
 

13891389فروردین ماه فروردین ماه   2121شنبه شنبه    13

  ::  در این شماره می خوانیددر این شماره می خوانید

)  اولبخش ( جوهرها و روشهاي چاپ 

)بخش اول  پاکستان(  تجربه کشورهاي دیگر

)دوازدهم قسمت (  همراه با کارت ملی هوشمند

 

 

ضمن عرض  سالم 

 این ازو آرزوي سالمتی ، 

در هفته نامه داخلی 

و جوهرها " با عنوان 

خواهد آمد " 

ادامه و در چند شماره بعد 

بخش اول  

تجربه کشور پاکستان در 

ک و کارت 

 قسمت دیگر خواهد

 و هفته اخبار

 ملی کارت با

 دیگر بخشهاي

 .بود خواهند

13شماره   

در این شماره می خوانیددر این شماره می خوانید

مقدمه

  جوهرها و روشهاي چاپ

تجربه کشورهاي دیگر

اخبار

همراه با کارت ملی هوشمند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ضمن عرض  سالم   :مقدمه

و آرزوي سالمتی ، 

در هفته نامه داخلی  شماره

با عنوان  یمبحث

"  روشهاي چاپ

و در چند شماره بعد 

 .خواهد داشت

تجربه کشور پاکستان در 

ک و کارت دولت الکترونی

قسمت دیگر خواهد هوشمند
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هفته نامه داخلی کارت ملی هوشمند

کشور ـ معاونت آمار و انفورماتیک

مختلف از جمله  )substrate(روي زمینه هاي 

امروزه جوهرها نقش بسیار مهم و اساسی در زندگی و ارتباطات انسان 

از جمله مهمترین کاربردهاي جوهرها انتقال اطالعات، ایجاد اسناد و مدارك، کاربردهاي هنري و تزئینی، ثبت عالئم 

طبق تعریف . بردهاي روزمره همگانی و بسیاري موارد معمولی و خاص دیگر می باشد

پراکندگی دقیق پیگمنت در روغن  جوهر عبارتست از یک سوسپانسیون مایع، ویسکوز و یا جامد که از

 .یک فیلم پلیمري می دهند اصوال جوهرها پس از اعمال روي زمینه، جذب شده و یا تشکیل 

را به جوهر می دهند و به دو دسته   3موادي آلی یامعدنی می باشند که ماهیت رنگی بودن و پشت پوشی

می شود و پشت پوشی،  5کامال پراکنده 

احتیاج به یک چسب یا پیوند   6پیگمنت براي قرار گیري در سیستم  پوششی 

و با نفوذ در کاال یا زمینه باعث رنگی  -پشت پوش نیست 

بسته به نوع . اصوال ماده تشکیل دهنده فیلم پوشش بوده و چسبندگی و براقیت فیلم نهایی را ایجاد می کند

...                          مثل رزینهاي اکریلیک ، اپوکسی ، پلی استر ، پلی وینیل الکل ، الکید، رزین وصمغهاي گیاهی و

 ... از قبیل مواد سخت کننده ، هم تراز کننده ، تر کننده ، امولسی فایر ، نرم کننده ، خشک کن و

که به اختصار به . جوهرهاي چاپ را میتوان از چند جهت از جمله روش چاپ ، نوع تشکیل فیلم و نوع کاربرد دسته بندي کرد
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روي زمینه هاي ...  با هدف ایجاد تصویر و متن، عالمتگذاري، اعالم خبر و

امروزه جوهرها نقش بسیار مهم و اساسی در زندگی و ارتباطات انسان . کاغذ ، سطوح پلیمري، چوب و شیشه استفاده می شوند

از جمله مهمترین کاربردهاي جوهرها انتقال اطالعات، ایجاد اسناد و مدارك، کاربردهاي هنري و تزئینی، ثبت عالئم 

بردهاي روزمره همگانی و بسیاري موارد معمولی و خاص دیگر می باشداخباري و تشخیص، کار

جوهر عبارتست از یک سوسپانسیون مایع، ویسکوز و یا جامد که از

اصوال جوهرها پس از اعمال روي زمینه، جذب شده و یا تشکیل . خشک شونده تشکیل شده است

 :به طورکلی جوهرها از دو قسمت اصلی تشکیل شده اند 

موادي آلی یامعدنی می باشند که ماهیت رنگی بودن و پشت پوشی

کامال پراکنده ) محمل(پودر رنگی و یا سفید می باشد که در محیط رنگ 

پیگمنت براي قرار گیري در سیستم  پوششی . رنگی بودن و یا هردو را ایجاد می کند

پشت پوش نیست  -می باشد  9 در محیط حل شده و شفاف: 

 

اصوال ماده تشکیل دهنده فیلم پوشش بوده و چسبندگی و براقیت فیلم نهایی را ایجاد می کند

 :جوهر محمل از تمام یا بخشی از اجزاء زیر تشکیل شده است 
مثل رزینهاي اکریلیک ، اپوکسی ، پلی استر ، پلی وینیل الکل ، الکید، رزین وصمغهاي گیاهی و 11

از قبیل مواد سخت کننده ، هم تراز کننده ، تر کننده ، امولسی فایر ، نرم کننده ، خشک کن و   

 ... ها ، گالیکولها ، برشهاي نفتی و شامل الکل

جوهرهاي چاپ را میتوان از چند جهت از جمله روش چاپ ، نوع تشکیل فیلم و نوع کاربرد دسته بندي کرد

                                        

  چاپ روشهاي و جوهرها

 ) اول بخش( 
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جوهرهاي چاپ

با هدف ایجاد تصویر و متن، عالمتگذاري، اعالم خبر و 1جوهرهاي چاپ 

کاغذ ، سطوح پلیمري، چوب و شیشه استفاده می شوند

از جمله مهمترین کاربردهاي جوهرها انتقال اطالعات، ایجاد اسناد و مدارك، کاربردهاي هنري و تزئینی، ثبت عالئم . دارند

اخباري و تشخیص، کار

C.C.Dictionary جوهر عبارتست از یک سوسپانسیون مایع، ویسکوز و یا جامد که از

خشک شونده تشکیل شده است

به طورکلی جوهرها از دو قسمت اصلی تشکیل شده اند 

موادي آلی یامعدنی می باشند که ماهیت رنگی بودن و پشت پوشی  : 2ماده رنگزا) 1(   

 : اصلی تقسیم می شوند

 پودر رنگی و یا سفید می باشد که در محیط رنگ :  4ماده رنگی

رنگی بودن و یا هردو را ایجاد می کند

 .دارد  7 دهنده

8ماده رنگرزي   :

 . شدن می شود

اصوال ماده تشکیل دهنده فیلم پوشش بوده و چسبندگی و براقیت فیلم نهایی را ایجاد می کند :  10محمل) 2( 

جوهر محمل از تمام یا بخشی از اجزاء زیر تشکیل شده است 

 11رزین یا پیونده

12مواد افزودنی   

شامل الکل  13حالل

جوهرهاي چاپ را میتوان از چند جهت از جمله روش چاپ ، نوع تشکیل فیلم و نوع کاربرد دسته بندي کرد

 .آنها اشاره می شود
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 جوهرهاي پایه حـالل

خشک شدن با سرعت زیاد و افزایش سرعت تولید

نسبت به جوهر پایه آب) پخت(کاهش هزینه هاي مصرف انرژي 

امکان چاپ خوب روي همه زمینه ها به واسطه چسبندگی مناسب 

قیمت مناسب

اشتعال پذیري بال

 آالیندگی زیست محیطی 

 هوا و مواد آالیندهنیاز به سیستمهاي سیرکوالسیون 

نیاز به کنترل بیشتر پارامترهاي رئولوژیک در پی تبخیر مواد فـرار

  جوهرهاي آب پایه

عدم وجود آالینده هاي زیست محیطی ناشی از تبخیر حالل و دیگر مواد شیمیایی فرار

پایداري در شرایط کارکرد با رطوبت باال 

پایداري بیشتر ویسکوزیته در طول زمان مصرف. 

عدم امکان آتشگیري و انبارداري راحت تر 

انرژي الزم جهت پخت فیلم نسبت به تبخیر حاللهاي آلی در جوهر هاي پایه حالل بیشتراست.

چسبندگی و مقامتهاي سایشی و حرارتی آن در مقایسه با سیستمهاي حاللی پایین تر است. 

 یه آبدر مورد بعضی از جوهرهاي پا PHنیاز به کنترلهاي بیشترمانند 

 .بوده وبنابراین تمیزکاري دستگاه نسبت به موارد مصرف جوهرهاي حاللی دشوارتر است 1رزینهاي پایه آب اغلب برگشت ناپذیر
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  UVجوهرهاي 

 1سرعت تولید باالتر و امکان انجام بالفاصله مراحل بعدي

 دیگر جامد تشکیل دهنده فیلم بدون وجود حاللها و مواد شیمیایی فرار100%وجود 

 جوهر PHعدم نیاز به کنترل درصد جامد، ویسکوزیته و 

چسبندگی به طیف گسترده اي ازسطوح با جنس متنوع به دلیل انرژي سطحی پایین جوهر 

مقاومت سایشی و شیمیایی عالی 

عدم خشک شدن جوهر روي غلطکهاي آنیلوکس در طول فرآیند چاپ یا پس از چاپ 

 کم میان فیلم تر و فیلم پخت شدهنتیجه چاپ دقیقتر به علت تفاوت 

نفوذ کمتر در سطوح تحت چاپ و عدم ایجاد تاثیر منفی در زمینه به واسطه حذف حالل آلی 

 سرمایه گذاري اولیه باالتر 2کننده  سختانرژي ، افزودنی شروع کننده و جزء (هزینه باال ،(

3پخت به کمک تشعشع فروسرخ 

به حرارت راندمان باالي تبدیل انرژي مکانیکی

سرعت انتقال حرارت باالتر 

نیاز به فضاي کمتر جهت تجهیزات 

حرارت دهی یکنواخت و دقیق به سطح مورد نظر 

قابلیت ایجاد تغییر سریع در شرایط فرآیند 

شروع و توقف سریع 

 بدون نیاز به پرده هاي هوایی در کوره هاي حرارتی(جدا سازي راحت تر نواحی مختلف خط تولید( 

 براي سیستمهاي پایه حاللیمناسب 

هزینه سرمایه گذاري و نصب کمتر

 پوسته شدن و تاول زدن در بعضی از پوششهاي با خواص پایین تر در نتیجه حرارت دهی  مثلامکان ایجاد عیوبی

.سریع تر

 با زمینه هاي حساس به حرارت کارمشکالت 

 نیاز به محاسبات دقیق(طراحی همیشه درست از آب در نمی آیند   4نماییبزرگ( 

.اصوال یک خشک کن سطحی است ، نمی توان از آن براي پوششهاي ضخیم تر استفاده کرد IR آنجاییکهاز 
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 کانیسم م

تشکیل فیلم

شیمیایی

٢-pack

نفوذ

Penetration

 اکسیداسیون

Oxidation

 الکترون بیم

EB

 فرابنفش

UV

 فرو سرخ

IR
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Heat-set

هواخشک

Cold-set

 برگشت پذیر

Thermoplast

 برگشت ناپذیر

Thermoset 
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Radiation

 

  کمیل به) ع( علی موال نصایح از

 او نام در و رساند نمی زیان مرضی هیچ او اسم با که کن ذکر را خدا نام خوري می غذا وقتی:  کمیل اي

 است رنجی هر شفاي

 این در و گو ستایش و سپاس فرموده تو روزي آنچه بر را خدا بردي پایان به را غذایت وقتی:  کمیل اي

 تو پاداش و اجر آن جهت به و کنند خدا حمد نیز تو غیر)  مردمان(  تا کن بلند را خویش صداي کار

 . میشود بزرگ

 باقی شدي و آمد راه هوا براي و جائی آب براي آن در و مکن سنگین غذا از را ات معده:  کمیل اي

 گوارا تو بر غذا آن کنی چنین اگر باشی داشته آنرا اشتهاي هنوز آنکه جز ندار باز دست طعام از و بگذار

  .است آشامیدن کم و خوردن کم از بدن سالمتی که بود خواهد

) 391 - 392 ص نصایح( 
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 قرار گرفتهآسیااولین کشور جمهوري اسالمی است که در جنوب غربی

. استمسلمانجمعیتبیشترین پاکستان ششمین کشور پرجمعیت دنیا و دومین کشور دارنده 

پاکستان از لحاظ . شناخته و تاسیس شدبه عنوان یک دولت و کشور جدید 

 .باشد اي می هاي هسته

 در سال واحد اندازه

163.902 

796095 

205.9 

163290 

996.3 

51.1 

10.7 

35.7 

 نفر هزار

 کیلومتر مربع

در کیلومتر 

 مربع

 میلیون دالر

 دالر

 درصد

 درصد

 

2007 

- 

2007 

2007 

2007 

2007 

2007 

2007 

NADRA است . 

١ National Data Registration Authority 

  کشورهاي دیگر در دولت الکترونیک و کارت ملی هوشمندکشورهاي دیگر در دولت الکترونیک و کارت ملی هوشمند

٢٠٠۵٢٠٠٧

در آمد ناخالص ملی

درآمد سرانه ناخالص ملی
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 وضعیت عمومی

اولین کشور جمهوري اسالمی است که در جنوب غربی)با پارلمان واحدجمهوري اسالمی

پاکستان ششمین کشور پرجمعیت دنیا و دومین کشور دارنده . استآباد

به عنوان یک دولت و کشور جدید ) 1947( هجري شمسی 

هاي هسته اسالمی دارنده سالح کشور است و تنها جهانبزرگی نیروهاي مسلح در رده هفتم

اندازه شاخص

 جمعیت

 مساحت

 تراکم جمعیت

 درآمد ناخالص  ملّی

 در آمد سرانه ناخالص ملّی

 ضریب نفوذ تلفن

 ضریب نفوذ اینترنت

 جمعیت شهري

163.902

796095

205.9

163290

996.3

51.1

10.7

35.7
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٢٠٠٧

نترنتیا نفوذ بیضر

تلفن نفوذ بیضر

کشورهاي دیگر در دولت الکترونیک و کارت ملی هوشمندکشورهاي دیگر در دولت الکترونیک و کارت ملی هوشمند

  ))بخش اول بخش اول ( ( پاکستان پاکستان 

٠

٢٠
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۶٠

٨٠

١٠٠
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4 ـ  پاکستان

وضعیت عمومی -4-1

جمهوري اسالمی( پاکستان

آباد اسالماست و پایتخت آن

 1326این کشور در سال 

بزرگی نیروهاي مسلح در رده هفتم

 

کارفرماي پروژه کارت ملّی هوشمند در کشور پاکستان، مرکز ثبت و پایگاه داده ملّی

                                                          

٠

١٠

٢٠

٣٠

۴٠

۵٠

۶٠

٢٠٠٠٢٠٠۵
2001  براي اینترنت سال

کشورهاي دیگر در دولت الکترونیک و کارت ملی هوشمندکشورهاي دیگر در دولت الکترونیک و کارت ملی هوشمندتجربه تجربه 
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 تاریخچه  کارت ملّی هوشمند -4-2

 

این نهاد یک دپارتمان فدرالی .رسمی کار خود را آغاز کردبه صورت  2000سال در  NADRAمرکز ثبت و پایگاه داده ملّی 

 ظرف مدت این مرکز. هاي شناسایی براي شهروندان پاکستانی را به عهده دارد دولت پاکستان است که مسئولیت صدور کارت

 3دیجیتالی ایی ملّیهاي شناس را براي صدور کارت 2زیر ساخت شبکه و سیستم دریافت داده تعاملی و 1کوتاهی انبار داده مرکزي

CNIC ایجاد کرد . 

 

در هنگام تولد براي هر کس یک عدد منحصر . کرده است صادر می NIC 4، پاکستان کارت شناسایی ملّی به نام 1960از سال 

صادر  NICرسید برایش کارت شناسایی ملّی  سالگی می 18شد و وقتی کودك به سن  رقمی اختصاص داده می 11به فرد 

شروع به صادر  NADRA، مرکز 2002-2001رقمی بوده است و در سال  NIC 11هاي  شماره 2001تا سال . شده است می

به این ترتیب طبق اعالم رسمی . هاي شناسایی جدید بیومتریکی کرده است رقمی به همراه کارت NIC ،13هاي  کردن شماره

 .ر استغیرمعتب 2004هاي قدیمی از سال  پاکستان، شماره

 

برق، گاز، (براي خیلی از کاربردها مثل پرداخت مالیات، بازکردن یک حساب جدید بانکی، گرفتن یک اشتراك  NICشماره 

با این حال با توجه به اینکه اکثر تازه متولدین در پاکستان ثبت نام . شود و مانند آن در پاکستان استفاده می) تلفن، تلفن همراه

 . دي با موارد مذکور سروکار ندارند، اغلب کارت شناسایی نیز ندارندکنند، و تعداد زیا نمی

و ) دالر آمریکا، برابر درآمد یک روز در پاکستان 1.66معادل (روپیه دارد  100اي حدود  ، هزینهNICهمچنین دریافت یک کارت 

 . کنند شود که ثبت نام می این خود موجب کاهش تعداد افرادي می

. است مدهآ بعد صفحه نمودار رد 2009تا سال  2002نسبت به سیر زمان از سال  NADRAدر سیستم افراد ثبت نام شده 

NADRA ،365 مرکز سیار براي ثبت شهروندانی که در مناطق دورافتاده زندگی  189و  5چند بیومتریکی مرکز ثبت تعاملی

 .عالوه بر این براي ثبت نام زنان، مراکز مختلفی با کارمندان زن دایر شده است. کنند توسعه داده است می

                                                          
١ Centralized Data Warehouse
٢ Interactive Data Acquisition System 
٣ Computerized National ID Card (CNIC)
٤ National ID Card
٥ Multi-biometric 
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قرار داده  1ل اسناد امنح شرکت اول دنیا در زمینه تجمیع راه

هاي امنیتی و اطالعات بیشتر از  هاي شناسایی ملّی مبتنی بر چیپ را با مشخصه

هاي خارج کشور و بعدا براي داخل کشور صادر  و 

به عنوان یک پروژه آزمایشی  2009آگوست 

 Javaبراي تصدیق هویت، بیومتریک، واسط دوگانه و سیستم عامل احتماال 

 .کند استفاده می)  AFIS( ها از سیستم شناسایی اتوماتیک اثر انگشت 

١ Secure document solution integration
٢ Computerized National ID Card (CNIC)

٠

١٠

٢٠

٣٠

۴٠

۵٠

۶٠

٧٠

٨٠

٠١- آوریل ٠٢-سپتامبر

فر
ن ن

یو
میل

 : منبع

مستندات مشاورین پروژه
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2004 ،NADRA  شرکت اول دنیا در زمینه تجمیع راه 50خودش را در رده

هاي شناسایی ملّی مبتنی بر چیپ را با مشخصه از سال آینده کارت

هاي خارج کشور و بعدا براي داخل کشور صادر  و  ها را براي پاکستانی این مرکز  ابتدا  این کارت.  

آگوست  14این پروژه در . کند می NICها را جایگزین کارتهاي فعلی 

  .پذیرد شروع و تا مارس سال بعد پایان می

براي تصدیق هویت، بیومتریک، واسط دوگانه و سیستم عامل احتماال  PKIکارت ملّی هوشمند پاکستان داراي سیستم 

ها از سیستم شناسایی اتوماتیک اثر انگشت  این پاکستان براي صدور کارت

                                        
Secure document solution integration
Computerized National ID Card (CNIC)

٠۴-ژانویھ ٠۵-مھ ٠۶-اکتبر ٠٨- فوریھ ٠٩

زمان

افراد ثبت نام شده
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2004شایان ذکر است از سال 

  .است

از سال آینده کارت NADRAقرار است 

.  صاحب کارت منتشر کند

ها را جایگزین کارتهاي فعلی 2CNICکارتهاي 

شروع و تا مارس سال بعد پایان می

کارت ملّی هوشمند پاکستان داراي سیستم 

این پاکستان براي صدور کارتعالوه بر . است

                                                          

٠٩- ژوئیھ ١٠-نوامبر
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  هوشمندهوشمند  کارتکارت  هزارهزار  سهسه  روزانهروزانه  صدورصدور

  معافیتمعافیت

 

 ناجا عمومی وظیفه نظام سازمان رئیس

 معافیت کارت هزار سه روزانه صدور از

 داد خبر هوشمند

 هاي ریزي برنامه طبق: گفت کمند زاده سردار

 هوشمند کارت هزار سه روزانه گرفته صورت

 معافیت از که افرادي براي خدمت از معافیت

 این که شود می صادر کردند استفاده برادر سه

 . یافت خواهد افزایش زودي به آن صدور حجم

 معافیت کارت صدور در تاخیر به اشاره با وي

 : افزود برادري سه

 گذشته سال خرداد 15 تاریخ از طرح این چه اگر

 است جدید طرحی چون اما شده کشورآغاز در

 و طلبد می را خاصی مراحل آن به رسیدگی

 زمانی پروسه شدن طوالنی صورت در مشموالن

 . نباشند معافیت کارت صدور نگران

 

 از برادري سه معافیت هوشمند کارتهاي صدور

 حاضر حال در و شده آغاز گذشته سال اواخر

 کشور در معافیت هوشمند کارت هزار سه روزانه

. شود می صادر
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اخبار هفته

 طرح این اجراي مقدماتی مراحل: افزود سالمت

 انجام اجتماعی تامین سازمان در گذشته سال از

 .است شده

 به درمان هوشمند کارت ارایه از هدف وي

 هاي فعالیت کردن الکترونیکی را شهروندان

 موجب کارت این ارایه: گفت و کرد بیان درمانی

 منابع، اتالف از جلوگیري ها، هزینه کاهش

 و کاغذي حالت از اطالعات کردن خارج

 ریزي برنامه انجام و آنها کردن الکترونیکی

 .شود می دارو و درمان بخش در کالن هاي

 تصریح اجتماعی تامین سازمان درمان معاون

 شده تضمین و ارزان سریع، درمانی خدمات: کرد

 دیگر از شدگان بیمه اطالعات بانک به توجه با

 .بود خواهد کارت این مزایاي

 مانند درمان هوشمند کارت: گفت بارانپوریان

 اختیار در با افراد که است شناسایی کارت یک

 هاي بخش به مراجعه با توانند می آن داشتن

 خدمات استانی، و شهر هر در درمانی مختلف

 .کنند دریافت را خود نظر مورد

 شدن صادر با  :کرد اضافه ولئمس مقام این

 بیماران هاي نسخه درمان، هوشمند کارت

 در و شود می نوشته رایانه در پزشک توسط

 و شده الکترونیکی بیماران هاي نسخه واقع،

 آوري جمع کامل طور به بیمه هاي دفترچه

 .شد خواهد

 و بازي کاغذ طرح، این اجراي با: داد ادامه وي

 و رود می بین از افراد دست در نسخه چرخش

 به پزشکان دارویی هاي تجویز و دستور تمامی

 تامین سازمان .گیرد می انجام الکترونیکی شکل

 را کشور جمعیت از نیمی اکنون هم اجتماعی

 .دارد پوشش تحت

                          

  شدشد

 کل احوال

 کارت صدور

 قم استان

 شانزدهم

: افزود  عبودي

 با همزمان

 از بیشتر

 مکانیزه 

 از خدمات

 فوت، مکانیزه

      به رسیدگی

. 

 ثبت سازمان

 قضاییه، 

 عضو هم

                      الزمالزم

  سالسال

  شودشود  

 بیان با 

 همانند 

 تامین صورت

 به جاري
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  صدورصدور  اجراییاجرایی  دستورالعملدستورالعمل

شدشد  تصویبتصویب  ملی هوشمندملی هوشمند  کارتکارت

احوال ثبت سازمان سجلی و حقوقی معاون

صدور اجرایی دستورالعمل: گفت کشور

استان در آن اول مرحله که ملی هوشمند

شانزدهم امروز شود می فراگیر تدریج به و آغاز

عبودي سعید.  رسید تصویب به فروردین

همزمان 88 سال در احوال ثبت عالی شوراي

بیشتر چه هر استفاده بر احوال ثبت رویکرد

 صدور العمل دستور جدید، هاي فناوري

خدمات ارایه سال، 15 باالي افراد شناسنامه

مکانیزه ثبت الکترونیک، درگاه طریق

رسیدگی و نام انتخاب دستورالعمل

.است کرده تصویب سجلی هاي مغایرت

سازمان رییس بر عالوه: داد ادامه وي

 ي قوه سوي از نمایندگانی احوال

هم ایران آمار مرکز تهران، دانشگاه

 .هستند مذکور شوراي

الزمالزم  اعتباراعتبار  تامینتامین  صورتصورت  دردر

سالسال  پایانپایان  تاتا  درماندرمان  هوشمندهوشمند  کارتکارت

  میمی  ارایهارایه  شدگانشدگان  بیمهبیمه  بهبه  جاريجاري

 اجتماعی تامین سازمان درمان معاون

 درمان هوشمند کارت کارکرد اینکه

صورت در: کرد اعالم است، بیمه دفترچه

جاري سال پایان تا کارت این الزم، اعتبار

 . شود می ارایه شدگان بیمه

از  روز  نخستین  در " بارانپوریان فرید "
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 )قسمت دوازدهم (  هوشمــــندهمراه با کارت ملی 

و دقایق تفأل به کتاب  .غم هنگامی که دل انباري می شود از غصه و. لحظه اي که خورشید به زمین بوسه می زد ومیش  غروب بود و هوا گرگ و
کارت . دمی کر فکر چیزتنها به یه  و حاال مدتها  بود که الي اون رو هم باز نکرده و . از چند گاه این کار رو می کرد غزلیات حافظ که پدربزرگ هر

       :د بو صف حالش  زمانی که تعجبم رو بیان کردم شعري از اشعار خواجه ي بزرگ خوند که کامأل و. ملی هوشمند

 ه سرم باز آیدباز آید                    عمر بگذشته به پیران  درم  ز  اگر آن کارت  ملی

مباحث راجع به کارت ملی هوشمند ادامه ي  ازم خواست ، اما وقتی به جاي درخواست دارو، یه لحظه فکر کردم به خاطر مریضیش داره هزیون میگه 
آروم . مرتب کردمیه کم پتوش رو  بالش زیر سرش رو تکون دادم و روي پیشانیش می ذاشتم،رو در حالی که درجه ي تب . ، نفس راحتی کشیدمبگم رو

 :زیر گوشم زمزمه کرد 

.دوتا شو گفتی، دو تاي دیگه اش کدومان. دسته انداطالعات در کارت هوشمند به لحاظ امکان دسترسی چهار -
و او رو درست مثل فنري می دیدم که تا آستانه ي پرش از شدت فشاري که به خودش می یاره چیزي نمونده بود  یاق وي رو بی نظیر وتمن که اش

 : تسلیم بودم و براش می خوندم  خواسته اش، در قفسِ اسیر مستأصل و درمانده چون مرغ امکان داشت حالش از اینی که هست بدتر بشه،

اطالعات تنها در  .می تونن تغییر داده و یا پاك بشن در این حالت اطالعاتی مانند نوشتن بر روي تخته سیاه،: فایل تغییر یا پاك شدنی-
.زم می تونن ا ضافه گردنصورت وجود فضاي ال

این اطالعات در فضاي امن . به منظور افزایش امنیت، بخشی از اطالعات کارت هوشمند هرگز قابل دسترسی نمی باشن: عدم دسترسی  
ولی از البته این اطالعات براي پردازنده ي کارتهاي هوشمند قابل دسترسی بوده . حافظه رمز نگاري شده و لذا قابل دستیابی نمی باشن

 .کلیدهاي رمز نگاري معموأل در این فضاي غیر قابل دسترسی ذخیره می شن. بیرون امکان دسترسی وجود نداره

همونطور که مثل . اگه ایندفعه دیر می کردم دوستم پوست از سرم می کند. از جا پریدم. همین جا بود که ساعت روي دیوار توجه ام رو به خود جلب کرد
 . . .  که اآلن . شت دیرم می شداد: رف می رفتم، گفتم توپ اینطرف و اونط

 :  ور کردمغکتم بین چوب لباسی و دستم در کشاکش بود که کلماتی مقطع بل. بصدا در اومد همون لحظه زنگ در

.زود برمیگردم . مواظب خودتون باشین. باید برم با استادمون قرار داریم-
از حال پدر بزرگ پرسید و همونطور که به برگه ي جریمه اي که روي  او می کردم سالم و علیک کردیم و تنمتو ماشین دوستم  کتم رودر حالی که 

 : داشبرد ماشین چشمک می زد اشاره می کردم، گفتم 

اي ه ز روزگار شما رانندهاکی این کارت هوشمند راه اندازي می شه که دمار . تو چطوري با اینهمه جریمه اي که ردیف می کنی. خوبه-
.خاطی درآره 

 پس از سالم و احوال پرسی و. رانندگی می کرد تا رسیدم به دفتر استاد اي که بهش دادن اجرا می کنه، بی اعتنا به حرفم مثل روباتی که تنها برنامه
م روي صندلی وآر فشردن دستانمان و انتقال گرماي دستش به دستان ما، نیم نگاهی به ساعت مچی و جزوه اي که روي میزش بود انداخت و

که  چشم انداز پنجره ي پشت سرش لحظه اي توجه ام رو به خودش جلب کرد، با گفتن این جمالت نگاهم متوجه ي چهره اش شد. چرخدارش نشست
 :  و بصورت کتابی و رسمی گفت از باالي عینکش دقایقی کوتاه به هر دوي ما خیره شد

تولید تراشه هاي سلیکونی داراي فرایند پیچیده است که به سرمایه  . است میکرو ماجول تولید مبحث امروز راجع به روش ساخت تراشه و-
فرایند با دریافت برنامه اي از مشتري که حاوي اطالعات درباره طراحی سیستم . گذاري قابل توجه برروي ماشین آالت پیشرفته نیاز دارد

تهیه » طراحی به کمک کامپیوتر « معماري تراشه است که باید با استفاده از این برنامه حاوي اطالعات . عامل تراشه است، آغاز می شود
چنانچه این دو . با عودت مجدد فایل ها به تهیه کننده برنامه حاصل می شود   تأئید یه تولید تراشه با عملکرد حافظه فقط خواندنی. شود

مرحله نهائی  شامل 10تا  8مرحله اجرائی می باشه که  30بر بیش از  دسته فایل نظیر یکدیگر باشند، تولید تراشه با مدار مجتمع، مشتمل
ها تست و تراشه هاي مردود با درج نقطه  پس از خاتمه تولید تراشه، کلیه تراشه. بارکد گذاري سیستم عامل یا ماسک بر روي تراشه است

أل در بسته بندي ویفر براي تولید کننده کارت هاي تراشه دار تراشه ها معمو. متعاقبأ به دالیل امنیتی معدوم می گردند و سیاهی، نشان دار
با برش ویفر، بصورت قطعات مجزا تقسیم گردیده و آماده برداشت و کاشت بر روي پایه هاي در ادامه تولید تراشه ها . ارسال می گردند

 . . . ما تولید میکروماجول  ا و. فلزي می شوند
 : اینجا رسید اشاره به جزوه ي وي کردم و پرسیدمصحبت استاد که به 

اون عاشق مباحث . آخه من تو خونه معلم ایشونم. می خوام به پدر بزرگم نشونش بدم، یرشاومی تونم اون رو با خودم ببرم به خاطر تص-
                                                                        . . .ادامه دارد                                                                                                              .      مربوط به کارت هوشمنده

 نیره السادات حصاري 
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