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، در ) ص(ضمن عرض تبریک بمناسبت آغاز هفته وحدت و میالد با سعادت پیامبر اکرم 

این شماره و شماره هاي آینده عوامل موثر بر دوام بدنه کارت را بررسی خواهیم نمود و سپس جمع 

در قسمت . بندي و نتیجه گیري در خصوص  مواد متداول مصرفی در تولید کارت صورت خواهد پذیرفت 

و اخبار هفته . تجربه کشور ترکیه در دولت الکترونیک و کارت ملی هوشمند خواهد آمد

 .  و داستان همراه با کارت ملی هوشمند بخشهاي دیگر این شماره خواهند بود

                                                                   

سازمان ثبت احوال کشور 

شماره 

)بخش دوم ( عوامل موثر بر دوام بدنه کارت 

)ترکیه بخش اول ( تجربه کشورهاي دیگر 

اخبار هفته

 )قسمت هشتم ( همراه با کارت ملی هوشمند 

ضمن عرض تبریک بمناسبت آغاز هفته وحدت و میالد با سعادت پیامبر اکرم 

این شماره و شماره هاي آینده عوامل موثر بر دوام بدنه کارت را بررسی خواهیم نمود و سپس جمع 

بندي و نتیجه گیري در خصوص  مواد متداول مصرفی در تولید کارت صورت خواهد پذیرفت 

تجربه کشور ترکیه در دولت الکترونیک و کارت ملی هوشمند خواهد آمد

و داستان همراه با کارت ملی هوشمند بخشهاي دیگر این شماره خواهند بود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ::در این شماره در این شماره 

مقدمه

عوامل موثر بر دوام بدنه کارت 

تجربه کشورهاي دیگر 

اخبار هفته

همراه با کارت ملی هوشمند 

ضمن عرض تبریک بمناسبت آغاز هفته وحدت و میالد با سعادت پیامبر اکرم   ::مقدمه مقدمه 

این شماره و شماره هاي آینده عوامل موثر بر دوام بدنه کارت را بررسی خواهیم نمود و سپس جمع 

بندي و نتیجه گیري در خصوص  مواد متداول مصرفی در تولید کارت صورت خواهد پذیرفت 

تجربه کشور ترکیه در دولت الکترونیک و کارت ملی هوشمند خواهد آمد اولبخش  دیگر ،

و داستان همراه با کارت ملی هوشمند بخشهاي دیگر این شماره خواهند بود
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رفتار پلیمر حین فرایند شکل دهی و همچنین تآثیر دما بر سایر ویژگیهاي آن از جملـه خـواص مکـانیکی بـه ویژگـی هـاي       

Tg  دماي ذوب ،Tm   و دماي کج شکلی حرارتـی ،

دماي انتقال شیشه اي دماي آغاز حرکتهاي مولکولی در پلیمر اسـت بـه   

این معنا که در پایین تر از این دما مولکولهاي ماده قابلیت تحریک ندارند و بنابراین ماده شیشه اي دماي آغاز حرکتهـاي مولکـولی در   

هرچـه  . ه قابلیت تحرك ندارند و بنابراین ماده شیشه مانند و سخت است 

زیـرا بـر   . وجود دارد به لحاظ کاربردي اهمیت فوق العـاده دارد  

ل دهی و همچنین محدوده دمایی کاربري نمونه موثر می باشد و اما براي محصوالت پالسـتیکی کـه حـین مصـرف     

  ،نیز شناخته می شود 1تحت بارهاي مکانیکی مختلفی قرار می گیرند ، دماي کج شکلی حرارتی که نامهاي نقطه نرمی و دماي وایکات 

به این ترتیـب هرچـه ایـن دمـا     . ا تحت اثر توام حرارت و نیروي مکانیکی بیان می کند 

باالتر باشد ، نشان دهنده قابلیت بیشتر پلیمر براي حفظ ویژگیهاي مکانیکی خود تا دماهاي باالتر و در نتیجه گسترش دامنـه کـاربري   

باعـث  ) مثالً داخل خودرو در مجاورت آفتاب ( درجه سانتیگراد 

 .تغییر شکل بازگشت ناپذیر آن می گردد در حالیکه کارتهاي پلی کربنات در این محیط هیچ گونه تغییري نشان نمی دهند 

ضریب انبسـاط گرمـایی نیـز    عالوه بر این دماهاي مشخصه ، ویژگیهایی نظیر پایداري حرارتی دراز مدت ، ضریب حرارتی و 

پایداري حرارتی دراز مدت نشان دهنده دمایی است که پلیمر بدون تغییر خواص میتواند در مدت طوالنی در آن 

 .این دما معموالً بسیار پایین تر از دماي انتقال شیشه اي و دماي کج شکلی حرارتی است 

هرچـه هـدایت   . نمایـان میشـود   ) در مورد کارتها فرایند الیـه کـاري   

حرارتی پلیمر بیشتر باشد ، انتقال دما از سطح قالب به میان الیه ها سریع تر و در نتیجه احتمال سوختن سطحی و یا تغییر رنگ سـطح  

       در ایـن مـورد   . ضریب انبساط در فیلم هاي چند الیه که درآن الیه هایی از جنس هـاي مختلـف بکـار رفتـه  مهـم اسـت       

حتی االمکان باید ضریب انبساط الیه ها مشابه باشد ، زیرا در غیر اینصورت انبساط بیشتر یک یا چند الیه با افزایش دمـا ، منجـر بـه    

 .مقایسه شده اند زیر ویژگیهاي حرارتی در جدول 

١  Vicat 
٢ PVC 
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 ویژگیهاي حرارتی

رفتار پلیمر حین فرایند شکل دهی و همچنین تآثیر دما بر سایر ویژگیهاي آن از جملـه خـواص مکـانیکی بـه ویژگـی هـاي       

Tgسه دماي مشخصه به نامهاي دماي انتقال شیشه اي . حرارتی پلیمر بستگی دارد 

دماي انتقال شیشه اي دماي آغاز حرکتهاي مولکولی در پلیمر اسـت بـه   . ین میکنند ، حالت فیزیکی ماده را در هر وضعیت تعی

این معنا که در پایین تر از این دما مولکولهاي ماده قابلیت تحریک ندارند و بنابراین ماده شیشه اي دماي آغاز حرکتهـاي مولکـولی در   

ه قابلیت تحرك ندارند و بنابراین ماده شیشه مانند و سخت است مولکولهاي ماد پلیمر است به این معنا که پایین تر از این دما

 .این دما باالتر باشد به معناي سخت تر بودن ماده در دماي محیط است 

وجود دارد به لحاظ کاربردي اهمیت فوق العـاده دارد    PETنقطه ذوب نیز که تنها براي پلیمرهاي بلورین نظیر 

ل دهی و همچنین محدوده دمایی کاربري نمونه موثر می باشد و اما براي محصوالت پالسـتیکی کـه حـین مصـرف     

تحت بارهاي مکانیکی مختلفی قرار می گیرند ، دماي کج شکلی حرارتی که نامهاي نقطه نرمی و دماي وایکات 

ا تحت اثر توام حرارت و نیروي مکانیکی بیان می کند اهمیت بیشتري دارد زیرا این دما رفتار پلیمر ر

باالتر باشد ، نشان دهنده قابلیت بیشتر پلیمر براي حفظ ویژگیهاي مکانیکی خود تا دماهاي باالتر و در نتیجه گسترش دامنـه کـاربري   

درجه سانتیگراد  70دماي در محیطی با  2به عنوان مثال ، قرار گرفتن کارتها 

تغییر شکل بازگشت ناپذیر آن می گردد در حالیکه کارتهاي پلی کربنات در این محیط هیچ گونه تغییري نشان نمی دهند 

عالوه بر این دماهاي مشخصه ، ویژگیهایی نظیر پایداري حرارتی دراز مدت ، ضریب حرارتی و 

پایداري حرارتی دراز مدت نشان دهنده دمایی است که پلیمر بدون تغییر خواص میتواند در مدت طوالنی در آن 

این دما معموالً بسیار پایین تر از دماي انتقال شیشه اي و دماي کج شکلی حرارتی است 

در مورد کارتها فرایند الیـه کـاري   ( رارتی در فرایند شکل دهی اهمیت ضریب هدایت ح

حرارتی پلیمر بیشتر باشد ، انتقال دما از سطح قالب به میان الیه ها سریع تر و در نتیجه احتمال سوختن سطحی و یا تغییر رنگ سـطح  

 . هد بود که منجر به از دست رفتن شفافیت خواهد شد ، کمتر خوا

ضریب انبساط در فیلم هاي چند الیه که درآن الیه هایی از جنس هـاي مختلـف بکـار رفتـه  مهـم اسـت       

حتی االمکان باید ضریب انبساط الیه ها مشابه باشد ، زیرا در غیر اینصورت انبساط بیشتر یک یا چند الیه با افزایش دمـا ، منجـر بـه    

ویژگیهاي حرارتی در جدول . شدن الیه ها می گردد  مشترك و در نهایت جدا

                                        

دوام بدنه کارت
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ویژگیهاي حرارتی  -2

رفتار پلیمر حین فرایند شکل دهی و همچنین تآثیر دما بر سایر ویژگیهاي آن از جملـه خـواص مکـانیکی بـه ویژگـی هـاي       

حرارتی پلیمر بستگی دارد 

HDT حالت فیزیکی ماده را در هر وضعیت تعی ،

این معنا که در پایین تر از این دما مولکولهاي ماده قابلیت تحریک ندارند و بنابراین ماده شیشه اي دماي آغاز حرکتهـاي مولکـولی در   

پلیمر است به این معنا که پایین تر از این دما

این دما باالتر باشد به معناي سخت تر بودن ماده در دماي محیط است 

نقطه ذوب نیز که تنها براي پلیمرهاي بلورین نظیر  

ل دهی و همچنین محدوده دمایی کاربري نمونه موثر می باشد و اما براي محصوالت پالسـتیکی کـه حـین مصـرف     شرایط فرایند شک

تحت بارهاي مکانیکی مختلفی قرار می گیرند ، دماي کج شکلی حرارتی که نامهاي نقطه نرمی و دماي وایکات 

اهمیت بیشتري دارد زیرا این دما رفتار پلیمر ر

باالتر باشد ، نشان دهنده قابلیت بیشتر پلیمر براي حفظ ویژگیهاي مکانیکی خود تا دماهاي باالتر و در نتیجه گسترش دامنـه کـاربري   

به عنوان مثال ، قرار گرفتن کارتها . آن است 

تغییر شکل بازگشت ناپذیر آن می گردد در حالیکه کارتهاي پلی کربنات در این محیط هیچ گونه تغییري نشان نمی دهند 

عالوه بر این دماهاي مشخصه ، ویژگیهایی نظیر پایداري حرارتی دراز مدت ، ضریب حرارتی و 

پایداري حرارتی دراز مدت نشان دهنده دمایی است که پلیمر بدون تغییر خواص میتواند در مدت طوالنی در آن . حائز اهمیت می باشند 

این دما معموالً بسیار پایین تر از دماي انتقال شیشه اي و دماي کج شکلی حرارتی است . قرار بگیرد 

اهمیت ضریب هدایت ح

حرارتی پلیمر بیشتر باشد ، انتقال دما از سطح قالب به میان الیه ها سریع تر و در نتیجه احتمال سوختن سطحی و یا تغییر رنگ سـطح  

که منجر به از دست رفتن شفافیت خواهد شد ، کمتر خوا

ضریب انبساط در فیلم هاي چند الیه که درآن الیه هایی از جنس هـاي مختلـف بکـار رفتـه  مهـم اسـت       

حتی االمکان باید ضریب انبساط الیه ها مشابه باشد ، زیرا در غیر اینصورت انبساط بیشتر یک یا چند الیه با افزایش دمـا ، منجـر بـه    

مشترك و در نهایت جدا اعمال تنش به فصل
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Vicat -بیان رفتار پلیمر تحت تاثیر حرارت و نیروي مکانیکی , HDT ( 

 

 )انتقال مناسب دما از سطح قالب به میان الیه ها در فرآیند الیه کاري 

PETGABSPVC

6860100-50

-6680-55

-7/114/1

6890-8060

81-80-65

---

80< 100-7595-65

 متوسط زیادمتوسط

 :فرمودند

 غیبت خدا، رسول اي: گفتم. دارد زنا

 چه اگر خدا، رسول اي: گفتم. است 

 درباره اگر و است غیبت باشد، او در

)4911ح/397ص/الحکمه میزان منتخب(
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) Tg: دماي آغاز حرکتهاي مولکولی در پلیمر (دماي انتقال شیشه اي 

 ) Tm: در پلیمرهاي بلورین (دماي ذوب 

بیان رفتار پلیمر تحت تاثیر حرارت و نیروي مکانیکی (دماي کج شکلی حرارتی 

)دماي ماندگاري طوالنی بدون تغییر خواص  (مدت  پایداري حرارتی دراز

انتقال مناسب دما از سطح قالب به میان الیه ها در فرآیند الیه کاري  (ضریب هدایت حرارتی 

)لزوم تناسب در سیستم هاي چند الیه  (ضریب انبساط گرمایی 

مقاومت حرارتی در طول مدت مصرف 

 مقایسه ویژگیهاي حرارتی

PCPETFPETGویژگی

Kˉ¹ ََ(702768   ˉ١٠(ضریب انبساط حرارتی 

ºC(120130-90(پایداري حرارتی دراز مدت 

35/104/1ضریب هدایت حرارتی

ºC(28017068دماي کج شکلی حرارتی 

Tg )ºC(1499881 -دماي انتقال شیشه اي 

ºC)(-265

 ºC)(160< 80< 80

Cold Toleranceمتوسطمتوسطمتوسط

فرمودند )وسلم وآله علیه اهللا صلى(اکرم پیامبر

زنا از شدیدتر مجازاتی و کیفري غیبت زیرا بپرهیز،

 ناخوشایند برایش که بگویی، برادرت ي درباره

در گویی می چه آن اگر بدان: فرمود باشد؟ او 

 . اي زده تهمت او به نباشد او 
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 دماي انتقال شیشه اي

  دماي ذوب

 دماي کج شکلی حرارتی

پایداري حرارتی دراز

 ضریب هدایت حرارتی

 ضریب انبساط گرمایی

 مقاومت حرارتی در طول مدت مصرف

 

ویژگی

ضریب انبساط حرارتی 

پایداري حرارتی دراز مدت 

ضریب هدایت حرارتی

دماي کج شکلی حرارتی 

دماي انتقال شیشه اي 

(Tm ºC -دماي ذوب 

 -بازه دمایی کاربرد 

Cold Tolerance

بپرهیز، غیبت از ابوذر اي

درباره چیزي: فرمود چیست؟

 در شود می گفته چه آن

 در که بگویی، چیزي اش
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 ترکیه -3

 وضعیت عمومی -3-1

که پایتخت آن آنکارا است و شهر مهم دیگر این کشور  یاییوراساکشوري ،)جمهوري با پارلمان واحد( ترکیه کشور

ترین مناطق جهان، داراي موقعیت جغرافیایی راهبردي و بسیار خوبی از حساسترکیه با قرار گرفتن در یکی. استامبول است

از خاك ترکیه براي ترانزیت ایرانآید و کشورهاي بسیاري، به ویژه به حساب میاروپاوآسیاباشد و گذرگاه جنوب باختر می

و جنوب خاورمیانهدر چند سده گذشته، بخشهاي بزرگی ازامپراتوري عثمانیترکیه با نام .کنند کاال و انرژي استفاده می

و فروپاشی امپراتوري عثمانی، جمهوري ترکیه به رهبريجنگ جهانی اولتا اینکه پس از. را در دست داشتاروپاخاوري

دارد و در چند سال ایرانترکیه اکنون روابط بسیار خوبی با. تاسیس شد) 1923( 1302در سال پاشا آتاتركمصطفی کمال 

 .گذشته سطح روابط اقتصادي و فرهنگی دو کشور چند برابر شده است

 

 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

74.877 

783562 

95.6 

487552 

6511.4 

107.4 

17.7 

68.2 

 نفر هزار

 کیلومتر مربع

 در کیلومتر مربع

 میلیون دالر

 دالر

 درصد

 درصد

 درصد

2007 

- 

2007 

2007 

2007 

2007 

2007 

2007 

 تجربه کشورهاي دیگر در دولت الکترونیک و کارت ملی هوشمند 

)انجام شده است 2009مطالعات در سال ( )بخش اول ( ترکیه 

٠

٢٠

۴٠

۶٠

٨٠

١٠٠

١٢٠

٢٠٠٠٢٠٠۵٢٠٠٧

ضریب نفوذ اینترنت

ضریب نفوذ تلفن

براي تلفن سال  2006
٠

١٠٠

٢٠٠

٣٠٠

۴٠٠

۵٠٠

۶٠٠

٢٠٠٠٢٠٠۵٢٠٠٧

در آمد ناخالص ملی

درآمد سرانه ناخالص ملی
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5
 سازمان ثبت احوال کشور ـ  معاونت آمار و انفورماتیک

 در این میان اداره کل ثبت . است 3ریزي کشور ترکیه، به عهده سازمان برنامهمدیریت پروژه کارت ملّی هوشمند در کشور          

 . هماهنگی را به عهده دارد یتجمعیت وزارت کشور مسئول  

این کارت از نوع تماسی . ، شناسایی بیومتریک و امضاي دیجیتال استPKIکارت ملّی هوشمند ترکیه داراي سیستم زیر ساخت کلید عمومی 

کیلوبایت  68حافظه کارت ملّی هوشمند ترکیه . باشد می EAL ۴بوده و سیستم عامل آن توسط ترکیه توسعه داده شده است و داراي گواهینامه 

قرار است با استفاده از تجربیات این مرحله ،کارت ملی . م استدر حال انجا Boluفاز آزمایشی پروژه کارت ملّی هوشمند ترکیه در شهر . است

 .هوشمند در ترکیه گسترش یابد

 تاریخچه دولت الکترونیک و کارت ملّی هوشمند -3-2

-eو  MERNIS ،VEDOP ،UYAPمثل . هاي زیادي براي تحویل الکترونیکی خدمات عمومی در ترکیه انجام شده است تا به حال پروژه

declaration دایر شده است و  2000سیستم هاي اطالعاتی بر اساس شماره شناسایی شهروندي منحصر به فرد که در سال . و مانند آن

 .هاي سازمانی شروع خواهد شد، بنا شده است که بعد از طی مراحل قانونی و زیرساخت e-signatureهاي امضاي دیجیتال  برنامه

هاي دولت  که یکی از اولین پروژه VEDOPبه نام  4وزارت داراییپروژه مالیات اینترنتی با  1998 فعالیت هاي دولت الکترونیک ترکیه از سال

 .به عنوان یک پروژه اتوماسیون در سطح کشور براي ادارات مالیات توسط وزارت دارایی شروع شد VEDOP. آغاز شد الکترونیک ترکیه بود

میلیون نفر کامل شد و توسعه  120ورود داده براي حدود  1999ع شد تا سال شرو 1998در سال  MERNISسیستم مدیریت مرکزي جمعیت 

رقمی  11پیاده سازي نیز در همان سال آغاز شد که هر یک از شهروندان ترك یک شماره منحصر به فرد . کامل شد 2000نرم افزار در سال 

اي شماره شناسایی منحصر به فرد اختصاص داده  هروند ترکیهمیلیون نفر ش 120براي حدود  2003از ژانویه سال  MERNIS. دریافت کردند

یا سیستم  MERNIS ،KPSهاي  یکی از قابلیت. هایی که در قید حیات نیستند این شماره هم براي افراد در قید حیات هستند و هم آن .است

دهد تا موسسات، مجوز امنیتی مقتضی براي دسترسی به اطالعات شناسایی افراد را داشته  است که این امکان را می 5اشتراك اطالعات شناسایی

 .باشند

، پروژه تبدیل الکترونیکی ترکیه آغاز شد، بعد از شروع این پروژه، مسئولیت سیاستگذاري و هماهنگی به عهده دپارتمان تازه 2003در سال 

 .یزي کشور یعنی دپارتمان جامعه اطالعاتی واگذار شدتاسیس سازمان برنامه ر

هاي  ، چهارچوب همکاري توسط دپارتمان جامعه اطالعاتی سازمان برنامه ریزي کشور منتشر شد که به موجب آن بخش2005در آگوست 

 .باشند میو اسناد به صورت الکترونیکی عمومی قادر به راه اندازي سیستم اطالعات با قابلیت اشتراك اطالعات 

         و شریک  Oytek Technologiesمیلیون یورو براي توسعه اولین پورتال دولت الکترونیک ترکیه با شرکت  20، ترکیه 2005در سال 

 .قرارداد بست CrmsonLogicسنگاپوري 

                                                                
٣ State Planning Organization (SPO) 
٤ Ministry of Finance 
٥ ID Information Sharing System
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6
 سازمان ثبت احوال کشور ـ  معاونت آمار و انفورماتیک

 فرآیند تبدیل ترکیه به جامعه اطالعاتیطبق این استراتژي، . ، استراتژي ملّی جامعه اطالعاتی شدت عمل گرفت2006در جوالي            

 : اولویت زیر انجام خواهد شد 7حول  

1.Social Transformation 
2.Adoption of  ICT by Business

3.Citizen-centered Service Transformation

4.Modernization in Public Administration

5.A Globally Competitive ICT Sector

6.Competitive

7.Widespread and Affordable Communication Infrastructure and Services and Improvement of 
R&D and Innovation. 

، »کارت شهروندي الکترونیک«صادر شده است، در یک پروژه پایلوت  2007جوالي سال  چهارمطبق بخشنامه نخست وزیري که در 

بخشنامه هم مشخصات کارت و هم مشخصات . شوند اهداف اعتبارسنجی شناسایی استفاده میهاي شهروندي الکترونیک منحصرا براي  کارت

پیاده سازي آزمایشی در سیستم تامین اجتماعی خواهد بود و ادامه کار بر مبناي تجربیات پایلوت . فرآیند پیاده سازي پروژه را توضیح داده است

اي از امنیت اجتماعی و سالمت راه  سازي پایلوت در حال حاضر در محدوده پیاده طبق این بخشنامه یک پروژه سه سطحی .انجام خواهد شد

سازي سطح پایلوت  بر اساس ارزیابی نتایج پیاده). 2009ژانویه (فاز دوم پیاده سازي پایلوت در حال حاضر در حال پایان است . اندازي شده است

 .آغاز خواهد شد 2009دوم، فاز سوم در می سال 

 :نفر به صورت زیر بوده است 10.000هاي زیر در سطح اول براي  یشی کارت شناسایی هوشمند در ترکیه با مسئولیتپروژه آزما

وزارت کار و تامین اجتماعی، وزارت بهداشت: کاربران 

6وزارت کشور، اداره کل ثبت جمعیت: هماهنگ کننده 

ریزي کشور سازمان برنامه: مدیریت 

پشتیبان :Turkish Mint

کننده پیاده :TUBITAK – UEKAE

سازي سیستم عامل کارت هوشمند پیاده: اهداف پروژه

هاي بهداشت و تامین اجتماعی  کارت شناسایی جدید ابتدا در زمینه. اولین فاز برنامه آزمایشی مرتبط با پروژه کارت شهروندي اجرا شده است

و هیئت مدیره تامین  TUBITAK 7کنسول تحقیقات دانش و فناوري ترکیه برنامه آزمایشی در یک پروتکل الحاقی که توسط. شود استفاده می

 .مورد توافق قرار گرفته است 8اجتماعی

                                                                
٦ General Directorate of Civil Registration and Nationality
٧ Scientific and Technological Research Council of Turkey (TUBITAK)
٨ Social Security Board (SGK)
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توسعه داده خواهد شد، که همچنین سیستم عامل این 

در سطح نهایی، برنامه . سازي خواهد شد هاي مختلف آن پیاده

ت خدم 57دولت الکترونیک مجموعا  اهگرد، 2009

در آینده این امکانات از . شود ه کاربران ارائه میتراکنش امن در حال حاضر به وسیله امضاي دیجیتال، امضاي دیجیتال موبایل یا کلمه عبور ب

هایی همچون موبایل و کامپیوتر جیبی نیز  عالوه بر این، سیستم در آینده به دستگاه

 . یکی از مواردي که باید به عنوان زیرساخت مدرن شوند، تلفنهاي سلولی یا زیرساخت تلفن همراه است

موارد دیگري که . باشد هاي رادیویی دیجیتالی میکروویو براي تسهیل ارتباط بین مراکز شهري می

و سیستم پرداخت  MERNISشوند، انتقال داده امن بین مراکز دولتی، 

 .دیگري در ترکیه به تصویب رسیده است

٩ http://www.turkiye.gov.tr/
١٠ http://www.turksat.com.tr/english/index.php 

 منبع 

مشاورین پروژهمستندات -
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 سازمان ثبت احوال کشور ـ  معاونت آمار و انفورماتیک

توسعه داده خواهد شد، که همچنین سیستم عامل این  UEKAEها توسط  در این پروژه آزمایشی سه سطحی، کارت شهروندي و کارتخوان

 .ها را روي آن تست خواهد کرد مه

هاي مختلف آن پیاده فاز دوم، یک برنامه آزمایشی است که در یک ناحیه به منظور درگیر کردن بخش

 .سازي خواهد شد کارت پیاده 300.000

2009در می  .است 9ترکیه، پورتال دولت الکترونیکهاي دولت الکترونیک در 

 . دهد نهاد مختلف به همراه اطالعاتی در مورد روالهاي مدیریتی را ارائه می

تراکنش امن در حال حاضر به وسیله امضاي دیجیتال، امضاي دیجیتال موبایل یا کلمه عبور ب

عالوه بر این، سیستم در آینده به دستگاه. طریق کارت هوشمند در اختیار کاربران قرار خواهد گرفت

 .باشد می Turksat10مسئولیت پروژه به عهده شرکت دولتی 

یکی از مواردي که باید به عنوان زیرساخت مدرن شوند، تلفنهاي سلولی یا زیرساخت تلفن همراه است

هاي رادیویی دیجیتالی میکروویو براي تسهیل ارتباط بین مراکز شهري می هاي فیبر نوري، رله

شوند، انتقال داده امن بین مراکز دولتی،  الکترونیک در نظر گرفته میدر ترکیه به عنوان زیرساخت دولت 

دیگري در ترکیه به تصویب رسیده است قوانین مختلفی براي تجارت الکترونیکی و ارتباط الکترونیک و امضاي دیجیتال و موارد

                                        

http://www.turksat.com.tr/english/index.php

سازمان ثبت احوال کشور ـ  معاونت آمار و انفورماتیک

 

 

در این پروژه آزمایشی سه سطحی، کارت شهروندي و کارتخوان

مهرا نیز خواهد ساخت و برنا ها کارت

فاز دوم، یک برنامه آزمایشی است که در یک ناحیه به منظور درگیر کردن بخش

300.000در نواحی مجاور براي گسترش به 

هاي دولت الکترونیک در  یکی از زیرساخت

نهاد مختلف به همراه اطالعاتی در مورد روالهاي مدیریتی را ارائه می 19الکترونیکی از 

تراکنش امن در حال حاضر به وسیله امضاي دیجیتال، امضاي دیجیتال موبایل یا کلمه عبور ب

طریق کارت هوشمند در اختیار کاربران قرار خواهد گرفت

مسئولیت پروژه به عهده شرکت دولتی . خدمات ارائه خواهد داد

یکی از مواردي که باید به عنوان زیرساخت مدرن شوند، تلفنهاي سلولی یا زیرساخت تلفن همراه است

هاي فیبر نوري، رله این کار با استفاده از کابل

در ترکیه به عنوان زیرساخت دولت 

 .الکترونیکی مالیات هستند

قوانین مختلفی براي تجارت الکترونیکی و ارتباط الکترونیک و امضاي دیجیتال و موارد
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شهروندان از فروردین ماه تنها با بلیط 

الکترونیک از سیستم اتوبوسرانی 

 .استفاده می کنند

از فروردین ماه در شهر تهران دیگر : شهردار تهران گفت

بلیط کاغذي براي اتوبوس ها استفاده نخواهد شد و همه 

.الکترونیک استفاده کنندشهروندان باید از بلیط 

چندین پروژه در حاشیه مراسم افتتاح دکتر محمدباقر قالیباف

با توجه : ران با بیان این مطلب اظهار داشتترافیکی شهر ته

 سال آینده به شهري 5تهران باید طی 

بلیط ، اجراي طرحهوشمند تبدیل شود در نخستین گام

ار دارد و از ابتداي سال آینده الکترونیکی در دستور کار قر

: وي تاکید کرد  .معتبر نخواهند بوددیگر بلیط هاي کاغذي

کارت بلیط هاي مترو در سیستم اتوبوسرانی نیز قابل استفاده 

در تالشیم در آینده نزدیک از یک کارت هوشمند 

درتاکسی استفاده براي کل ناوگان حمل و نقل عمومی حتی

شهردار پایتخت با بیان اینکه در مورد استفاده از کارت 

نقل عمومی صحبت ها و بلیط الکترونیک براي حمل و

نشهرها نیز صورت گرفته بیان رایزنی هایی با سایر کال

کالنشهرهاي کشور نیز توافق هایی صورت گرفته 

در سایر تهران که کارت بلیط هاي مترو و اتوبوس

به طور مثال شهروندان . یز اعتبار داشته باشد

ها در سیستم اتوبوسرانی و متروي  کارت بلیط

شهروندان این شهرها ، همچنیناستفاده کنند

نیز بتوانند در تهران از کارت بلیط هاي خود استفاده کرده و 

.سیستم منسجم و یکپارچه در کل کشور ایجاد شود

هفته نامه داخلی کارت ملی هوشمند
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 سازمان ثبت احوال کشور ـ  معاونت آمار و انفورماتیک

اخبار هفته

 صدور کارت هوشمند معافیت سربازي

رئیس سازمان وظیفه عمومی نیروي انتظامی 

کارت هوشمند معافیت از خدمت سربازي از 

 . هشتم اسفند در سراسر ایران صادر می شود

    جوادسردار محمد به گزارش پایگاه اطالع رسانی پلیس،

شدگان به ویژه این کارت براي معاف 

مشموالنی که سه فرزند خانواده به سربازي اعزام شده اند 

ي بودن براي ضریب امنیتی باال، چند الیه ا

 ، امکان ذخیره سازي اطالعات بیشتر،

کیفیت و استحکام و نیز امکان دستیابی به اصالت کارت با 

اه الکترونیکی از ویژگیهاي کارت هوشمند 

 

در اجراي صدور کارت هوشمند معافیت از 

هزار نفر واجد شرایط شناخته شده اند که 

هزار نفر از این تعداد بزودي کارت هوشمند 

: عمومی نیروي انتظامی کشور گفت 

براي افرادي که پیش از این کارت معافیت از خدمت به 

صورت دستی صادر شده است بر اساس برنامه زمان بندي 

 . ارت هوشمند معافیت صادر خواهد شد

شهروندان از فروردین ماه تنها با بلیط 

الکترونیک از سیستم اتوبوسرانی 

شهردار تهران گفت

بلیط کاغذي براي اتوبوس ها استفاده نخواهد شد و همه 

شهروندان باید از بلیط 

دکتر محمدباقر قالیباف

ترافیکی شهر ته

به اینکه شهر

هوشمند تبدیل شود در نخستین گام

الکترونیکی در دستور کار قر

دیگر بلیط هاي کاغذي

کارت بلیط هاي مترو در سیستم اتوبوسرانی نیز قابل استفاده 

در تالشیم در آینده نزدیک از یک کارت هوشمند است و

براي کل ناوگان حمل و نقل عمومی حتی

شهردار پایتخت با بیان اینکه در مورد استفاده از کارت  .کنیم

بلیط الکترونیک براي حمل و

رایزنی هایی با سایر کال

کالنشهرهاي کشور نیز توافق هایی صورت گرفته با: داشت

که کارت بلیط هاي مترو و اتوبوس

یز اعتبار داشته باشدکالنشهرها ن

کارت بلیطبتوانند از این

استفاده کنند سایر شهرها

نیز بتوانند در تهران از کارت بلیط هاي خود استفاده کرده و 

سیستم منسجم و یکپارچه در کل کشور ایجاد شودیک
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صدور کارت هوشمند معافیت سربازي

رئیس سازمان وظیفه عمومی نیروي انتظامی 

کارت هوشمند معافیت از خدمت سربازي از :گفت

هشتم اسفند در سراسر ایران صادر می شود
 

 

 

 

به گزارش پایگاه اطالع رسانی پلیس،

این کارت براي معاف  :کمند افزود زاده

مشموالنی که سه فرزند خانواده به سربازي اعزام شده اند 

  .صادر می شود

ضریب امنیتی باال، چند الیه ا :وي اضافه کرد

، امکان ذخیره سازي اطالعات بیشتر،جلوگیري از جعل کارت

کیفیت و استحکام و نیز امکان دستیابی به اصالت کارت با 

اه الکترونیکی از ویژگیهاي کارت هوشمند دستگ استفاده از

 . خدمت سربازي است معافیت از

در اجراي صدور کارت هوشمند معافیت از  :زاده کمند گفت

هزار نفر واجد شرایط شناخته شده اند که  320خدمت سربازي

هزار نفر از این تعداد بزودي کارت هوشمند  170براي 

 .معافیت صادر می شود

عمومی نیروي انتظامی کشور گفت  رئیس سازمان وظیفه

براي افرادي که پیش از این کارت معافیت از خدمت به 

صورت دستی صادر شده است بر اساس برنامه زمان بندي 

ارت هوشمند معافیت صادر خواهد شدک
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  :پدربزرگ نگاهی متفکرا نه به قبض تلفن انداخت و گفت   

 راستی با کارت ملی هوشمند هم میشه این کار روکرد؟. ـ  هزینه ي تلفن این ماه رو هم از راه دور پرداخت کنیم راحت تریم

 :مکثی کردم و در حا لی که قبض رو از دست پدربزرگم می گرفتم، گفتم

در همین راستا هزینه . در حال جایگزین شدن به جاي کارتهاي مغناطیسی براي سهولت پرداخت هزینه ي تلفن می با شن کارتهاي هوشمند. ـ چرا که نه

 .هاي تلفن از یه موجودي که قبأل پرداخت شده و در داخل تراشه است، کاسته می شه

 دیگه چه کارایی میشه ا نجام داد؟  -

 .ناسایی ملی الکترونیک می تونه به عنوان یه سند امن و حفاظت شده در راي گیري مورد استفاده قرار بگیرهکارت ش. راي گیري یکی دیگه از اون کاراست -

، قابلیت ذخیره نمودن پول روي کارت هوشمند رو تعریف و این اجازه رو می ده، دارنده ي کارت از اون به عنوان )  EMV(کی استانداردهاي ونیپول الکتر

درون کارت خود واریز کرده و این امر در زمان  ATMدارنده ي کارت می تونه مبالغی رو از طریق پایانه هاي بانکی و پرداختی . هابزار پرداخت استفاده کن

براي افزایش امنیت این کاربردش هم می شه رمز شخصی رو با اون . پرداخت و خرید به سهولت امکان پرداخت رو از طریق کارت هوشمند فراهم سازه

 .ترکیب نمود

 .یه کارت با اینهمه کارایی. چه خوب: صحبتم که به اینجا رسید پدربزرگ مثل طفلی که شکالت دیده باشه، هیجان زده گفت

کنترل دسترسی، نگهداري اعتبار،  مخابرات ،کیف . حاال کجاش رو دیدید پدربزرگ: در حالیکه می رفتم توي آشپزخونه تا کمی میوه از یخچال بیارم، افزودم

مثأل در همین معامالت مالی، کارتهاي هوشمند بطور . استفاده ها ئیه که در آینده قراره از اون بشه  ... د الکترونیکی، حمل و نقل و معامالت مالی وپول خر

 .دستمزدها بصورت اعتباري  بکاربرهو  انتقال پول ،انتقاالت مالی، شامل پرداخت  و  فزاینده اي در نقل

 .هوشمند یه جایگزین مطمئن براي کلیدهاي فلزي یا کارتهاي مغناطیسی در ساختمانها و مناطق حساس امنیتی می باشنکارتهاي : در مورد کنترل دسترسی

نیاز به یه کارت هوشمند دارن تا در داخل تلفن ) GSM«)Global System for Mobile Communication«تلفنهاي : در زمینه ي مخابرات

مانند رمزنگاري مکالمات و پیغامهاي فرستاده شده از طریق تلفنهاي ما بین کشورها انجام » Gsm«ن و تسهیالت قرار گرفته و بوسیله ي اون حساب تلف

راشه برخالف تکنولوژي قبلی تلفنهاي موبایل، کارت هوشمند محافظت در برابر کالهبرداري رو تأمین می کنه بطوریکه تمامی توضیحات حساب دریه ت. بشه

 ...و اما درباره ي کیف پول خرد الکترونیکی. تلفن نگهداري بشهي هوشمند و نه در خود 

این : ه شدپدربزرگ که سراپا گوش بود ناگهان جمله ي آخرم رو با تعجب تکرار کرد و ابروهاش رو به هم نزدیک نمود، بطوریکه بر چروك پیشانیش افزود

ماشینهاي فروش کاال،  ، ي محاسبه و پرداخت هزینه ي گاز، برق، آب  و غیرهکیف پول خرد الکترونیکی قراره جاي چه چیزهایی رو بگیره؟ قراره جا

فکر می کنم این مطالب براي امروز کافی . که خودش جاي بحث مفصلی داره.پارکینگها، خدمات کامپیوتري براي دانش آموزان و بعضی دیگر رو بگیره 

 . . ..اگه اجازه بدین یه سیب پوست کنم با هم بخوریم تا بعد. باشه

. . .دارد ادامه                    

نیره السادات حصاري

)قسمت هشتم ( همراه با کارت ملی هوشمند


