
1  1389ـ  شنبه چهاردهم فروردین ماه  

 کارت ملی هوشمندهفته نامه داخلی 

سازمان ثبت احوال کشور ـ معاونت آمار و انفورماتیک

  13891389شنبه چهاردهم فروردین ماه شنبه چهاردهم فروردین ماه 

 12شماره    

هفته نامه داخلی                                                                                                    

سازمان ثبت احوال کشور ـ معاونت آمار و انفورماتیک

) پایانیبخش ( عوامل موثر بر دوام بدنه کارت 

)ترکیه بخش پایانی ( تجربه کشورهاي دیگر 

)یازدهم قسمت ( همراه با کارت ملی هوشمند 

ضمن عرض تبریک به مناسبت آغاز بهار طبیعت   و 

سال جدید شمسی که از سوي مقام معظم رهبري سال 

نامگذاري  "همت مضاعف و کار مضاعف

 بر موثر آخر عوامل شماره بخش این

 در گیري نتیجه و بندي و جمع بررسی

 صورت کارت تولید در مصرفی متداول

 تجربه پایانی بخش ، دیگر قسمت

 هوشمند ملی کارت و الکترونیک دولت

 ملی کارت با همراه داستان و هفته

 . بود خواهند شماره این دیگر بخشهاي

شنبه چهاردهم فروردین ماه شنبه چهاردهم فروردین ماه         1212شماره شماره 

                                                                                                   

  ::در این شماره در این شماره 

مقدمه

 عوامل موثر بر دوام بدنه کارت

 تجربه کشورهاي دیگر

 هفتهاخبار

 همراه با کارت ملی هوشمند

 ::مقدمه مقدمه 

ضمن عرض تبریک به مناسبت آغاز بهار طبیعت   و 

سال جدید شمسی که از سوي مقام معظم رهبري سال 

همت مضاعف و کار مضاعف"به سال  89

این در... انشاا گردید

بررسی کارت بدنه دوام

متداول مواد  خصوص

قسمت در.  پذیرفت خواهد

دولت در ترکیه کشور

هفته اخبار و. آمد خواهد

بخشهاي نیز  هوشمند
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  دوام بدنه کارتدوام 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 

به ویژه در صورت نیاز به مراجعه ) باشدکه یکی از بیشترین هزینه هاي پروژه می (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 . حضوري مردم ، از اهمیت باالیی برخوردار است

 :توضیح بیشتر آنها خواهیم پرداخت

مجموعه خواص فیزیکی مکانیکی -1

ویژگیهاي حرارتی  -2

 فرآیند تولید -3

 اومت شیمیاییمق -4
 ویژگیهاي نوري -5

چاپ پذیري -6

 

چاپ پذیري-6

چاپ اعمال شده بایستی در برابر نور . قابلیت اعمال چاپ بر روي پالستیکهاي بکار رفته در تولید کارت از اهمیت بسزایی برخوردار است 

این مقاومت از آن . داراي مقاومت سایشی خوبی باشدچنانچه کارت مورد نظر تک الیه باشد ، چاپ روي آن بایستی . و گرما مقاوم باشد 

 .جهت مهم است که اطالعات درج شده روي کارت به مرور زمان از بین نرود و نیز امکان جعل کارت به حداقل برسد 

امکانات چاپ  فرایندهاي چاپ و مواد بکار رفته براي چاپ اعم از جوهرهاي چاپ و مواد رنگزا ، بستگی به نیاز هاي گرافیکی مشتري و

در این زمینه آن است که با توجه به تاریخچه گسترده استفاده از آن در صنعت ساخت  PVCمهمترین مزیت . تولید کننده کارت دارد 

کارت ، بسیاري از پارامترهاي مربوط به فرایند تولید از جمله نحوه چاپ و جوهرهاي چاپ مربوطه شناخته شده بوده و لذا کنترل عملیات 

که یک جوهر   Maraflex FXمحصول   Marabuwerke GmbH&Coبه عنوان مثال شرکت . برروي آن آسان است  چاپ

، پلی  PVCنسبت به   ABS.ارائه داده است  ABSو  PVCپایه حاللی براي چاپ اسکرین است را براي چاپ برروي فیلمهاي 

 ABSمعموالٌ به عنوان الیه رویه استفاده میشود ، گرچه فیلمهاي  استر و پلی کربنات استفاده کمتري در کارت سازي دارد و از آن

فیلم هاي حاصل . ، بایستی عملیات آمایش سطحی کرونا روي آن انجام شود  ABSبه هرحال ، براي چاپ روي . کامالً شفاف نیستند

که توسط شرکت  PETFفیلم هاي . ی دارند چاپ پذیري بسیار خوب 1از پلی اتیلن ترفتاالت آمورف و پلی  اتیلن ترفتاالت گلیکولیزه 

DuPont Teijin2   تولید میشود به دلیل درصد تبلور باال از چاپ پذیري ضعیفتري در مقایسه با سایر انواع فیلم هاي پلی استر

 .چاپ روي پلی کربناتها با جوهرهاي مخصوص از دقت و ظرافت باالیی برخوردار است . برخوردارند 

تولید کارت محدود به گرافیک نمی شود ، بلکه در فرایند تولید کارتهاي بدون تماس ، آنتن توسط یک جوهر هادي چاپ در فرایند 

 .الکتریسیته روي یکی از الیه ها چاپ می شود 

                                                                
١ petg
٢ Meliex
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در هنگام تولید کارت در یک فرایند پیوسته الیه کاري ، به . ثبات ابعادي چاپ از دو جنبه گرافیکی و نیز الکترونیکی داراي اهمیت است 

دلیل تنش هاي مکانیکی ، دما و یا رزین بکار رفته در جوهر چاپ  امکان لغزش الیه ها بر روي هم وجود دارد که منجر به اشکال در 

و  PVCاین مطلب در مورد . ه می شود ، بویژه آنکه در کارتهاي بدون تماس ، می تواند منجر به قطع آنتن گردد چاپ انجام شد

PETG  که دمايVICAT  در مورد . آنها در مقایسه با پلی کربنات کمتر است ، بیشتر نمود دارد و مهمتر استPVC  راه حل ارائه ، 

نیز بدلیل اهمیت مقاومت سایشی،  در کارتهاي تک الیه. است  PVCن کاغذ با الیه هاي شده ، چاپ آنتن برروي کاغذ و سپس پوشاند

راهکار دیگر استفاده از . که میتوانند پیوند قوي با زمینه ایجاد کنند ، استفاده شود  1در چاپ انجام شده باید از جوهرهاي سخت شونده

 . چاپ تصویري است که درآن ماده رنگزا در فاز گاز وارد الیه پلیمري شده ، و پس از نفوذ در آن جامد میشود 

بویژه آن که در اکثـر مـوارد بـراي تولیـد     . ید کارت است از دیگر مواردي که در رابطه با چاپ باید در نظر گرفته شود ، سرعت فرایند تول

در جوهرهاي پایه حاللی و پایه آبی بین چاپ هررنگ تا رنگ بعدي مدت زمانی بـراي  . نقش دلخواه از ترکیب چند رنگ استفاده میشود 

 : براي آنکه سرعت فرایند چاپ افزایش یابد ، دو راه پیشنهاد میشود . خشک شدن مورد نیاز است 

با درصد باال که در آنها میزان حالل کمتر بوده و نیز سرعت سخت شدن چـاپ بـرروي فـیلم پلیمـري      UVاستفاده از جوهرهاي )  1( 

 .بیشتر است 

 .استفاده از چاپ تصعیدي )  2( 

الیه پلیمري نفوذ از آنجا که ماده رنگزا در . به خوبی جواب میدهد  PETGو پلی استرهاي آمورف نظیر  PVCچاپ  تصعیدي درمورد 

از طرفی چنانچه تولید کارت چند الیه مـدنظر باشـد ،   . ه به مقاومت سایشی الیه پلیمري خواهد بود تمیکند ، مقاومت سایشی چاپ وابس

در صورت استفاده از چاپ تصعیدي الیه حد واصل ناشی از رزین جوهر بین الیه چاپ شده و الیه رویه وجود نخواهد داشت و در نتیجـه  

 .سبندگی بین الیه در اثر نفوذ زنجیرهاي پلیمري نسبت به حالتی که از جوهرهاي چاپ استفاده شود ، بیشتر خواهد بود چ

 جدول مقایسه چاپ پذیري

PCPETABSPVCویژگی
خوبمتوسطمتوسطمتوسطچاپ پذیري

 خوب ضعیف خوب خوب  2برجسته سازي

خوبخوبخوبمشکل)افزایش هولوگرام(هات استمپ 

 قابل انجام ضعیف خوب خوب حکاکی لیزري

                                                                
١ Curable
٢ Embossing
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 جمع بندي

 :در جدول زیر مقایسه اي کلی  بین مواد مختلف قابل استفاده در تولید کارت انجام شده است

 PC PETGPETFABSPVC

ت
زی

م

باالترین دوام

 مقاومت حرارتی

 )160تا(بسیارخوب

 خواص مکانیکی عالی 

مقاومت سایشی عالی 

شفافیت عالی 

تولید کارت یکپارچه 

صدورلیزري عالی 

زیست سازگار

طول عمر باال

 باالترین مقاومت

 خمش دینامیک

 مقاومت سایشی

 عالی

شفافیت خوب 

تولید کارت یکپارچه 

قیمت مناسب 

زیست سازگار

 مقاومت حرارتی

)90-100(خوب 

 مکانیکی  خواص

 وسفتی خیلی خوب

شفافیت خوب 

 نتیجه عالی با چاپ

 انتقالی

زیست سازگار

قیمت بسیار مناسب

 مقاومت حرارتی

 )80-100(خوب 

 بهترین مقاومت در

 دماي پایین

  خواص مکانیکی

 نسبتا خوب

چاپ انتقالی 

 عمر بهتر ازPVC

قیمت عالی

سفتی  مناسب 

فرآیند پذیري عالی 

تولید پیوسته فرآیند 

 چاپ مستقیم و

 انتقالی

دماي فرآیند مناسب

ت
دی

دو
ح

م

گرانترین

 شکننده هنگام آسیب

 دیدگی

محدودیت چاپ 

فرآیند پرهزینه 

 مقاومت کم در قلیاهاي

قوي

 استحکام کششی

کم

Vicatپایین 

 مقاومت کم در

قلیاهاي قوي

محدودیت در چاپ 

 بازه دمایی کاربرد

 محدود

 فرآیند پیچیده تر از

PVC 
 مقاومت کم در

قلیاهاي قوي

 سفید شدن در اثر

تنش زیاد

محدودیت در چاپ 

 نیاز به آماده سازي

 سطح

آتش گیر 

 مقاومت کم مقابل

 اسیدهاي قوي

 محدودیت روشهاي

 شخصی سازي

 صدور

عمر کـم

 قابلیت خم شدن کم

 وسفیدي تنش زیاد

مقاومت سایشی کم 

 حاللی مقاومت

 ضعیف

مقاومت حرارتی کم 

 بازه دمایی کاربرد

 پایینVicatمحدود و 

مقاومت نوري کم

ند
آی

فر

الیه کاري

قالبگیري تزریقی

الیه کاري

قالبگیري تزریقی

الیه کاري

قالبگیري تزریقی

الیه کاري

قالبگیري تزریقی

 الیه کاري

ی
ست

زی
 

 نیاز به فسژن و کلرین در

 فرآیند تولید

 تولید مواد خطرناك عدم

 در اثر سوختن

 بیشترین سازگاري

 با محیط زیست

 عدم تولید مواد

خطرناك در اثر 

 سوختن

 بیشترین سازگاري

 با محیط زیست

 عدم تولید مواد

خطرناك در اثر 

 سوختن

 ماده سازنده پایه

یک ماده )بنزن(

 سرطانزا می باشد

 تولید پروسیک اسید

 در نتیجه سوختن

ار کننده داراي پاید

هاي حاوي فلزات 

 سنگین

 آزاد شدن دي

اکسین ها هنگام 

 سوختن

قابلیت بازیافت 

چاپ 

لیزر

برجسته سازي

لیزر -چاپ 

برجسته سازي

لیزر -چاپ 

برجسته سازيچاپ

لیزر -چاپ 
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آیا می دانی امروز چه : رسیدم، امام از من پرسید

» ع«امام صادق . فدایتان شوم، روزي است که ایرانیان آن را بزرگ می دارند و به یکدیگر هدیه می دهند

. لتی در زمانهاي دور دارد که براي تو شرح می دهم تا بدانی

روز نوروز، روزي است که خداوند از بندگانش پیمان گرفت که تنها او را بپرستند و شرك نورزند و به پیامبران و امامان و 

ي بارورکننده بر درختان وزید و گلها و این روز، اولین روزي است که در آن خورشید دمید و بادها

علی » ص«نوروز، روزي است که پیامبر اکرم 

ه براي این روز، روزي است ک. بتهاي عرب را درهم بکوبد و به زیر افکند

نوروز، روزي است که قائم ما و صاحب . بر اهل نهروان پیروز شد

هیچ نوروزي نمی رسد، مگر اینکه ما . امر ظهور می کند و در این روز، بر دجال چیره می شود و او را در کنار کوفه به دار می زند

 12شماره    

هفته نامه داخلی                                                                                                    

سازمان ثبت احوال کشور ـ معاونت آمار و انفورماتیک

رسیدم، امام از من پرسید »ع«امام صادق معلی بن خنیس روایت می کند که روز نوروزي به محضر 

فدایتان شوم، روزي است که ایرانیان آن را بزرگ می دارند و به یکدیگر هدیه می دهند

لتی در زمانهاي دور دارد که براي تو شرح می دهم تا بدانیسوگند به خدا این بزرگداشت، ع

روز نوروز، روزي است که خداوند از بندگانش پیمان گرفت که تنها او را بپرستند و شرك نورزند و به پیامبران و امامان و 

این روز، اولین روزي است که در آن خورشید دمید و بادها

نوروز، روزي است که پیامبر اکرم . این روز، روزي است که جبرئیل بر پیامبر نازل شد. 

بتهاي عرب را درهم بکوبد و به زیر افکند» ع«را بر دوش خود سوار کرد تا همچون ابراهیم 

بر اهل نهروان پیروز شد» ع«بیعت گرفته شد و در این روز، علی 

امر ظهور می کند و در این روز، بر دجال چیره می شود و او را در کنار کوفه به دار می زند

                                                                                                   

معلی بن خنیس روایت می کند که روز نوروزي به محضر * 

فدایتان شوم، روزي است که ایرانیان آن را بزرگ می دارند و به یکدیگر هدیه می دهند: روزي است؟ گفتم

سوگند به خدا این بزرگداشت، ع: فرمود 

روز نوروز، روزي است که خداوند از بندگانش پیمان گرفت که تنها او را بپرستند و شرك نورزند و به پیامبران و امامان و ! اي معلی

این روز، اولین روزي است که در آن خورشید دمید و بادها. حجت هایشان ایمان بیاورند

. شکوفه هاي زمین آفریده شد

را بر دوش خود سوار کرد تا همچون ابراهیم » ع«

بیعت گرفته شد و در این روز، علی » ع«بار دوم براي علی 

امر ظهور می کند و در این روز، بر دجال چیره می شود و او را در کنار کوفه به دار می زند

  .هستیم در آن منتظر فرج
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 استراتژي دولت الکترونیک -3-8

آغاز شد که یکی از اولین  VEDOPبا پروژه مالیات اینترنتی وزارت دارایی به نام  1998فعالیت هاي دولت الکترونیک ترکیه از سال 

 . هاي دولت الکترونیک ترکیه بود پروژه

هاي شبیه دولت الکترونیک به  از آنجا که قبال پروژه. ابدیتوسعه  مرکزمتاي ها اعتقاد دارند استراتژي دولت الکترونیک باید به صورت  ترکیه

که منجر به  شود کزي و هماهنگ دولت الکترونیک موجب فهم مشترك میسازي به شکل مر ، پیادهصورت جداگانه در ترکیه انجام شده است

 .شود میسیستم اطالعاتی امن 

اي وجود داشته است و در واقع دستور کار دولت الکترونیک ترکیه مجتمع کردن و توسعه این  هاي دولت الکترونیکی جداگانه در ترکیه برنامه

موضوع، سیاستگذاري براي گسترش دولت الکترونیک کامال مبهم بوده است، که این موضوع منجر به اهمال در مقدم بر این . موارد است

 .شد 1همین مسئله دلیل شروع پروژه دولت الکترونیکی ترکیه. گردد هاي دسترسی می فاکتورهاي مهمی همچون قابلیت همکاري و کانال

ه اطالعاتی در یک ساختار مجتمع و هماهنگ براي تمام شهروندان و سرمایه گذاران و هدف پروژه دولت الکترونیکی ترکیه، نیل به جامع

 .هاي عمومی است بخش

هاي خاصی براي  یکی از اعضاي کابینه با مسئولیت. هم سطح شده استاي  دولت الکترونیک در ترکیه از نظر اهمیت با سطوح وزارتخانه

هاي دولت  بندي و شکل دادن به سیاستگذاري بدنه دولتی که مسئول فرمول. گیرد ام مین e-Ministerشود و  دولت الکترونیک تعیین می

 .الکترونیک است به نخست وزیري پیوسته است

. گذاري و هدایت تحقیقات را در ترکیه به عهده دارد مسئولیت مدیریت، سرمایه TUBITAK 2کنسول تحقیقات علوم و فناوري ترکیه

TUBITAK  مرکز تحقیقاتی، مسئول ترویج، توسعه، ساماندهی، هدایت و هماهنگی تحقیقات و توسعه  15نفر محقق در  1500با بیش از

دهد و به عنوان یک نهاد مشاور به دولت ترکیه در زمینه  این نهاد مستقل به وزارت کشور گزارش می. هاي ملّی را دارد در خط اهداف و اولویت

 . کند عمل مینشر علوم و تحقیقات 

توان به برنامه امنیت  باشد، از این جمله می این کنسول همچنین درگیر بعضی از مسایل مرتبط با دولت الکترونیک و جامعه اطالعاتی می

هاي اینترنتی عمومی، دایرکردن سیستم اطالعات بهداشتی، دایرکردن سیستم کتابخانه  هاي اطالعاتی ملّی، استانداردسازي سایت سیستم

 .سازي آزمایشی کارت شهروندي و گسترش و راه اندازي شبکه امن عمومی اشاره کرد الکترونیکی مجتمع، پیاده

                                                                
١ e-Transformation Turkey Project (eDTr)

٢ Scientific and Technological Research Council of Turkey (TUBITAK)

  تجربه کشورهاي دیگر در دولت الکترونیک و کارت ملی هوشمندتجربه کشورهاي دیگر در دولت الکترونیک و کارت ملی هوشمند

 )بخش پایانی (  ترکیهترکیه
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 خدمات الکترونیک -3-9

سرویس عمومی پایه براي ارزیابی سطح دسترسی آنالین و تکامل آنالین طبق گزارش آماده شده براي کمیسیون  20اطالعات این بخش 

ها، با قرار دادن حداکثر سطوح تکاملی ممکن براي سرویس، سطحی که به آن رسیده شده، مورد اشاره  یک از این سرویسبراي هر . اروپاست

 :گیرد قرار می

 اطالعات: 1سطح 

هاي قابل دانلود فرم(تعامل یک طرفه : 2سطح( 

 هاي الکترونیکی فرم(تعامل دو طرفه : 3سطح( 

 مدیریت تمام الکترونیک(تراکنش : 4سطح( 

 گستر یا  پیش(شخصی سازي : 5سطحpro-activeخودکار ،( 

 

 خدمات الکترونیک براي شهروندان -الف

 :سرویس براي شهروندان به شرح زیر می باشد 12

 اظهار نامه، اخطارنامه: مالیات بر درآمد -1-الف

 5/5: سطح تکامل دولت مرکزي، مدیر درآمد مالیاتی : مسئولیت

 . شوند توانند ثبت شوند تشکیل می شود و آنهایی که به صورت الکترونیکی می مالیات براي اظهار نامه، گرفته میاطالعات انواع : توضیح

 هاي جستجوي شغل توسط ادارات نیروي انسانی سرویس -2-الف

 4/4: سطح تکامل دولت مرکزي، موسسه نیروي انسانی ترکیه: مسئولیت

 .جستجوي آنالین شغل موجود است: توضیح

 مزایاي امنیت اجتماعی -3-الف

 مزایاي بیکاري -1-3-الف

هاي مرتبط با مزایاي امنیت  سطح تکامل میانگین روال( 3-5/4: سطح تکامل دولت مرکزي، سازمان تامین اجتماعی : مسئولیت

 .آنالین ندارد هاي اطالعات آنالین راجع به بیمه بیکاري اما تراکنش: توضیح  )اجتماعی

 کودکان مقرري -2-3-الف

هاي مرتبط با مزایاي امنیت  سطح تکامل میانگین روال( 3-5/4: سطح تکامل دولت مرکزي، سازمان تامین اجتماعی: مسئولیت

 .فقط اطالعات: توضیح ) اجتماعی

 )بازپرداخت یا واریز مستقیم(هاي درمانی  هزینه -3-3-الف

هاي مرتبط با مزایاي امنیت  سطح تکامل میانگین روال( 3-5/4: سطح تکامل دولت مرکزي، سازمان تامین اجتماعی: مسئولیت

 با این. هاي کاربردي موجودند اما هیچ تراکنش آنالینی وجود ندارد اطالعات آنالین راجع به بیمه سالمت و فرم: توضیح ) اجتماعی
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 .دهد سازمان تامین اجتماعی را میها و  وجود، سیستم خودکار داروخانه اجازه تراکنش آنالین بین داروخانه

  کمک هزینه تحصیلی -4-3-الف

 روزي دولت مرکزي، مدیر روابط عمومی اعتبار تحصیالت تکمیلی یا موسسات شبانه: مسئولیت

 )هاي مرتبط با مزایاي امنیت اجتماعی سطح تکامل میانگین روال( 3-5/4: سطح تکامل

تواند به صورت آنالین مورد دسترسی قرار گیرد  هاي اعتباري و اطالعات وام می نامهاطالعات روي نتایج براي تحقیق و بر: توضیح

 .هاي برنامه قابل دانلود هستند، تسهیالت آنالین برنامه قابل دسترسی است و فرم

 پاسپورت و گواهینامه رانندگی: اسناد شخصی -4-الف

 پاسپورت -1-4-الف

هاي مرتبط با اسناد  سطح تکامل میانگین روال( 2-5/3: سطح تکامل      امنیتدولت مرکزي، مدیر روابط عمومی : مسئولیت

 )شخصی

 .استان موجود است 81استان از  38اطالعات و تسهیالت کاربردي آنالین براي : توضیح

 گواهینامه رانندگی -2-4-الف

 )هاي مرتبط با اسناد شخصی مل میانگین روالسطح تکا( 2-5/3: سطح تکامل       دولت مرکزي، مدیر روابط عمومی امنیت: مسئولیت

 .ها هنوز وجود ندارد این سرویس براي دیگر استان. اطالعات و تسهیالت آنالین براي آنکارا موجود است: توضیح

 )نو، دست دوم، وارداتی(ثبت خودرو  -5-الف

 1-4/2: سطح تکامل  دولت مرکزي، مدیر روابط عمومی امنیت: مسئولیت

 .ها هنوز وجود ندارد این سرویس براي دیگر استان. اطالعات و تسهیالت آنالین براي آنکارا موجود است: توضیح

 کاربردها براي مجوز ساختمان -6-الف

 .اند ها این اطالعات را ارائه داده بعضی از شهرداري: توضیح  0-4/1: سطح تکامل ها دولت محلی، شهرداري: مسئولیت

 )مثال براي سرقت(پلیس دادخواست به  -7-الف

 3/3: سطح تکامل دولت مرکزي، مدیر روابط عمومی امنیت  : مسئولیت

سیستم . دادخواست آنالین موجود است: توضیح POLNET یک محل ذخیره جامع اطالعات است، که براي رسیدگی به جرائم به صورت  

.با استفاده از شبکه پلیس به اطالعات ملّی دسترسی پیدا کنند این سیستم افسران پلیس را قادر می سازد تا. رساند آنالین یاري می

. گیرد این سیستم در یافتن سارقین ماشین در دیتابیس وسایل نقلیه، و بزهکاران در پایگاه داده اطالعات بزهکاران نیز مورد استفاده قرار می

 .گیرد در آن جاي می بزهکاري سازمان یافتههاي  ها و گروه هاي تیمی تروریست هاي مهم در مورد خانه همچنین داده

 )لیست و ابزارهاي جستجو(هاي عمومی  کتابخانه -8-الف
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 4/5: سطح تکامل دولت مرکزي، وزارت فرهنگ و توریسم، کتابخانه عمومی ترکیه: مسئولیت

. ها هاي اغلب دانشگاه کتابخانه ملّی و کتابخانههاي ترکیه شامل  جستجوي فهرست آنالین و رزرو کتاب براي تعدادي از کتابخانه: توضیح

 .دهد کتابخانه ملّی خدمات رزرو را به صورت الکترونیکی ارائه می

 درخواست و تحویل): تولد و ازدواج(گواهینامه  -9-الف

 1/4: سطح تکامل  دولت مرکزي، اداره کل سرشماري و شهروندي: مسئولیت

ضروري جهت دریافت گواهی تولد و ازدواج، اما به زودي قادر به ارائه خدمات پیشرفته بیشتري در مورد هاي  ارائه اطالعات براي روال: توضیح

 .شود می MERNISسیستم 

 دانشگاه/آموزش عالینام در  ثبت -10-الف

 3/4: سطح تکامل ها دولت مرکزي، وزارت آموزش، کنسول آموزش عالی، انیستیتوها و دانشگاه: مسئولیت

 .ها ارائه شده است م دانشگاه ممکن نیست اما ثبت نام دوره آموزشی در بعضی از دانشگاهثبت نا: توضیح

 اعالن اسباب کشی -11-الف

 1/4: سطح تکامل دولت مرکزي، اداره سرشماري و شهروندي: مسئولیت

 . تواند به صورت آنالین بررسی شود، اما فعال امکان ثبت آنالین آن فراهم نیست آدرس می: توضیح

 خدمات بهداشتی -12-الف

 1/4-0: سطح تکامل  دولت مرکزي، وزارت بهداشت: مسئولیت

ها  عالوه بر این، قرار مالقات آنالین در بعضی از بیمارستان. شود ها از طریق وب سایت ارائه می اطالعات آنالین توسط بیمارستان: توضیح

.کند ي مالقات آنالین کار میدر کنار این، وزارت بهداشت روي یک مکانیزم برا. موجود است

 خدمات الکترونیک براي مشتریان -ب

 :ها به ترتیب زیر در ترکیه مطرح است سرویس براي بنگاه 8

 سهام اجتماعی براي کارمندان -1-ب

 4/4: سطح تکامل دولت مرکزي، موسسه بیمه اجتماعی: مسئولیت

است زمینه را براي اطالع کارمندان از  اسناد حق بیمه و مشاهده سود حاصله  عملیاتی شده 2004می  1، که از e-Bildirge1پورتال : توضیح

 .دهد سیستم موسسات خصوصی و عمومی را پوشش می. و مطالبات گذشته را  فراهم می سازد 

 اظهاریه، اخطاریه: مالیات بر شرکت سهامی -2-ب

 4/4: سطح تکامل دولت مرکزي، مدیریت درآمد مالیاتی: مسئولیت

                                                                
١ %۲۱ ۷ ۰ ۷ ۰ ۳۷۳h p://www.ssk.gov.tr/wps/portal/ ut/p/_s. _ _A/ _ _DJ?cpid=
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هاي مالیاتی و پرداخت با استفاده از اظهارنامه الکترونیکی و اداره مالیات اینترنتی مدیریت درآمد مالیاتی به عنوان  تسلیم آنالین فرم: توضیح

خدمات دیگري نیز براي پرداخت کنندگان در این سایت فراهم آمده . قابل انجام است VEDOPقسمتی از پروژه اتوماسیون ادارات مالیات 

 .تاس

 اظهاریه، اخطاریه -3-ب

 4/4: سطح تکامل دولت مرکزي، مدیریت درآمد مالیاتی : مسئولیت

 .امکانات ثبت و پرداخت آنالین موجود است: توضیح

 جدید شرکت یک ثبت -4-ب

 4/4: سطح تکامل اداره ثبت بازرگانی : مسئولیت

 .جو وجود داردستاه داده ثبت شرکت آنالین قابل جیک پایگ :توضیح

 هاي آمار هاي اداره ثبت داده -5-ب

 5/5: سطح تکامل دولت مرکزي، موسسه آمار ترکیه: مسئولیت

 .ها از طریق اینترنت هستند هاي آماري براي بعضی از پرسشنامه ها قادر به ارسال داده بنگاه: توضیح

 اظهارنامه گمرکی -6-ب

 4/4: سطح تکامل دولت مرکزي، دبیرخانه گمرك: مسئولیت

هاي بازرگانی فعال به صورت  از تراکنش% 95، بیش از GIMOPسازي پروژه مدرن کردن مدیریت گمرك  به دنبال ادامه پیاده: توضیح

 .شود الکترونیکی انجام می

 )شامل گزارش(مجوزهاي مرتبط با محیط لیست  -7-ب

 2/5: سطح تکامل دولت مرکزي، وزارت محیط زیست و جنگلبانی: مسئولیت

 العاتفقط اط: توضیح

 1خرید عمومی -8-ب

 4/4: سطح تکامل دولت مرکزي، اداره تامین منابع کشور، مرجع خرید عمومی: مسئولیت

عمومی نیازمند ارسال موسسات . دهد هاي قابل دانلود ارائه می هاي خرید عمومی و فرم وب سایت اطالعاتی را در مورد نیازمندي: توضیح

 .هستندهاي مربوطه به صورت الکترونیکی  فرم

 

                                                                
١ Public Procurement

 : منبع

مستندات مشاورین پروژه
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دفتر خدمات الکترونیک  300هزار و 7تا  400هزار و 5: وي ادامه داد

کنیم تا به شهروندان خدمت رسانی  اندازي می هویت دیجیتالی سازمان ثبت راه

دقیقه براي  16 ،انگشت و عکسدر حال حاضر گرفتن اثر 

بعد از ثبت نام از طریق الکترونیکی به فرد اطالع .شود هر فرد زمان صرف می

مجري طرح  .دهیم در چه زمان و در چه محلی کارت خود را تحویل بگیرند

سقف این کیف یک میلیون : کارت ملی هوشمند درباره کیف پول خرد گفت

زمینه جلساتی برگزار شده است و هر زمان شوراي راهبردي در این 

 .کنیم که بانک مرکزي اجازه دهد این پروژه را عملیاتی می

  کارت هوشمند ورزش کونگ فو در ایران طراحی شدکارت هوشمند ورزش کونگ فو در ایران طراحی شد

دبیر فدراسیون کونگ فو ایران، از طراحی کارتهاي هوشمند در این 

این کارتها به زودي در اختیاز کونگ فو : رشته ورزشی در کشور خبر داد و گفت

 . کاران ایرانی قرار می گیرد

کارتهاي هوشمند به گونه اي طراحی شده اند که : سید مجتبی شیرزادي افزود

ت فعالیت ها و سبک هاي ورزشی یک سوابق ورزشی، وزن ورزشکار، مد

 . کونگ فو کار را اعالم می کند

به گفته وي، یک هزار قطعه از کارتهاي هوشمند رشته ورزشی کونگ فو در 

ایران هم اکنون آماده تحویل شده و کارت خوان هاي رشته ورزشی کونگ فو 

ه ورزشکاران رشت: وي تصریح کرد. نیز به زودي به استانها ارسال می شود

کونگ فو از این پس با داشتن این کارتها در مسابقات آزاد و نیمه آزاد شرکت 

جمعیت ورزشکاران کونگ فو در ایران بر : دبیر فدراسیون کونگ فو ایران گفت

اساس آخرین آمار بیمه ورزشی و آمار خود فدراسیون در حدود یک میلیون نفر 

بیشترین جمعیت را در بین تمامی تخمین زده می شود که می توان گفت 

فدراسیون هاي ورزشی دارد و نزدیک به چهار هزار مربی و داور نیز در این 
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9090صدور کارت ملی هوشمند از سال صدور کارت ملی هوشمند از سال 

در صورت تأمین   :معاون آمار و انفورماتیک سازمان ثبت احوال گفت

علی  .شود هوشمند ملی براي تمام ایرانیان صادر می

 نظام اصغرعمیدیان با اشاره به اینکه یکی از وظایف سازمان ثبت احوال استقرار

 .براي توسعه نیازمند آمار اطالعاتی هستیم

هاي نوین براي صدور کارت هوشمند ملی استفاده 

 70معاون آمار و انفورماتیک سازمان ثبت احوال با اشاره به اینکه 

آرشیو الکترونیکی اسناد ایجاد : میلیون سند هویتی ایرانیانی وجود دارد گفت

بر اساس مطالعات صورت : مجري طرح کارت ملی هوشمند گفت

ی صادر شده گرفته در تمام کشورهاي اروپایی و خاور دور، کارت هوشمند مل

هاي  به گفته عمیدیان این کارتها در هر مقطع زمانی با استفاده از فناوري

: وي با اشاره به صدور کارت هوشمند ملی در ایران گفت

ایم و حداقل ادعاي ما این است که در 

که اقدامات امنیتی در عمق کارها صورت گرفته 

هاي ملی هوشمند  کارت: معاون آمار و انفورماتیک سازمان ثبت احوال ادامه داد

شوند و کلید ورود به این کارت اثر انگشت و امضاي 

رت کشور و ثبت احوال، این کارت فعالً در وزا

به  .شود وزارت رفاه، وزارت بهداشت و به صورت کیف پول خرد استفاده می

گفته مجري طرح کارت ملی هوشمند مسئولیت طراحی و معماري این سرویس 

میلیارد  500تا  400به گفته عمیدیان حدود 

هزار تومان از  3همچنین حدود . مندیم

کنیم و تاکید کرد در  شهروندان در هنگام صدور و تحویل کارت دریافت می

. شود دهیم اثر انگشت فرد چک می

وي ادامه داد          

هویت دیجیتالی سازمان ثبت راه

در حال حاضر گرفتن اثر : وي ادامه داد. کنند

هر فرد زمان صرف می

دهیم در چه زمان و در چه محلی کارت خود را تحویل بگیرند می

کارت ملی هوشمند درباره کیف پول خرد گفت

شوراي راهبردي در این .تومان است

که بانک مرکزي اجازه دهد این پروژه را عملیاتی می

کارت هوشمند ورزش کونگ فو در ایران طراحی شدکارت هوشمند ورزش کونگ فو در ایران طراحی شد

دبیر فدراسیون کونگ فو ایران، از طراحی کارتهاي هوشمند در این           

رشته ورزشی در کشور خبر داد و گفت

کاران ایرانی قرار می گیرد

سید مجتبی شیرزادي افزود

سوابق ورزشی، وزن ورزشکار، مد

کونگ فو کار را اعالم می کند

به گفته وي، یک هزار قطعه از کارتهاي هوشمند رشته ورزشی کونگ فو در 

ایران هم اکنون آماده تحویل شده و کارت خوان هاي رشته ورزشی کونگ فو 

نیز به زودي به استانها ارسال می شود

کونگ فو از این پس با داشتن این کارتها در مسابقات آزاد و نیمه آزاد شرکت 

 . خواهند کرد

دبیر فدراسیون کونگ فو ایران گفت

اساس آخرین آمار بیمه ورزشی و آمار خود فدراسیون در حدود یک میلیون نفر 

تخمین زده می شود که می توان گفت 

فدراسیون هاي ورزشی دارد و نزدیک به چهار هزار مربی و داور نیز در این 

 .رشته فعالیت دارند

 

 

 

 

  اخبار هفتهاخبار هفته

                                                                                                   

صدور کارت ملی هوشمند از سال صدور کارت ملی هوشمند از سال 

 

 

 

 

 

معاون آمار و انفورماتیک سازمان ثبت احوال گفت           

هوشمند ملی براي تمام ایرانیان صادر میکارت  90اعتبار از سال 

اصغرعمیدیان با اشاره به اینکه یکی از وظایف سازمان ثبت احوال استقرار

براي توسعه نیازمند آمار اطالعاتی هستیم: گفت شناسایی ایرانیان است جامع

هاي نوین براي صدور کارت هوشمند ملی استفاده  از فناوري: وي ادامه داد

معاون آمار و انفورماتیک سازمان ثبت احوال با اشاره به اینکه  .کنیم می

میلیون سند هویتی ایرانیانی وجود دارد گفت

مجري طرح کارت ملی هوشمند گفت .کنیم می

گرفته در تمام کشورهاي اروپایی و خاور دور، کارت هوشمند مل

به گفته عمیدیان این کارتها در هر مقطع زمانی با استفاده از فناوري .است

وي با اشاره به صدور کارت هوشمند ملی در ایران گفت .روز ایجاد شده است

ایم و حداقل ادعاي ما این است که در  فاکتور امنیتی براي آن در نظر گرفته 18

که اقدامات امنیتی در عمق کارها صورت گرفته کارتهاي هوشمند با توجه به این

 .امکان جعل وجود ندارد

معاون آمار و انفورماتیک سازمان ثبت احوال ادامه داد

شوند و کلید ورود به این کارت اثر انگشت و امضاي  لیزري هستند و اسکن نمی

این کارت فعالً در وزا: وي اظهار داشت .دیجیتالی است

وزارت رفاه، وزارت بهداشت و به صورت کیف پول خرد استفاده می

گفته مجري طرح کارت ملی هوشمند مسئولیت طراحی و معماري این سرویس 

به گفته عمیدیان حدود  .با وزارت ارتباطات بوده است

مندیمتومان براي اجراي این پروژه اعتبار نیاز

شهروندان در هنگام صدور و تحویل کارت دریافت می

دهیم اثر انگشت فرد چک می زمانی که کارت را تحویل می
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 )یازدهمقسمت (مند ـــهمراه با کارت ملی هوش

.پدربزرگ چه اصراریه حاال تو این وضعیت درباره ي طبقه بندي انواع ترا شه ها مطالبی که من و دوستم با کمک استاد جمع کردیم بدونین-
روز پیش  این جمله اي بود که از شدت عصبانیت به پدربزرگم گفتم چونکه اصأل به سالمتی خودش اهمیت نمی ده و با وجود سرما خوردگی شدیدي که چند

ثل یه نوار ضبط وي رو در بستر بیماري انداخته بود، دنبال آموختن درباره ي مطالبی بود که از من خواست توضیح  بدم و من هم علیرغم میل باطنیم درست م
 :سه نوع اصلی تراشه براي کارت هوشمند قابل تعریفه: شده

 ترا شه هاي حا فظه با دسترسی اتفاقی) الف

کارتهاي حافظه از این نوع هنگامی که حافظه ي کارتهاي . میتونن بارها برنامه ریزي شده و بارها خوانده شوندEEPROMي اصلی افظه تراشه هاي با ح
 .مغناطیسی کافی نبوده و نیز حفاظت اطالعات ویژه اي مورد نیاز نیست، بکار گرفته می شن

 کارت حافظه اصلی)ب 

. افظه ي هوشمند، حاوي مدارهاي منطقیه که دسترسی به محدوده ي ذخیره سازي اطالعات رو کنترل می کنناین ح. تراشه ي حافظه با منطق امنیتی
 .داشته باشه PINدسترسی به این محدوده بطور مثال می تونه  بستگی به ورودي صحیح شماره شناسایی کاربر 

 تراشه پردازنده ) ج

و قطعه حافظه براي اطالعات کاربري  ROMبا حافظه تخصیص یافته براي سیستم عامل CPU روي یه تراشه پردازنده، یه پردازنده مرکزي کامل) د
EEPROM مرتبه بسیار باالي امنیتی با استفاده از . این وسیله هوشمند فعال از تحقق کاربردهاي متعدد تراشه پشتیبانی می کنه. در نظر گرفته می شن

هر دو نوع ماسکهاي کاربرد عمومی و یا ما سکهاي طراحی خاص می تونن در ترا شه هاي پردازنده بکار . بیهبکارگیري مفهوم روشهاي رمز نگاري قابل دستیا
 : در حالی که ا ون رو سر می کشید، متنی رو نشونم داد و شروع کرد بلند بلند خوندن. آبمیوه اي که آماده کرده بودم رو به وي دادم تا کمی تقویت بشه. برن

به دلیل مدیریت اطالعات و حفظ امنیت داده ها و با توجه به خصوصیات مربوط به قطعات : اطالعات ذخیره شده در تراشه ها نحوه ي دسترسی به-
چه . بکار گرفته شده در یک مدار مجتمع و مراحل تولید، اطالعات در کارت هوشمند به لحاظ امکان دسترسی به چهار دسته تقسیم بندي می شوند

! جالب
دستش گرفتم و شربت سرفه و داروهاي دیگه اي که سر ساعت باید مصرف می کرد براش آوردم و خواستم که کمی استراحت کنه ولی بی توجه کتاب رو از 

 :به حرفم شروع کرد به خوندن ادامه ي متن

این . بوده و قابل افزوده شدن نیستندبرخی اطالعات فقط به کارت هوشمند فقط قابل خواندن اطالعات مانند محتویات یک کتاب ثابت : فقط خواندنی 
همانگونه که گفته شد این اطالعات به راحتی قابل خوانده بوده و . اطالعات براي هر کارت بصورت انحصاري اعم از شماره کارت و تولید کننده آن می باشد

 .به هیچ طریقی قابل تغییر نمی باشند

این دسته اطالعات قابل تغییر یا پاك شدن نبوده و اطالعات جدید تنها در . شوند ولی حذف نمی شوند برخی اطالعات فقط به کارت افزوده می: فقط افزودنی
به اینجاي متن که رسید سرفه اي شدید مثل .  اطالعات افزوده شده همچنین قابل خوانده شدن می باشند. صورت وجود فضاي الزم، به کارت اضافه می شوند

 :  شربت سرفه رو برداشت و با مزاح گفت. تکون داددر می آره، اون رو زلزله اي که زمین رو به لرزه 

.بدا نم و نمیرم بهتر از اینه که ندا نم و نمیرم-
. بدا نم و نمیرم  نه، بدانم و بمیرم. پدربزرگ معلومه خیلی حالتون بده-
هر . حاال چه وقت مریض شدن بود. اگه ابوریحان بیرونی هم بود حتمأ میگفت بدانم نمی میرم چون دونستن درباره ي کارت ملی هوشمند، زندگیه-

. آالن فقط وقت دونستن درباره ي کارت ملی هوشمنده. چیزي وقتی داره
 . ي کارت ملی هوشمند به مرده اطالعات بدي،  زنده می شهدر باره : تا اومد حرف دیگه اي بزنه، سرفه امانش نداد و تلگرافی گفت

 . . .ادامه دارد                                                                                                                                                                   

نیره السادات حصاري


