
 )بخش سوم 
( 

 )قسمت نهم 

موثر بر دوام بدنه کارت بررسی 

و سپس جمع بندي و نتیجه گیري در خصوص  مواد متداول مصرفی در تولید 

تجربه کشور ترکیه در دولت 

و اخبار هفته و داستان همراه با کارت ملی 

                                                

      1010شماره شماره 

              

: در این شماره

 مقدمه
بخش سوم ( عوامل موثر بر دوام بدنه کارت 

)ترکیه بخش دوم ( تجربه کشورهاي دیگر 

 هفته اخبار
قسمت نهم ( همراه با کارت ملی هوشمند 

موثر بر دوام بدنه کارت بررسی در این شماره و شماره هاي آینده عوامل 

و سپس جمع بندي و نتیجه گیري در خصوص  مواد متداول مصرفی در تولید 

تجربه کشور ترکیه در دولت  دومدر قسمت دیگر ، بخش . کارت صورت خواهد پذیرفت 

و اخبار هفته و داستان همراه با کارت ملی . الکترونیک و کارت ملی هوشمند خواهد آمد

 .  شمند بخشهاي دیگر این شماره خواهند بود

  13881388شنبه پانزدهم اسفندماه شنبه پانزدهم اسفندماه 

  سازمان ثبت احوال کشورسازمان ثبت احوال کشور

مار و انفورماتیکمار و انفورماتیکآآمعاونت معاونت 

در این شماره و شماره هاي آینده عوامل   ::مقدمه مقدمه 

و سپس جمع بندي و نتیجه گیري در خصوص  مواد متداول مصرفی در تولید  د شدخواه

کارت صورت خواهد پذیرفت 

الکترونیک و کارت ملی هوشمند خواهد آمد

شمند بخشهاي دیگر این شماره خواهند بودهو

شنبه پانزدهم اسفندماه شنبه پانزدهم اسفندماه 

سازمان ثبت احوال کشورسازمان ثبت احوال کشور

معاونت معاونت 
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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 کار ت به لحاظ 

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

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

)فرآیند تولید فیلم و کارت چند الیه ، وارد کردن چیپ ، قدرت و انعطاف اتصال آنتن به بدنه کارت

بـراي   اسـت  یک پلیمر ممکـن . یک محصول ایفا می کند 

به عنوان مثال ، پلی  اتـیلن ترفتـاالت  مـورد    . شکل دهی در برخی فرایندها بسیار مطلوب و در برخی دیگر کامالً غیر قابل مصرف باشد 

بـه همـین صـورت    . ی مناسـب نیسـت   یند قـالبگیري دمشـ  

 . پلیمرهاي مورد مصرف در تولید کارتهاي پالستیکی نیز باید در فرایندهاي متداول این صنعت از فرایندپذیري مطلوب برخوردار باشند 

ایین تري به الیه اي فرایند الیه کاري به عنوان فرایند اصلی تولید کارت براي پلیمرهایی مناسب است که قادر باشند در درجه حرارتهاي پ

از این حیث پلیمرهاي آمورف بر پلیمرهاي بلورین ارجحیت دارند و در میان پلیمرهاي آمورف ، پلیمرهاي بـا دمـاي   

دماي پخت و  همچنین در فرایندهایی که براي اتصال بهتر الیه ها از چسب استفاده می شود نیز

 چـه  هر. پس از فرایند شکل دهی نیز در طراحی اهمیت فراوان دارد 

 .میزان هم رفتگی پلیمر کمتر باشد ، ابعاد محصول نهایی با دقت بیشتري قابل کنترل خواهد بود 

ته به تازگی ، امکان استفاده از فرایندهاي کواکستروژن به عنوان راه جدیدي براي تولید کارتهاي چند الیه مورد بررسی و استفاده قرار گرف

الزم به توضیح است از آنجا که ویژگیهـاي  . به آن اشاره گردیده 

آن در جـداول ایـن بخـش    به بسته به ترکیب درصد آن مابین ویژگیهاي اجزاء تشکیل دهنده آن است ، بنابراین اطالعات مربوط 

  Shrinkge   ١  

شماره 

معاونت آمار و انفورماتیک

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

بیشترین هزینه هاي پروژه می باشدکه یکی از (حفظ 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 . ی برخوردار استیحضوري مردم ، از اهمیت باال

 :توضیح بیشتر آنها خواهیم پرداخت

مجموعه خواص فیزیکی مکانیکی

فرآیند تولید فیلم و کارت چند الیه ، وارد کردن چیپ ، قدرت و انعطاف اتصال آنتن به بدنه کارت

یک محصول ایفا می کند  یندپذیري هر پلیمر نقش عمده اي در انتخاب آن به عنوان ماده اولیه

شکل دهی در برخی فرایندها بسیار مطلوب و در برخی دیگر کامالً غیر قابل مصرف باشد 

یند قـالبگیري دمشـ  آمصرف در تولید نخ با فرایند اکستروژن به هیچ عنوان براي تولید بطري با فر

پلیمرهاي مورد مصرف در تولید کارتهاي پالستیکی نیز باید در فرایندهاي متداول این صنعت از فرایندپذیري مطلوب برخوردار باشند 

فرایند الیه کاري به عنوان فرایند اصلی تولید کارت براي پلیمرهایی مناسب است که قادر باشند در درجه حرارتهاي پ

از این حیث پلیمرهاي آمورف بر پلیمرهاي بلورین ارجحیت دارند و در میان پلیمرهاي آمورف ، پلیمرهاي بـا دمـاي   

همچنین در فرایندهایی که براي اتصال بهتر الیه ها از چسب استفاده می شود نیز. مناسب ترند 

پس از فرایند شکل دهی نیز در طراحی اهمیت فراوان دارد 1 میزان هم رفتگی پلیمر. می باشد سرعت پخت چسب داراي اهمیت 

میزان هم رفتگی پلیمر کمتر باشد ، ابعاد محصول نهایی با دقت بیشتري قابل کنترل خواهد بود 

به تازگی ، امکان استفاده از فرایندهاي کواکستروژن به عنوان راه جدیدي براي تولید کارتهاي چند الیه مورد بررسی و استفاده قرار گرف

به آن اشاره گردیده  )  PC/ PETG   )PECاست که قبالً در بخش مربوط به معرفی آلیاژ 

بسته به ترکیب درصد آن مابین ویژگیهاي اجزاء تشکیل دهنده آن است ، بنابراین اطالعات مربوط 

                                        

دوام بدنه کارت

معاونت آمار و انفورماتیک –سازمان ثبت احوال کشور 

 

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

حفظ کارآیی دراز مدت آن و نیز هزینه تعویض 

حضوري مردم ، از اهمیت باال

توضیح بیشتر آنها خواهیم پرداخت

مجموعه خواص فیزیکی مکانیکی -1

یهاي حرارتیویژگ  -2

 فرآیند تولید -3

 مقاومت شیمیایی -4

ویژگیهاي نوري -5

چاپ پذیري -6

فرآیند تولید فیلم و کارت چند الیه ، وارد کردن چیپ ، قدرت و انعطاف اتصال آنتن به بدنه کارت(فرآیند تولید -3

 

یندپذیري هر پلیمر نقش عمده اي در انتخاب آن به عنوان ماده اولیهآفر       

شکل دهی در برخی فرایندها بسیار مطلوب و در برخی دیگر کامالً غیر قابل مصرف باشد 

مصرف در تولید نخ با فرایند اکستروژن به هیچ عنوان براي تولید بطري با فر

پلیمرهاي مورد مصرف در تولید کارتهاي پالستیکی نیز باید در فرایندهاي متداول این صنعت از فرایندپذیري مطلوب برخوردار باشند 

فرایند الیه کاري به عنوان فرایند اصلی تولید کارت براي پلیمرهایی مناسب است که قادر باشند در درجه حرارتهاي پ

از این حیث پلیمرهاي آمورف بر پلیمرهاي بلورین ارجحیت دارند و در میان پلیمرهاي آمورف ، پلیمرهاي بـا دمـاي   . یکپارچه تبدیل شوند 

مناسب ترند  ،  انتقال شیشه اي پایین تر

سرعت پخت چسب داراي اهمیت 

میزان هم رفتگی پلیمر کمتر باشد ، ابعاد محصول نهایی با دقت بیشتري قابل کنترل خواهد بود 

به تازگی ، امکان استفاده از فرایندهاي کواکستروژن به عنوان راه جدیدي براي تولید کارتهاي چند الیه مورد بررسی و استفاده قرار گرف 

است که قبالً در بخش مربوط به معرفی آلیاژ 

بسته به ترکیب درصد آن مابین ویژگیهاي اجزاء تشکیل دهنده آن است ، بنابراین اطالعات مربوط  این آلیاژ

 .گنجانده نشده است 
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 )هر پلیمر براي فرآیندهاي محدودي مناسب می باشد

Laminiation   ١  

PC PETF PETG
خوب خوب

240 230 <

005/0 02/0  <

2/1 4/1

 تهاىیشخص( مردان. فتندیب استیر از که

 اش نهیس بر دست با گاه آن. هستم آنان 

 .میکن مى نیتأم را شما مصالح نظر

32 ح ،83 ص ،2 ج اشى،یالع ریتفس ؛5 ح ،246 ص ،24

شماره 

معاونت آمار و انفورماتیک

هر پلیمر براي فرآیندهاي محدودي مناسب می باشد(انواع فرآیند هاي پلیمري 

 قالبگیري تزریقی

 ...پیوسته تولید فیلم و 

مقایسه فرآیند پذیري

                                        

PETG ABS PVC  ویژگی

عالی عالی عالی کیفیت الیه کاري

100 < 100 < 100 < )ºC(دماي الیه کاري 

005/0 009/0- 

007/0

01/0- 

005/0

هم رفتگی در قالب

27/1 06/1- 

02/1

58/1- 3/1

 جوانان به سفارش

 :ندیفرما مى ثىیحد در جوانان

که زمانى تا دیکن شانیرها. دینرو سانیرئ نزد و دیکن

 از بهتر تانیبرا من! سوگند خدا به. دیریمگ همراز دوست

 ).دینرو ستمکار رهبران

 :اند نموده اشاره نکته چند به حضرت

 .دینباش داران مقام و رؤسا دنبال به ـ2 

نظر هر از که دینکن رها زندگى در را ما ـ4 

24 بحاراالنوار،ج

معاونت آمار و انفورماتیک –سازمان ثبت احوال کشور 

 

انواع فرآیند هاي پلیمري 

قالبگیري تزریقی

قالبگیري دمشی 

1الیه کاري  

 پیوسته تولید فیلم و فرآیند

                                                                

ویژگی

کیفیت الیه کاري

دماي الیه کاري 

هم رفتگی در قالب

وزن مخصوص

جوانان اصالح براى) ع(صادق حضرت

کن شهیپ تقوا! جوانان گروه اى 

دوست خداوند جاى به را) برجسته

رهبران دنبال به ما جاى به عنىی( زد

حضرت گرانسنگ ثیحد نیا در

 .دیساز شهیپ را پاکى و تقوا ـ1

  .دینشو زده تیشخص ـ3
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همانطور که اشاره شد از کارت ملّی هوشمند در ترکیه به عنوان یک زیرساخت براي انجام خدمات الکترونیکی و نیل به سمت جامعه اطالعات 

ارائه خدمات به صورت الکترونیکی با استفاده از این مهمترین توجیه استفاده از کارت ملّی هوشمند در ترکیه عبارت است از 

 :توان به موارد زیر اشاره کرد استانداردهاي جهانی مختلفی استفاده شده است از جمله می

ICAO, CEN/TS ١۵۴٨٠, ISO ٧٨١٠, ISO 

 AKiSنام دارد  AKiSاین سیستم عامل .تهیه شده است 

هاي  کارت. گیرد روي میکروپروسسوري که خدمات امنیتی و امضاي الکترونیکی، رمزنگاري و خدمات کلیدهاي مخفی روي خود دارد قرار می

هاي اعتباري و حمل و  هاي شناسایی الکترونیک، کارت

میکروپروسسور کارت ملی . طراحی شده است 8051

امکان ارتباط این . است PP-BSI٠٠٠٢است، این میکرو با 

یا داروخانه کارت خودش را وارد سیستم   دکتر. 

 .شود حالت، تمام اطالعات بهداشتی شهروند توسط پزشک قابل رویت می

١ Pin code

 تجربه کشورهاي دیگر در دولت الکترونیک و کارت ملی هوشمند 

شماره 

معاونت آمار و انفورماتیک

 هوشمند کارت ملّیاز توجیهات استفاده 

همانطور که اشاره شد از کارت ملّی هوشمند در ترکیه به عنوان یک زیرساخت براي انجام خدمات الکترونیکی و نیل به سمت جامعه اطالعات 

این مهمترین توجیه استفاده از کارت ملّی هوشمند در ترکیه عبارت است از 

 هوشمند مشخصات فنی کارت ملّی

:هوشمند ترکیه وجود دارد که عبارت است از

 کنترل گواهینامه دو طرفه

استانداردهاي جهانی مختلفی استفاده شده است از جمله می، هوشمند  ترکیه

ISO ٧٨١۶, ISO ١٠٣٧٣

تهیه شده است  UEKAEبراي کارت ملی هوشمند ترکیه یک سیستم عامل ملّی توسط شرکت 

روي میکروپروسسوري که خدمات امنیتی و امضاي الکترونیکی، رمزنگاري و خدمات کلیدهاي مخفی روي خود دارد قرار می

هاي شناسایی الکترونیک، کارت توانند براي امضاي دیجیتال، کارت دارند می AKiSملی هوشمندي که سیستم عامل 

8051براي اجرا روي میکروپروسسورهاي مبتنی بر  AKiS.استفاده قرار گیرند

Infineon  به شمارهSLE۶۶CX۶٨٠PE  است، این میکرو با

T= استاندارد ISO/IEC ٧٨١۶-فراهم است ٣. 

 هاي کاربري کارت ملّی هوشمند

. ها بودند ها و داروخانه اولین استفاده کنندگان کارت ملی هوشمند در فاز پایلوت، بیمارستان

حالت، تمام اطالعات بهداشتی شهروند توسط پزشک قابل رویت میکنند، در این  کند، شهروندان کارت خودشان را وارد دستگاه می

                                        

تجربه کشورهاي دیگر در دولت الکترونیک و کارت ملی هوشمند 

)بخش دوم (  ترکیه

معاونت آمار و انفورماتیک –سازمان ثبت احوال کشور 

 

توجیهات استفاده  -3-3

همانطور که اشاره شد از کارت ملّی هوشمند در ترکیه به عنوان یک زیرساخت براي انجام خدمات الکترونیکی و نیل به سمت جامعه اطالعات 

این مهمترین توجیه استفاده از کارت ملّی هوشمند در ترکیه عبارت است از  بنابر. شود استفاده می

 .کارت هوشمند

مشخصات فنی کارت ملّی -3-4

هوشمند ترکیه وجود دارد که عبارت است ازملی چهار سطح امنیتی در کارت 

کنترل فیزیکی کارت 

کنترل گواهینامه دو طرفه

1کدپین 

اثر انگشت+ پین کد 

هوشمند  ترکیهسازي کارت ملّی  براي پیاده

براي کارت ملی هوشمند ترکیه یک سیستم عامل ملّی توسط شرکت 

روي میکروپروسسوري که خدمات امنیتی و امضاي الکترونیکی، رمزنگاري و خدمات کلیدهاي مخفی روي خود دارد قرار می

ملی هوشمندي که سیستم عامل 

استفاده قرار گیرندنقل عمومی مورد 

Infineonهوشمند ترکیه متعلق به شرکت 

١=میکرو با خارج از طریق پروتکل 

هاي کاربري کارت ملّی هوشمند حوزه -3-4-1

اولین استفاده کنندگان کارت ملی هوشمند در فاز پایلوت، بیمارستان

کند، شهروندان کارت خودشان را وارد دستگاه می می

                                                                

تجربه کشورهاي دیگر در دولت الکترونیک و کارت ملی هوشمند 
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 :موارد امنیتی بصري که در کارت ملّی هوشمند  ترکیه در نظر گرفته شده است، به ترتیب در رو و پشت کارت به صورت زیر است

١ Guilloche

 : منبع

مستندات مشاورین پروژه

شماره 

معاونت آمار و انفورماتیک

 مالحظات امنیتی بصري

موارد امنیتی بصري که در کارت ملّی هوشمند  ترکیه در نظر گرفته شده است، به ترتیب در رو و پشت کارت به صورت زیر است

 :امنیتی بصري که در باال ذکر شده، در زیر آمده است

                                        

معاونت آمار و انفورماتیک –سازمان ثبت احوال کشور 

 

مالحظات امنیتی بصري -3-4-2

موارد امنیتی بصري که در کارت ملّی هوشمند  ترکیه در نظر گرفته شده است، به ترتیب در رو و پشت کارت به صورت زیر است

 

امنیتی بصري که در باال ذکر شده، در زیر آمده استفهرست موارد 

هولوگرام 

OVI
UV 
Micro text 
1گیلوش 

Rainbow 
Raster
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 اقتصادي فعاالن تمام براي بازرگانی هوشمند

 شود  می صادر

 کارت صدور مقدمات: گفت ایران معادن و صنایع و بازرگانی

 بازرگانی و تجارت بخش فعاالن همه و شده فراهم

 بازرگانی هوشمند کارت صاحب آینده سال دوم نیمه

 از یکی بازرگانی هوشمند کارت: داشت اظهار مصدقی

 و داخلی بازرگانی امر به که است اقتصادي فعاالن

: داد ادامه وي. است برخوردار خاصی اهمیت از و کنند

 سراسر در را کارت این ها استان معادن و صنایع و

 تایید به سپس و کنند می صادر مرکزي اتاق از

 ایجاد ایران، اتاق دبیرکل. رسد می بازرگانی وزارت بازرگانی

 کارت از سوءاستفاده از جلوگیري و کشور در اعتماد 

 امضاي: گفت و کرد بیان بازرگانی هوشمند کارت مزایاي

 تمام قانونی مسئولیت و شده تعبیه آن روي کارت

. است دارندگان عهده به شود می انجام کارت روي

 شکل به تاکنون آنکه علت به بازرگانی هاي کارت صدور

 لحاظ به هم را فراوانی مشکالت شده می انجام جداگانه

 این لزوم صورت در: کرد تاکید مصدقی. است داشته 

 یک در ها کارت این آن بر عالوه و بوده استفاده قابل 

 و صنایع و بازرگانی اتاق دبیرکل. است کنترل قابل ملی

 و است ملی و بزرگ کار این اجراي مسئول ایران اتاق

 . است شده تدوین پیمانکاران تعیین براي الزم هاي شاخص

 ماه 21 پایان تا آغاز از بازرگانی هوشمند کارت صدور 

 بینی پیش ما و گذشته ماه سه طرح این آغاز زمان از

 طور به را بازرگانی هوشمند کارت صدور آینده سال اواسط

 تمدید براي تدریج به: افزود مصدقی. کنیم آغاز ها اتاق

 افراد براي و گرفت خواهد قرار مبنا هوشمند هاي کارت

 . شد خواهد صادر بازرگانی هوشمند هاي کارت ابتدا

شماره 

معاونت آمار و انفورماتیک

 اخبار هفته

 آینده سال از ومستغالت

 امالك هوشمند کارت صدور از کشور

 . خبرداد آینده سال

 پرداخت سیستم آینده سال از اینکه

  اندازي راه امالك مشاوران هاي 

 هاي دستگاه نصب با مردم حال

 امالك مشاوران هاي بنگاه تمام 

، بنگاه بودن باز زمان تا را مردم 

 دولت توسط مستغالت و امالك 

 به مراجعه با باید کشور در ملک 

 کارت صدور براي را خود ملکی هاي

 مقابله را کارت این صدور علل 

 توزیع:  افزود و کرد اعالم مسکن 

 این داشتن و شود می شروع آینده

 .شود می اجباري دولت توسط

هوشمند کارت

بازرگانی اتاق دبیرکل

فراهم بازرگانی هوشمند

نیمه از خارجی و داخلی

مصدقی جواد .شوند می

فعاالن اصلی هاي شناسه

کنند می مبادرت خارجی

و بازرگانی هاي اتاق

از نیابت به کشور

بازرگانی هاي سازمان

 و آرامش و اطمینان

مزایاي از را بازرگانی

کارت صاحب دیجیتال

روي که فرآیندهایی

صدور: افزود مصدقی

جداگانه و اي جزیره

 اصالت هم و  کنترل

 کجا هر در ها کارت

ملی سراسري شبکه

اتاق: کرد اضافه معادن

شاخص حاضر حال در

 طرح کل: افزود وي

از که کشد می طول

اواسط در که کنیم می

اتاق همه براي رسمی

کارت جدید هاي کارت

ابتدا همان از نیز جدید

معاونت آمار و انفورماتیک –سازمان ثبت احوال کشور 

 

 

 

ومستغالت امالك هوشمند کارت صدور

کشور امالك مشاوران اتحادیه رئیس    

سال از بازار بیشتر کنترل براي مستغالت و

اینکه بیان با خسروي قلی مصطفی  

 بنگاه در گاز و تلفن برق، آب، قبوض

حال رفاه دلیل به: داشت اظهار شود، می

POS رهگیري کد سامانه کمک به و 

 خانگی مصرفی قبوض پرداخت توانایی

 . هستند دارا

 هوشمند کارت صدور از همچنین وي

 داراي افراد تمام: کرد تصریح و خبرداد

هاي دارایی امالك، مشاوران هاي بنگاه

 . کنند معرفی هوشمند

 کشور امالك مشاوران اتحادیه رئیس

 بازار بیشتر کنترل و سودجویان با بیشتر

آینده سال اردیبهشت اول از ها کارت این

توسط ملک داراي افراد همه براي کارت
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 :پدربزرگ سیب سرخی که در دست داشت را بوئید و گفت

از کیف پول خرد الکترونیکی چطوري استفاده می شه؟. حرفت رو ناتموم نذار-

 :موفق نمی شدم؛ آخرین تکه ي سیبم رو گاز زدم و افزودم من که هر چی می خواستم از کنجکاوي پدربزرگم بکاهم،

داشته باشه، می تونه بوسیله ي ) سکه(مانند کارتهاي پرداخت هزینه ي تلفن، هر طرح خدماتی که نیاز به پول خرد -

 کارتهاي هوشمندي که از قبل توسط مشتري پرداخت شدن؛ با کم کردن بدهی از موجودي تا زمانی که موجودي اون به

بدین ترتیب نیازي به پول نقد نیست و ماشینها از دستکاري و تخریب در امان می باشن و نقل و . صفر برسه جایگزین بشه

.انتقاالت بسیار سریعتر و دقیق تر انجام می گیرن

 :پدربزرگ زمانی که عینک مطالعه اش همراهش نباشه توي شمارش پول بعضی وقتها به مشکل بر می خوره برام گفت

هزار تومانی به راننده ي اتوبوس دادم، بهم برگردوند، فکرکن اگه طرف آدم  50تومانی یه تراول  500چند روز پیش بجاي -

یا اکثر بیماریهایی که از طریق پول منتقل می شن این کارت راهی براي کم . کالشی بود صداش رو هم در نمی آورد

از طرفی استفاده هاي آتی از این کارت . یهاي خاص به اون فصلمخصوصأ فصل سرما و مریض. کردن سرایت بیماریهاست

حتمأ نیاز به نیروي انسانی رو به شدت کاهش می ده، اینطور نیست؟

 : حرفش رو تأیید کردم

روند توسعه . این نکته رو بعضی به عنوان نقطه ضعف این تکنولوژي قلمداد می کنن، اما مزایاي زیادش اون رو می پوشونه-

ژي کارت هوشمند به سمت تکامل کارتهاي هوشمند غیر تماسی می باشه که می تونن اطالعات و داده ها رو از ي تکنولو

اشیاء ( استفاده از کارت هوشمند براي کنترل دستیابی و از طریق بر چسبهاي امنیتی . طریق یه آنتن ارسال و دریافت نمایند

ه اي در تأمین امنیت دارایی ها وجلوگیري از جعل و تبهکاري ها و به تدریج رواج می یابه و نقش عمد) و مردم بالقوه 

براي برچسب گذاري اموال شخصی مانند جواهرات، تکنولوژي کارت هوشمند حاوي اطالعات . شناسایی افراد ایفا می کنه

تراشه . ه جلوگیري کنهکامل مالک و خریدار که نیاز به کوچکتر شدن با افزایش امنیت داره تا از کالهبرداري و سوء استفاد

 .ههاي غیر تماسی ممکنه با ویژگی هاي جدیدتري مانند صدا و تطبیق اثر انگشت اشخاص توسعه یاب

 : سخنم که به اینجا رسید مثل دفعات قبل با استقبال پدر بزرگ روبرو شدم و ادامه دادم 

معامالت مالی . نند عوارض جاده ها روشن شدهمزیت عدم ارتباط فیزیکی با کارت خوان قبأل در زمینه هاي حمل و نقل ما-

توسط کارت هوشمند بطور قابل تصوري، از طریق مفهوم کیف پول الکترونیکی آسانتر شده و توسعه می یابه و مشتریان 

می تونن کاالهاي روزا نه خودشون رو بوسیله ي کارت هوشمند خریداري کنن، بدون آنکه نیازي به حمل پول نقد داشته 

.باشن

شیرینی رو به پدربزرگم تعارف کردم و در . از شادي در پوست خودم نمی گنجیدم، کالبد کوچکم گنجایش این همه شادي رو نداشت

 : صداي فراوان که چشمه اي از اقیانوس شادیم بود، گفتمو حالیکه می بوسیدمش با هیجان و سر 

خیلی خوشحالم اینهمه استعداد . ی هوشمند رو ما انجام بدیمباورم نمی شه از بین اینهمه دانشگاه قرار شده پروژه کارت مل-

.و تبحر کشف شد

 : پدربزرگ متحیر من رو نگاه می کرد در حالیکه جعبه ي شیرینی رو کنار می زد، پرسید     

 داري در مورد چی حرف می زنی؟-

 . بفرمائید شیرینی. همونکه حرف نداره. درباره کارت ملی هوشمند، که اینهمه مدت فکر شما رو به خودش مشغول کرده-

پدربزرگ مرا در آغوش گرفت و دوبار آروم زد پشتم و مثل آدمی که روح دوباره در اندامش دمیده باشن یه دونه شیرینی برداشت و     

 : ن رو در دهانش گذاشت و در ادامه ي صحبتم افزودبدون توجه به بیماریش با ولع او

  . . .ادامه دارد                  .حاال این شیرینی خوردن داره. به دانشگاهت و این طرح بزرگ ملی. آفرین به تو. تو هم حرف نداري-
نیره السادات حصاري

 )قسمت نهم ( همراه با کارت ملی هوشمند 


