را داده این خدمات به موسسات و اشخاصی که درخواست مجوز کافی :نت مجوز براي کافی

 .مسئولیت این خدمت با شهرداري ریاض است .د کردن استیو هر سال قابل تجد

آموزش

این . شود این خدمت به افراد یا موسساتی که براي باز کردن مدرسه خصوصی اقدام کرده اند، ارائه می :مجوز تاسیس مدرسه خصوصی

 .است  وزارت آموزش و پروش شود مسئولیت این خدمت با درخواست الزامی است و هر سال یکبار تجدید می

اقتصادي

. شود شود، ارائه می سازي می هایی که در عربستان پیاده هایی که براي پروژه این خدمات به شرکت :هاي تعاونی خارجی پروانه پروژه

 .گذاري عربستان سعودي است مرجع سرمایه مسئولیت این خدمت با
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استخدام

این موضوع . شود هایی که گواهینامه استخدام دارند ارائه می شرکتها و  این خدمت به عربستانی :مجوز ادارات استخدامی خصوصی

 .وزارت کار است الزامی است و باید قبل از شروع کار اخذ گردد مسئولیت این خدمت با

 خدماتی الکترونیک براي دولت -2-10-3

 :شود شود به چند زمینه کلی زیر تقسیم می خدمات الکترونیکی که به دولت ارائه می

اقتصادي 

. شود هایشان باشند، ارائه می هاي دولتی که مایل به پشتیبانی بودجه این خدمت، در صورت نیاز، به تمام بخش :پشتیبانی بودجه

 .وزارت اقتصاد است مسئولیت این خدمت با

 

استخدام

این . شود خارج از عربستان ارائه میهاي دولتی براي آموزش یک کارمند  این خدمت  به تمام بخش :آموزش کارمندان خارج از کشور 

 .وزارت خدمات دولتی است مسئولیت این خدمت با. شود خدمات براي هر درخواست ارائه می

 

 

 

 

!

  :می فرماید) ص(پیامبر اکرم 

 :در قیامت هیچ بنده اي قدم از قدم بر نمی دارد تا از چهار چیز از او سوال شود

 

.کرده استاز عمرش که در چه راهی آن را صرف -1

.از مالش که از کجا جمع آوري و در چه راهی مصرف کرده است-2

.از کردار و رفتارش که چه کاري انجام داده است-3

 .از محبت ما اهل بیت-4
494، ص  10مجمع البیان، ج
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رفاه، تجارت و بانکداري، فرهنگ ایرانی و وي توسعه ، سالمت و

اطالعات و امنیت در مجازي، زیرساخت فناوري اسالمی در فضاي

فضاي فناوري اطالعات در دولت الکترونیک را از مولفه هاي اساسی

این امر و تکمیل و موفقیت : وي افزود .در این سند راهبردي ذکر کرد

همکاري و یاري مدیران دستگاه ها و سازمان هاي دولتی 

اجراي طرحهاي دیگر در قم فراهم است تا زمینه رغبت بیشتري براي

اسالم بوده و چشم ریاضی بااشاره به اینکه قم ام القري جهان

قم باید از: همه جهانیان و مسلمانان جهان به این استان است، گفت

لحاظ فناوري اطالعات به جایگاه قابل قبولی دست یابد تا به الگویی 

ایجاد و راه اندازي وي  .هاي کشور تبدیل شودبراي دیگر استان

مترواترنت که در سطح کشور بی بزرگترین شبکه مخابراتی و ارتباطی

ملی هوشمند نظیر است را زمینه مناسبی براي اجرا و آغاز طرح کارت

وي میزان کمک وزارت ارتباطات وفناوري اطالعات را به 

ریال عنوان میلیارد  55قم درراستاي راه اندازي شبکه مترواترنت 

وزارتخانه براي طرح کارت ملی هوشمند نیز به این 

 .استمیلیارد ریال کمک کرده

 2/94ریاضی، شاخص توسعه فناوري اطالعات ایران را در سطح جهان 

بر طبق سند توسعه این میزان باید تا پایان برنامه : 

 .برسددر دنیا

درصد مردم  100تا پایان برنامه پنجم توسعه باید : 

ملی هوشمند شوند و دستگاه هایی که از لحاظ کاري 

.الکترونیکی باشدنزدیک به هم هستند ارتباطشان کامال
30درصد آموزشهاي سازمانی،  70بر این اساس باید

درصد تجارت  20درصد پرداختها،  80عالی، درصد آموزشهاي متوسط و 

درصد تعامالت مردم با دستگاه  70خارجی و درصد تجارت

 .ها به صورت الکترونیکی انجام شود

مدیران دستگاه ها باید بخشی از اعتبارات : در پایان تاکید کرد

ن امر و تحقق این طرح اختصاص دهند چرا که ایموجود خود را به این

انضباط و عدالت امر موجب افزایش سرعت، دقت، فراهم شدن

.اجتماعی و صرفه جویی در هزینه و وقت می شود

هفته نامه داخلی کارت ملی هوشمند

 معاونت آمار و انفورماتیک

 

اخبار هفته

 سازمان رئیس حضور با مراسمی 

 انفورماتیک و آمار معاون مراسم، این

 کلید را طرح این هوشمند، ملی کارت

 و دانست اهمیت حائز را طرح این 

 این است قرار و است قم استان در

 .شود انجام کشوري سراسر و پایلوت

 کارت داراي قم استان در نفر هزار10

 تحت 89 سال در نفر میلیون یک نیز

 فازهاي تجربیات به توجه با سوم 

  .شد خواهد آغاز کشور سراسر در

 با نیز کشور احوال ثبت سازمان رئیس

 :شد یادآور

 را خود به مربوط اطالعات به دسترسی

 روي مختلفی هاي صندوقچه در شخص

 عنوان به باشد، داشته را خود کلید

 رانندگی گواهینامه به مربوط اطالعات

 جمله از فرد از دیگري اطالعات مشاهده

 دولت در کیالکترون دولت: گفت اطالعات

 به .دینام "کیالکترون دولت "توان

 یمل کارت طرح آغاز مراسم در

 جزم و عزم با طرح نیا: افزود قم 

 مبحث در يراهبرد و یاساس مولفه

وي توسعه ، سالمت و      

اسالمی در فضاي

فضاي فناوري اطالعات در دولت الکترونیک را از مولفه هاي اساسی

در این سند راهبردي ذکر کرد

همکاري و یاري مدیران دستگاه ها و سازمان هاي دولتی آن نیازمند

است تا زمینه رغبت بیشتري براي

ریاضی بااشاره به اینکه قم ام القري جهان .شود

همه جهانیان و مسلمانان جهان به این استان است، گفت

لحاظ فناوري اطالعات به جایگاه قابل قبولی دست یابد تا به الگویی 

براي دیگر استان

بزرگترین شبکه مخابراتی و ارتباطی

نظیر است را زمینه مناسبی براي اجرا و آغاز طرح کارت

وي میزان کمک وزارت ارتباطات وفناوري اطالعات را به  .ذکر کرد

قم درراستاي راه اندازي شبکه مترواترنت استان

این: کرد و افزود

میلیارد ریال کمک کرده  50 استان

ریاضی، شاخص توسعه فناوري اطالعات ایران را در سطح جهان 

: افزودذکر کرد و

در دنیا 6/22پنجم به 

: وي اظهار داشت

ملی هوشمند شوند و دستگاه هایی که از لحاظ کاري داراي کارت

نزدیک به هم هستند ارتباطشان کامال

بر این اساس باید:وي اضافه کرد

درصد آموزشهاي متوسط و 

درصد تجارت 30داخلی و

ها به صورت الکترونیکی انجام شود

در پایان تاکید کردریاضی

موجود خود را به این

امر موجب افزایش سرعت، دقت، فراهم شدن

اجتماعی و صرفه جویی در هزینه و وقت می شود

 

 

هوشمندهوشمند  ملیملی  کارتکارت

است کیالکترون دولت دهم،

هفته نامه داخلی کارت ملی هوشمند
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 در هوشمندصدور کارت ملی        

این در .شد آغاز قم در کشور احوال ثبت

کارت طرح مجري و احوال ثبت سازمان

  .کرد ذکر الکترونیک دولت به ورود

 زیرساختی جایگاه عمیدیان اصغر علی

در پایلوت پیش مرحله آغاز امروز: گفت

پایلوت پایلوت، پیش مرحله، سه در طرح

10 طرح این اول فاز در: گفت عمیدیان

نیز دوم فاز در و شوند می هوشمند ملی

 فاز: گفت وي .گیرند می قرار پوشش

در 90 سال از ملی توسعه براي پایلوت

رئیس اردکانی ناظمی دکتر مراسم این در

یادآور هوشمند ملی کارت کاربرد به اشاره

دسترسی امکان فقط دکاربر هر متصدي 

شخص هر اطالعات که این مانند دارد،

کلید کدام هر که باشد شده ذخیره کارت

اطالعات مشاهده به قادر فقط پلیس مثال

مشاهده امکان و است کارت صاحب

 .ندارد را او مالی حساب

 

 

 

 

 

اطالعات يفناور و ارتباطات ریوز معاون

توان یم را دولت نیا و شد محقق دهم

در "یاضیر دیعبدالمج"رنا،یا گزارش

 ياستاندار هیمعصوم تاالر در هوشمند

مولفه شش در که گرفت شکل دولت

 .است توجه مورد اطالعات يفناور

کارتکارت  صدورصدور  آغازآغاز

دهم، دولت: ریوز معاون
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 )قسمت هفتم ( همراه باکارت ملی هوشمند 

در آستانه ي . ترس از لحن صحبت پدر بزرگم مثل دریاي طوفانی، قایق آرامشم رو غرق کرده بود. نفهمیدم چطوري از دوستم جدا شدم           
 .نگران نباش. ـ  پیداش کردم: در منزل و صدایی آنطرف خط

اینکه به این اخالقش واقفم، باز هم هر بار از اینکه بالیی این اولین باري نبود که ترس گم شدن مدارك، پدربزرگ رو اذیت می کنه و من هم با 
 .سرش نیاد دست پاچه می شم

رانی اون که که عادت داره کیف پر از مدارکش رو هر جا باید با خودش ببره تا براي زمانی که به اون نیاز داره چیزي رو فراموش نکنه، این نگ
 که ازاون روز در حالی . چقدر باید دوندگی بکنه تا المثنی هر کدوم از اون مدارك رو بگیره آزارش می ده که اگه خداي نکرده اون کیف گم بشه،

گفت و نرفته برگشت و دوباره داخل کیف رو چک کرد که مبادا چیزي از قلم انداخته باشه، ... بیرون می رفت بسم ا اداري خونه براي یه کار در
 :همون لحظه پرسیدم

 .باشه اینهمه استرس حمل کردن مدارك هم نیست که آدم رو آزار بدهـ کارت ملی هوشمند که  

اینطوري هم . دلم نیومد تنهاش بذارم و تصمیم گرفتم باهاش برم تا خیالش راحت باشه. تندتند لباسام رو پوشیدم و با پیر مرد از خونه زدیم بیرون
 :بهش میدادم تا بیشتر  باهاش آشنا بشه همراهیش می کردم هم یه سري اطالعات در رابطه با کارت ملی هوشمند

امروزه اغلب کارت هاي شناسایی الکترونیک با وظایف چندگانه : یکیش کارت شناسائیه. کاربردهاي رایج کارت هاي هوشمند زیاده - 
ون درنظر گرفته می طراحی می شن، که نه تنها به عنوان یه کارت شناسایی سنتی کاربرد داره، بلکه کاربردهاي  دیگه اي نیز براي ا

 .شه

   بعنوان مثال شهروندان . روي کارت امکان اتصال به شبکه دولت الکترونیکی رو از طریق اینترنت فراهم می سازه کیامضاي الکترونی
 .می تونن بصورت بر خط  مالیات خود رو اظهار نمایند یا از خدمات دولتی بهره بگیرن

این . و دوام طوالنی، مدت هاست که در جهان حضور خود رو با موفقیت به اثبات رسوندهکارتهاي شناسایی با ویژگی هاي امنیتی 
بویژه در خصوص ورود افراد به داخل .  روزها، دولت ها و سازمانها بطور فزاینده اي به دنبال  ایجاد حداکثر امنیت و حفاظت می باشن

عالوه بر این به همراه داشتن مدارك . منیتی این حساسیت وجود دارهکشور و یا کنترل ورود و خروج افراد به مناطق حفاظت شده و ا
 .شناسایی معتبر و ضد تقلب و جعل با کاربردهاي آسان از اهمیت بسزایی برخوردار می باشه

کارت سالمت، اطالعات مهم پزشکی بیماران رو به شکل مطمئن و قابل دسترس براي کلیه سازمانهاي پزشکی جهت  : سالمت
و بهره گیري از اطالعات مربوط به موضوع مربوط به بیمار، روي تراشه هوشمند ذخیره    می کنه، براي مثال اطالعات داروي  دستیابی

تجویز شده روي یه کارت هوشمند می تونه صرفأ توسط دکتر داروساز، اطالعات مربوط به بیماري توسط متخصص و اطالعات عمومی 
 .زشکی مجاز قابل دسترسی باشهو مهم بیمار توسط هر کارت خوان پ

 : به مقصد که نزدیک شدیم پدر بزرگ از من تشکر کرد و براي تأئید حرفهاي آخرم

و سی تی اسکن از یه طرف و اینکه مواظب بودم خم و مچاله نشن و مسیري  ام آر آي ـ هفته پیش که نوبت دکتر داشتم حمل عکس  
وش کرده بودم ببرم و ویزیتم ناقص انجام شد از طرف دیگه، کلی کالفم کرده بود تا که طی کردم و اینکه همه ي آزمایشام رو فرام

 .اگه واقعأ با این کارت به اینهمه دردسر پایان داده بشه کار بسیار بزرگیه. جایی که بیماریم رو از یاد برده بودم

 .مانند شماره پزشکی، گروه خون و آلرژي  می باشه ـ یکی دیگه از کاربردهاي نرم افزاري درون تراشه ذخیره سازي اطالعات پزشکی  

 :این رو که گفتم خستگی مثل یه دسته پرنده که از شاخه هاي درخت در یک لحظه پرواز میکنن، گویی از تنش پر کشید گفت

 . . .ادامه دارد                .ـ  دست مریزاد به این کارت ملی هوشمند   

 نیره السادات حصاري


