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۲ معاونت آمار و انفورماتیک

هوشمند مورد ارجاع قرار گرفته است،  سند دومی که براي تدوین بیانیه چشم انداز پروژه کارت ملی

این . باشدمی  "راهبرد ملی دولت الکترونیک جمهوري اسالمی ایران

 .آوري اطالعات ریاست جمهوري تدوین شده است

همانگونه که ذکرشد یکی از اصلی ترین اهداف اجراي پروژه کارت ملی هوشمند ایجاد زیرساخت 

چشم انداز پروژه کارت ملی هوشمند باید هم . الزم جهت تحقق فراگیر دولت الکترونیک می باشد

به همین دلیل از مطالب . ر جهت برآوردن اهداف ذکر شده در چشم انداز این سند باشد

 .ذکر شده در این سند نیز بهره گرفته شده است

هدف از تدوین سند راهبرد ملی دولت الکترونیک جمهوري اسالمی ایران، تدوین راهبرد ملی 

استاي برآوردن اهداف ذکر شده در این سند نیز در ر. کشور در حوزه دولت الکترونیک بوده است

چشم انداز دولت الکترونیک کشور در سال . سند چشم انداز بیست ساله کشور تهیه گردیده است

  پیش نویس سند چشم انداز پروژه کارت 

)4(ملی هوشمند 
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معاونت آمار و انفورماتیک -سازمان ثبت احوال کشور

 

سند دومی که براي تدوین بیانیه چشم انداز پروژه کارت ملی

راهبرد ملی دولت الکترونیک جمهوري اسالمی ایران"پیش نویس سند 

آوري اطالعات ریاست جمهوري تدوین شده است توسط مرکز فن1384سند در سال 

همانگونه که ذکرشد یکی از اصلی ترین اهداف اجراي پروژه کارت ملی هوشمند ایجاد زیرساخت 

الزم جهت تحقق فراگیر دولت الکترونیک می باشد

ر جهت برآوردن اهداف ذکر شده در چشم انداز این سند باشدراستا و د

ذکر شده در این سند نیز بهره گرفته شده است

هدف از تدوین سند راهبرد ملی دولت الکترونیک جمهوري اسالمی ایران، تدوین راهبرد ملی 

کشور در حوزه دولت الکترونیک بوده است

سند چشم انداز بیست ساله کشور تهیه گردیده است

:بیان شده است یلذ مطابق متن 1404

یکی از اصلی ترین اهداف اجراي پروژه کارت 

ملی هوشمند ایجاد زیرساخت الزم جهت تحقق 

طبیعتا  

هاي  تجارت الکترونیکی یکی از زیرمجموعه

از  و 

و هاي ارائه خدمات 

کارت ملی هوشمند 

همچنین افزایش امنیت 

.جارت الکترونیکی نقش بسزایی ایفا می نماید

 سند نویس

 تجربه  

 کارت 

اثر  وم

 کارت 

 .واهند بود
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هفته نامه داخلی کارت ملی هوشمند                     

یکی از اصلی ترین اهداف اجراي پروژه کارت 

ملی هوشمند ایجاد زیرساخت الزم جهت تحقق 

 .فراگیر دولت الکترونیک می باشد

تجارت الکترونیکی یکی از زیرمجموعه

 بوده کلیدي دولت الکترونیکی

هاي ارائه خدمات  پرکاربردترین سیستم

کارت ملی هوشمند . می باشدترین آنها  زیربنایی

همچنین افزایش امنیت در زمینه فراگیر و 

جارت الکترونیکی نقش بسزایی ایفا می نمایدت

نویس پیش  هارمچ قسمتاین شماره در 

  و هوشمند ملی کارت طرح انداز چشم

 و الکترونیک دولت در تایلند کشور

ومسو نیز قسمت  است آمده هوشمند

 با همراه داستان و هفته اخبار انگشت،

واهند بودخ نامه هفته دیگر بخشهاي هوشمند

مقدمه
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۳ معاونت آمار و انفورماتیک

این سند  .می باشد "کشور یکیبرنامه جامع توسعه تجارت الکترون

یکی از پرکاربردترین . هاي کلیدي دولت الکترونیکی می باشد

همچنین افزایش امنیت تجارت کارت ملی هوشمند در زمینه فراگیر و 

 .از اینرو در تدوین بیانیه چشم انداز کارت ملی هوشمند این سند هم مورد بررسی و ارجاع قرار گرفته است

ها و نهادهاي  ها، سازمان خانه ین برنامه براي وزارتا. برنامه تدوین شده، سند جامعی است که بصورت زیربنایی و اجرایی به موضوع تجارت الکترونیک می پردازد

 :ها و نهادها می توان به موارد ذیل اشاره کرد خانه از جمله وزارت

       بیمه مرکزي ایران                                              

سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور                     مرکز آمار ایران

وزارت راه و ترابري                                               گمرك

نقش اساسی به یاري و اراده خداوند قادر متعال، دولت الکترونیک جمهوري اسالمی ایران در این سال دولتی است که با ایجاد 

پذیر، پویا و خودسازمانده و مطابق با نیازهاي محیط، در سطح باالئی از شفافیت، سالمت 

وفق در تحقق مشروعیت بیشتر و ایجاد حسن ظن و 

ها و ایجاد  ها و فعالیت گیر ها، تصمیم

مند  ها؛ بطور جدي بهره پارچه و نهادینه شده در بستره جامعه، داراي بستر رشد عقالنیت، استعدادها و خالقیت

ت ملی هوشمند                                                    شماره 22 

معاونت آمار و انفورماتیک -سازمان ثبت احوال کشور

برنامه جامع توسعه تجارت الکترون"که در ارتباط با کارت ملی هوشمند الزم است درنظر گرفته شود، سند 

هاي کلیدي دولت الکترونیکی می باشد طبیعتا تجارت الکترونیکی یکی از زیرمجموعه. به تصویب هیات دولت رسیده است

کارت ملی هوشمند در زمینه فراگیر و . ترین آنها تجارت الکترونیک می باشد هاي ارائه خدمات و یکی از زیربنایی

از اینرو در تدوین بیانیه چشم انداز کارت ملی هوشمند این سند هم مورد بررسی و ارجاع قرار گرفته است

برنامه تدوین شده، سند جامعی است که بصورت زیربنایی و اجرایی به موضوع تجارت الکترونیک می پردازد

از جمله وزارت. مختلف کشور که در ارتباط با موضوع تجارت الکترونیک می باشند، تکالیفی را الزام نموده است

                           وزارت اقتصاد و دارائی                                                  

سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور                     مرکز آمار ایران                        اطالعات

وزارت راه و ترابري                                               گمرك                          آوري

بانک مرکزي                                      

 وزارت صنایع و معادن                                               

وزارت نفت                                                   

به یاري و اراده خداوند قادر متعال، دولت الکترونیک جمهوري اسالمی ایران در این سال دولتی است که با ایجاد 

 با ارزشها و آرمانهاي متعالی و توانمند در برقراري عدالت برتر

پذیر، پویا و خودسازمانده و مطابق با نیازهاي محیط، در سطح باالئی از شفافیت، سالمت  ور، فعال، انعطاف

وفق در تحقق مشروعیت بیشتر و ایجاد حسن ظن و و رفع فساد، مقتدر، پایدار و باثبات در بستر مشروعیت اجتماعی و م

 با ارائه فراگیر خدمات موثر در بستره فاوا در بهبود کیفیت زندگی، افزایش رفا، کاهش فقر

ها، تصمیم ریزي فکري شهروندان در برنامه مندي جدي از مشارکت، همکاري و هم

پارچه و نهادینه شده در بستره جامعه، داراي بستر رشد عقالنیت، استعدادها و خالقیت

 هاي نهفته در جامعه

هفته نامه داخلی کارت ملی هوشمند                     

که در ارتباط با کارت ملی هوشمند الزم است درنظر گرفته شود، سند سومین سندي 

به تصویب هیات دولت رسیده است 1384در سال 

هاي ارائه خدمات و یکی از زیربنایی سیستم

از اینرو در تدوین بیانیه چشم انداز کارت ملی هوشمند این سند هم مورد بررسی و ارجاع قرار گرفته است. الکترونیکی نقش بسزایی ایفا می نماید

برنامه تدوین شده، سند جامعی است که بصورت زیربنایی و اجرایی به موضوع تجارت الکترونیک می پردازد

مختلف کشور که در ارتباط با موضوع تجارت الکترونیک می باشند، تکالیفی را الزام نموده است

                                         وزارت بازرگانی 

اطالعات وفناوريوزارت ارتباطات 

آوري وزارت علوم، تحقیقات و فن

                                     وزارت آموزش و پرورش

                                             وزارت دادگستري

                                               مینیروي انتظا

به یاري و اراده خداوند قادر متعال، دولت الکترونیک جمهوري اسالمی ایران در این سال دولتی است که با ایجاد 

 :بستره فاوا

با ارزشها و آرمانهاي متعالی و توانمند در برقراري عدالت برتر

ور، فعال، انعطاف کارآمد و بهره

و رفع فساد، مقتدر، پایدار و باثبات در بستر مشروعیت اجتماعی و م

 جلب رضایت مردم

با ارائه فراگیر خدمات موثر در بستره فاوا در بهبود کیفیت زندگی، افزایش رفا، کاهش فقر

مندي جدي از مشارکت، همکاري و هم با بهره

پارچه و نهادینه شده در بستره جامعه، داراي بستر رشد عقالنیت، استعدادها و خالقیتحکومت یک

هاي نهفته در جامعه از نیروي بنیادین و پتانسیل
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۴ معاونت آمار و انفورماتیک -سازمان ثبت احوال کشور

  

این سند موضوع به . آوري اطالعات داده شده است طبیعتا نقش کلیدي در این حوزه به دو وزارت بازرگانی و وزارت ارتباطات و فن

نکته الزم بذکر اینست که این سند . پرداخته است... زیرساخت، تجارت، قانونی و حقوقی و موضوع تجارت الکترونیکی از ابعاد فنی و 

بیشتر رویکرد اجرایی و عملیاتی به موضوع تجارت الکترونیک داشته است، لذا بیانیه چشم انداز و موضوعاتی از این دست در آن دیده 

 :است ذیال چند ماده از مفاد ذکر شده در این سند آمده. نمی شود

را  یراقدامات ز یهو قوه قضائ ياطالعات، وزارت دادگستر يوزارت ارتباطات و فناور يمکلف است با همکار بازرگانیوزارت  :9ماده 

:انجام دهد

 اعمال حداقل استانداردهاي حقوقی در عرصه تجارت با  کاهش دعاوي حقوقی يبرا تجارت الکترونیکی دعاويداوري در  الگويتدوین

 1385پایان شهریور ماه سال حداکثر تا  یکیالکترون

۲بنگاه به بنگاه  يدر الگوها يقراردادي حل اختالف براي دعاو يتدوین الگو(B B) ۲ يو بنگاه به مشتر(B C)  ساده و به منظور

   1385پایان اسفند ماه سال حداکثر تا  فصل اختالفاتو  روند حل سازيشفاف

و وزارت  سیماصدا و  ي،و فناور یقاتوزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحق يمکلف است با همکار یوزارت بازرگان: 14ماده 

شناساندن تاثیر  محورهايکاربرد اینترنت با  یريدر آحاد مردم، با هدف فراگ عمومی  سازي آگاه افزایشبه منظور   اسالمیفرهنگ و ارشاد 

 يو ایجاد انگیزه برا یکیتجارت الکترون يبه کارگیر يها خانوار، آشنایی با ابزارها و رویه يوضعیت اقتصاد يبر ارتقا یکیتجارت الکترون

خانوارها اقدام  براياستانی و ملی  هاي جشنوارهها و  مسابقه برگزاريچیرگی بر مقاومت خانوارها در برابر تغییر در فرهنگ خرید نسبت به 

 .نماید

پیادهو  طراحیاز  حمایتنسبت به  و معادن یعوزارت صنا ياست با همکار مکلف اطالعات فناوريوزارت ارتباطات و  :21ماده 

 افزاريو نرم افزاريسخت ابزارهاي تولید زمینهمند و هماهنگ در نظام تحقیقاتانجام  یکی،تجارت الکترون سازيایمن ابزارهاي سازي

از  گیري بهرهدستگاهها و سازمانها به  تشویقو ...) و ينفوذ یصتشخ يآتش، سیستمها یوارهمانند د( اي یهپا هاي یسدهنده سروارایه

  .داخل اقدام کند تولید الکترونیکیتجارت  سازيایمن ابزارهاي
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۵ معاونت آمار و انفورماتیک

تجربه کشورهاي دیگر در دولت الکترونیک و کارت ملی هوشمند

را به عنوان یک امر کلیدي در رشد اقتصاد ملی و توسعه جامعه و تقویت موفقیت کشور به رسمیت شناخته 

این کمیته یک بدنه سیاسی سطح باالست که در راس آن نخست وزیر 

مرکز ملی فناوري الکترونیک و کامپیوتر . در کشور است

ري و محیط زیست است که به عنوان اداره دبیرخانه و مدیریت کارهاي پشتیبانی 

در تایلند است را  ICT، که یک چهارچوب راهبردي براي توسعه 

براي  ICTبرداري از مزایاي  ف کلیدي توسعه خود را براي بهره

توسعه به معنی مدرن کردن با خریدن فناوري نیست، بلکه به معنی استفاده خوب از 

مطرح شده است، اهداف اصلی براي  IT٢٠١٠واردي که در 

براي دستیابی به تحویل  ICTرشد و افزایش کارآمدي و موثر بودن خدمات عمومی به شهروندان با استفاده از 

و همچنین رشد و افزایش کارآمدي و موثر بودن فرآیندهاي مدیریت عمومی با هدف استفاده از 

                                                          
١ National Information Technology Committee (NITC)
٢ National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC)

خدمت به میهمان، از جا برخاستن در برابر پدر و آموزگار خویش و طلب حق گرچه اندك باشد

 با را رفتارت که اینست مادر و پدر به احسان: فرمود 

"کنی برطرف را نیازشان آنان درخواست از قبل یعنی

ت ملی هوشمند                                                    شماره 22 
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تجربه کشورهاي دیگر در دولت الکترونیک و کارت ملی هوشمند

)بخش چهارم(تایلند 

 استراتژي دولت الکترونیک

ICT  را به عنوان یک امر کلیدي در رشد اقتصاد ملی و توسعه جامعه و تقویت موفقیت کشور به رسمیت شناخته

این کمیته یک بدنه سیاسی سطح باالست که در راس آن نخست وزیر . را تشکیل داد 1NITCملی یا  IT، کمیته 

در کشور است ICTها براي ترویج توسعه و استفاده از  هاي و طرح توسعه سیاست

ري و محیط زیست است که به عنوان اداره دبیرخانه و مدیریت کارهاي پشتیبانی ، یک موسسه شبه دولتی تحت وزارت علوم، فناو

، که یک چهارچوب راهبردي براي توسعه IT٢٠١٠طرح  NITC، 2001در سال . 

ف کلیدي توسعه خود را براي بهرهاهدا IT٢٠١٠طرح . ملی آغاز شد ICTتعیین کرد و به این ترتیب یک طرح اصلی 

توسعه به معنی مدرن کردن با خریدن فناوري نیست، بلکه به معنی استفاده خوب از . دارد جامعه و اقتصاد مبتنی بر اطالعات

واردي که در یکی از م. به طوري که بتواند اقتصاد ملی و توسعه جامعه را منجر شود است

 :این اهداف در زیر لیست شده است

رشد و افزایش کارآمدي و موثر بودن خدمات عمومی به شهروندان با استفاده از 

و همچنین رشد و افزایش کارآمدي و موثر بودن فرآیندهاي مدیریت عمومی با هدف استفاده از  7*24

 نرم افزارهاي کامپیوتري به عنوان ابزار

اهداف پروژه دولت الکترونیک

:زیرهاي  دایر کردن یک چهارچوب براي ساخت دولت الکترونیک در محدوده

                  
National Information Technology Committee (NITC)
National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC)

احترام به پدر

خدمت به میهمان، از جا برخاستن در برابر پدر و آموزگار خویش و طلب حق گرچه اندك باشد: از سه کار حیا نباید کرد  ):ع(علی 

به احترام پدر و معلمت از جاي برخیز هرچند فرمان روا باشی  ):ع(علی 

 پرسیدم،) ع(صادق امام از را »احساناً وبِالوالدینِ« آیۀ معناي: گوید می

یعنی". بخواهند تو از دارند نیاز که چیزي تا نکنی مجبورشان و کنی

هفته نامه داخلی کارت ملی هوشمند                     

                                 

تجربه کشورهاي دیگر در دولت الکترونیک و کارت ملی هوشمند

استراتژي دولت الکترونیک -6-7

ICTتایلند براي بیش از یک دهه است که 

، کمیته 1992دولت تایلند، در سال . است

توسعه سیاست NITCوظیفه  . قرار دارد

، یک موسسه شبه دولتی تحت وزارت علوم، فناوNECTEC2یا 

. براي کمیته اختصاص داده شده است

تعیین کرد و به این ترتیب یک طرح اصلی 

جامعه و اقتصاد مبتنی بر اطالعاتحرکت تایلند به 

ICT به طوري که بتواند اقتصاد ملی و توسعه جامعه را منجر شود است

این اهداف در زیر لیست شده است. استراتژي دولت الکترونیک است

1.ITرشد و افزایش کارآمدي و موثر بودن خدمات عمومی به شهروندان با استفاده از : ٢٠١٠

24خدمات الکترونیکی در 

نرم افزارهاي کامپیوتري به عنوان ابزار

اهداف پروژه دولت الکترونیک.2

دایر کردن یک چهارچوب براي ساخت دولت الکترونیک در محدوده

علی امام 

علی امام 

می ولّاد بیاَ

کنی نیکو آنها
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oخدمات عمومی

هاي عمومی ها و بخش کیفیت باال و خدمات استاندارد به شهروندان، بنگاه

 ،خدمات خوب و مناسب با استفاده از ابزارهاي الکترونیکی که باعث کاهش تشریفات ، پاسخ سریع

شود ساعته می 24پوشش روستایی و 

oمدیریت عمومی

بنگاهیهاي  مدیریت مالی بین دولت و بخش

تهیه الکترونیکی سریع، شفاف و منصفانه

ها و منابع دولتی مدیریت داده

oهاي دولتی ارتباط و همکاري بین بخش

وزارتی ـوزارتی و فرا ـهاي فرو ارتباط

اي و محلی هاي مرکزي، منطقه بین مدیریت

هاي عمومی تنظیم راهنما براي پردازش مجدد سازمان

هاي پایلوت دولت الکترونیک پروژهسازي و ارزیابی  پیاده

هاي مرتبط با دولت الکترونیک سازي پروژه استفاده از چهارچوب استراتژیک تعریف شده و طرح فعالیت در پیاده

هاي دولت الکترونیک در طرح  به منظور تحقق این استراتژي IT٢٠١٠ :، باید موارد زیر تامین شوند

 ،هاي فعالیت دپارتمانی، و تخصیص بودجه طرحتکمیل طرح استراتژیک دولت الکترونیک 

تغییر یا تغییر سازمانی در بخش عمومی 

هاي عمومی توسعه منابع انسانی در سازمان 

 توسعهback-office  وfront-office هاي عمومی در سازمان 

توسعه زیرساخت کامپیوتر، شبکه و اطالعات 

 بخش خصوصی در توسعه دولت الکترونیکهمکاري شهروندان و 

:منبع

مستندات مشاورین پروژه
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قدیمی ترین سندي . شده استدر ایران ابتدا از اثر انگشت براي تأیید و امضاي اسناد استفاده

قرن هشتم هجري قمري می است، مربوط به

به هر حال سابقه . نیز اشاراتی به اثر انگشت شده است 

میالدي برمی گردد، 14اسناد تجاري به عنوان امضا در ایران، به قرن 

انگشت براي تشخیص هویت و کشف جرم به اواخر حکومت قاجاریه مربوط می 

هجري شمسی، در زمان صدارت محمد علی خان عالء السلطنه، که عین 

در  دولت به فکر استفاده از وجود مستشاران خارجی براي ایجاد اصالحات

سوئدي براي ژاندارمري و سپس به معرفی 

وستداهل نیز شخصی . استخدام شدند) شهربانی

نظمیه به ) آگاهی(را که قبالً در استکهلم مأمور آگاهی بود در تأمینات 

ناصر قلی "را به ریاست 3هجري شعبه تن پیمایی

تأمینات آن در "احمد عالپور"را به ریاست 

    البته کالسه و طبقه  .از آن به بعد، انگشت نگاري از مجرمان در ایران متداول شد

سیستم طبقه  "هجري شمسی،1333نهایتاً از سال 

  .سیستم کالسه و بایگانی می گردد

اران از طریق حفظ آوري پیشینه بزهک با توجه به رشد جمعیت سازمان نوین تشخیص هویت به منظور جمع

هاي علمی و آزمایشگاهی  و نگهداري آثار انگشت آنان، تعیین هویت اجساد و اشخاص زنده، بررسی فنی صحنه جرایم و اعمال روش

                                                          
١ Kublai Khan
٢ Timur-lenk (Tamerlane)
٣ Anthropometry

 ٤)از لغات مصوب فرھنگستان . (نگاری به معنی انگشت 
  .سرانگشتان بمنظور شناختن صاحب آن از روی نقوش آن خطوط

)3() ابزار تعیین هویت

تاریخچه انگشت نگاري علمی
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در ایران ابتدا از اثر انگشت براي تأیید و امضاي اسناد استفاده

است، مربوط بهکه تاکنون به دست آمده و درباره اثر انگشت 

 . باشد

نیز اشاراتی به اثر انگشت شده است ) قمريهجري 736-807( 2"تیمورلنگ"و  1

اسناد تجاري به عنوان امضا در ایران، به قرن استفاده از اثر انگشت در

انگشت براي تشخیص هویت و کشف جرم به اواخر حکومت قاجاریه مربوط می اما سابقه اثر

هجري شمسی، در زمان صدارت محمد علی خان عالء السلطنه، که عین 1291درسال . شود

دولت به فکر استفاده از وجود مستشاران خارجی براي ایجاد اصالحاتالدوله وزیر کشور بود،

سوئدي براي ژاندارمري و سپس به معرفی  "ژنرال یالمارسن"افتاد و در نهایت ادارات دولتی

شهربانی(براي نظمیه  "وستداهل"نام وي شخصی به

را که قبالً در استکهلم مأمور آگاهی بود در تأمینات  "دالبري"به نام 

هجري شعبه تن پیمایی 1295شخص اخیر در سال . ردگماخدمت

را به ریاست ) نگاري انگشت( 4"داکتیلوسکپی"و شعبه  "رادسر

از آن به بعد، انگشت نگاري از مجرمان در ایران متداول شد. روز دایر کرد

نهایتاً از سال . انگشت در آن زمان انجام نمی شدبندي آثار 

سیستم کالسه و بایگانی می گردددر ایران متداول شده وآاثار انگشت بر اساس این

با توجه به رشد جمعیت سازمان نوین تشخیص هویت به منظور جمع

و نگهداري آثار انگشت آنان، تعیین هویت اجساد و اشخاص زنده، بررسی فنی صحنه جرایم و اعمال روش

                  

[)Dactyloscopy(داکتیلوسکوپی به معنی انگشت  (فرانسوی ، ِا] (ُلسْ  کُ  .
سرانگشتان بمنظور شناختن صاحب آن از روی نقوش آن خطوطبرداشتن نقش خطوط

ابزار تعیین هویت(ثرانگشت ا

تاریخچه انگشت نگاري علمی

فرشاد مقیمان: گردآورنده

هفته نامه داخلی کارت ملی هوشمند                     

1"قوبیالي قاآن"در شرح حال 

در ایران متداول شده وآاثار انگشت بر اساس این"بندي هنري 

با توجه به رشد جمعیت سازمان نوین تشخیص هویت به منظور جمع) ش. هـ ( 1333در سال 

و نگهداري آثار انگشت آنان، تعیین هویت اجساد و اشخاص زنده، بررسی فنی صحنه جرایم و اعمال روش

داکتیلوسکوپی :لغتنامه دھخدا

قوبیالي قاآن

تیمور لنگ
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در آغاز فعالیت توجه مسئوالن وقت بیشتر معطوف 

 .نگاري و بایگانی آنها گردید هاي انگشت

به علت ضرورت برخوردار بودن از فناوري علمی کشف جرم، مسئوالن وقت به ناچار تغییرات جدیدي را در 

با استفاده  بود که نگاري با دوایر و شعب تابعه

گهداري همچنین تهیه و ن .پرداخت نگاري مجرمان می

  .هاي عدم سوء پیشینه نیز از وظایف این واحد تعیین شد

 ": فرماید خداوند متعال در این دو آیه می

نانَهب ّيولی أَنْ نُسرینَ علی قادب" 

هاي او را پس از مردن و متالشی شدن 

او را ) خطوط سرانگشتان(نخواهیم کرد؟ آري ما قادریم که حتی انگشتان 

سوره  4و  3آیه در مورد "المیزان فی تفسیر القرآن

 )پندار( است به معناي ظن "یحسب"که مصدر فعل 

هایش  استخوانانسان گمان کرده ما: آورده و فرمود

و استفهام براي آن است که کنایه باشد از زنده کردن همه مردگان

حال از نیز "قادرین"جمله . موجود در این آیه توبیخی است و معناي آیه روشن است

کلمه بنان به معناي اطراف انگشتان و به قول برخی از

 "تسویه بنان"د انگشتان است و عبارت 

که قادریم  کنیم، در حالی میها را جمع پس معناي آیه این است که آري استخوان

بدن از بین اعضاي ) خداوند(و اگر . گري کنیم

ترکیب و هاي مختلف و خصوصیات براي این باشد که به خلقت عجیب آن که به صورت

ستانند، قبض و  دهند، می انگشتان می. شود، اشاره کند

انگشتان داراي به عالوه. شود ها انسان از سایر حیوانات ممتاز می

. " 
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در آغاز فعالیت توجه مسئوالن وقت بیشتر معطوف . گذاري شد هاي جرم پایه و تجزیه و تحلیل آالت و اسباب به دست آمده از صحنه

هاي انگشت آوري کارت نگاري بود ، لذا بیشترین تالش کارکنان این واحد صرف جمع

به علت ضرورت برخوردار بودن از فناوري علمی کشف جرم، مسئوالن وقت به ناچار تغییرات جدیدي را در 

تري در اختیار گذاشته شد ات، تجهیزات مدرنسازمان به وجود آورده و در کنار این تغییر

نگاري با دوایر و شعب تابعه واحدانگشتیکی از قسمتهاي اساسی در سازمان جدید اداره تشخیص هویت آن زمان، 

نگاري مجرمان می آوري کارت انگشت به جمع (Henry)نگاري هنري

هاي عدم سوء پیشینه نیز از وظایف این واحد تعیین شد اي و صدور برگه انگشتی سارقان حرفه

اثرانگشت در آیات قرآن کریم

خداوند متعال در این دو آیه می. قرار گرفته استسوره قیامت مورد اشاره 4و  3بحث اثر انگشت به طور ضمنی در آیه 

بلی قادرینَ علی أَنْ نُسوّي بنانَه. اَلَّنْ نَجمع عظامهاَیحسب اْالنْسانُ

هاي او را پس از مردن و متالشی شدن  برد استخوان آیا انسان گمان می  :یعنی

نخواهیم کرد؟ آري ما قادریم که حتی انگشتان آوري جمع

 .اول، موزون و مرتب کنیمدوباره به صورت

المیزان فی تفسیر القرآن"در کتاب  "عالمه طباطبایی"

که مصدر فعل  "حسبان"کلمه ": نویسد قیامت می

آورده و فرمود است و اگر استخوان را به صیغه جمع

براي آن است که کنایه باشد از زنده کردن همه مردگان. کنیم جمع نمیرا 

موجود در این آیه توبیخی است و معناي آیه روشن است

کلمه بنان به معناي اطراف انگشتان و به قول برخی از. است "بلی"مفعول مدخول 

د انگشتان است و عبارت خو] 94، ص19تفسیر قرطبی، ج [مفسران 

پس معناي آیه این است که آري استخوان. بینیم به همین صورت است که می

گري کنیم بود، دوباره صورتحتی انگشتان او را به همان صورتی که بر حسب خلقت اول

براي این باشد که به خلقت عجیب آن که به صورت -شاید  -کرده 

شود، اشاره کند میآیند و بر آن مترتب عدد درآمده و همچنین فواید بسیاري که به شمار نمی

ها انسان از سایر حیوانات ممتاز می طیف و اعمال دقیق دارند که با آن

 " .شوند ها کشف می انساناشکال گوناگون و خطوطی هستند که به طور دائم اسرارشان براي

هفته نامه داخلی کارت ملی هوشمند                     

و تجزیه و تحلیل آالت و اسباب به دست آمده از صحنه

نگاري بود ، لذا بیشترین تالش کارکنان این واحد صرف جمع شتبه بخش انگ

به علت ضرورت برخوردار بودن از فناوري علمی کشف جرم، مسئوالن وقت به ناچار تغییرات جدیدي را در ) ش. هـ (1352درسال

سازمان به وجود آورده و در کنار این تغییر

یکی از قسمتهاي اساسی در سازمان جدید اداره تشخیص هویت آن زمان، 

نگاري هنري از سیستم انگشت

انگشتی سارقان حرفه هاي تک کارت

بحث اثر انگشت به طور ضمنی در آیه 

به همین صورت است که میگري آن صورت

حتی انگشتان او را به همان صورتی که بر حسب خلقت اول

کرده خصوص انگشتان را ذکر

عدد درآمده و همچنین فواید بسیاري که به شمار نمی

طیف و اعمال دقیق دارند که با آنلکنند و سایر حرکات بسط می

اشکال گوناگون و خطوطی هستند که به طور دائم اسرارشان براي
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و  "سرانگشتان"شتان آمده و هم به معنی

گرداند بلکه  کند و به حال اول باز می آوري می

را به طور اندهد و از آن باالتر، خداوند حتی سرانگشت

. ها باشد خطوط سرانگشت انسان

وقتی از یک دانشمند آلمانی در مورد علت تشرف وي 

کشفیات که منحصر به فرد بودن نقوش سرانگشتان هر کس و تفاوت آن با اشخاص دیگر از

چه رسد به اعراب  -مورد اطالعاتی نداشتند 

م خداست و نه کالم بشر و همین امر موجب ایمان 

 نگشت در اخبار و روایات صدر اسالم

 :شود یان میجا دو نمونه ب

در مورد ) احادیث استکه یکی از راویان معروف اخبار و

ما عرفته الّا " :فرماید که در جنگ احد شهید شد، می

 .نتوانستم او را بشناسم، مگر از روي سرانگشتانش

در ) شود میاهل سنت محسوب "صحاح ستّه

، در "...من المومنین رجال صدقوا ماعاهدوا

کسی نتوانست شخص کشته و مثله": 

  ".شده را بشناسد، مگر خواهرش از روي سرانگشتان او

     :  منبع 

ـ  اینترنت
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شتان آمده و هم به معنیدر لغت هم به معنی انگ "بنان": نیز در موردآیه فوق چنین آمده است

آوري می را جمعها در هر دو صورت اشاره به این نکته است که نه تنها خداوند استخوان

دهد و از آن باالتر، خداوند حتی سرانگشت دقیق انگشتان را نیز در جاي خود قرار میهاي کوچک و ظریف و

خطوط سرانگشت انسانتواند اشاره لطیفی به گرداند این تعبیر می موزون، به صورت نخست باز می

وقتی از یک دانشمند آلمانی در مورد علت تشرف وي ": نویسد میسوره قیامت 4و  3مفسر مشهور مصري در تفسیر آیه 

که منحصر به فرد بودن نقوش سرانگشتان هر کس و تفاوت آن با اشخاص دیگر ازاظهار داشت 

مورد اطالعاتی نداشتند قرن پیش، که دانشمندان اروپایی در این 12ولی قرآن کریم 

م خداست و نه کالم بشر و همین امر موجب ایمان پس به طور یقین، قرآن کال. استبه این واقعیت اشاره کرده

  ".یدز قرآن و تشرف به دین اسالم گرد

نگشت در اخبار و روایات صدر اسالماثرا                                

جا دو نمونه ب وجود دارد که در ایندر برخی از اخبار و روایات صدر اسالم اشاراتی در مورد اثر انگشت

که یکی از راویان معروف اخبار و(جابربن عبداهللا انصاري 1

که در جنگ احد شهید شد، می) عبداهللا(شناسایی جسد پدرش 

نتوانستم او را بشناسم، مگر از روي سرانگشتانش: یعنی "بِبنانه

صحاح ستّه"کتب که جزء ( "صحیح بخاري"در 2

من المومنین رجال صدقوا ماعاهدوا": مورد قول خداوند متعال که فرموده است

: آمده است "ربیع"حدیث مفصلی راجع به برادر 

شده را بشناسد، مگر خواهرش از روي سرانگشتان او

هفته نامه داخلی کارت ملی هوشمند                     

نیز در موردآیه فوق چنین آمده است "تفسیر نمونه"در 

در هر دو صورت اشاره به این نکته است که نه تنها خداوند استخوان

هاي کوچک و ظریف و استخوان

موزون، به صورت نخست باز می

مفسر مشهور مصري در تفسیر آیه  "طنطاوي"

اظهار داشت به دین اسالم سؤال شد،

ولی قرآن کریم . است 19علمی قرن 

به این واقعیت اشاره کرده -دوران جاهلیت 

ز قرآن و تشرف به دین اسالم گرداعجامن به

                                

در برخی از اخبار و روایات صدر اسالم اشاراتی در مورد اثر انگشت
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برگزاري چهارمین دوره آموزشی کارت ملی هوشمند

مین دوره کارگاه آموزشی با عنوان ربا عنایت به الطاف الهی چها

ت کارت ملی هوشمند، مقارن با ها و امنی آشنایی با مبانی، زیرسیستم

ها و رؤساي  آیی معاونین حقوقی و سجلی مدیران کل استان هم گرد

در استان گیالن،  22/03/89 مورخ  ادارات ثبت احوال کالن شهرها 

در این دوره مطالبی در ارتباط با . شهر بندرانزلی برگزار گردید

هاي کارت ملی هوشمند و کاربردهاي مختلف کارت ملی هوشمند، سیستم  زیرسیستم

.کنندگان ارائه گردید هاي آن، براي شرکت و ویژگیبیومتریک  

ملی هوشمندهاي کارت  اعالم ویژگی

بنا به گزارش ارایه شده توسط معاونت آمار و انفورماتیک، کارت ملی هوشمند 

کاربرد اصلی شناسایی، تصدیق هویت و امضاي دیجیتال این امکان  3با ارائه 

 .عنوان یک ابزار چند کاره استفاده کردکند تا بتوان از کارت به  را فراهم می

شود که کاربردهاي  به کمک کارت ملی هوشمند، این امکان فراهم می

توان در  این کاربردها را می .گیرندمختلف در کنار هم و روي یک کارت قرار 

 .دادزمان صدور یا بعد از صدور روي کارت قرار

مثل اینکه اطالعات در . وط به خودش را داردمتصدي هر کارت فقط امکان دسترسی به اطالعات مرب

به عنوان . هاي مختلفی روي کارت ذخیره شده باشد که هر کدام کلید خودش را داشته باشد صندوقچه

مثال پلیس فقط قادر به مشاهده اطالعات گواهینامه رانندگی صاحب کارت است و امکان مشاهده 

.را ندارد اطالعات حساب مالی فرد که روي کارت موجود است

خرید و فروش ملک با کارت هوشمند امالك

شوراي عالی مسکن از صدور کارت هوشمند براي نقل و عضو

با اجراي این برنامه دولت، انتقال امالك خبر داد و اعالم کرد

محمدرضا  .شودشیوه فعلی خرید و فروش ملک برچیده می

هگیري رراه اندازي سامانه : اعوانی در گفتگو با مهر گفت

مسکن توانست کمک قابل توجهی را به ساماندهی معامالت

که هم اکنون حباب بازار مسکن در کشور داشته باشد به نحوي

بازار مسکن ترکیده است و دولت با برنامه هایی که در دست 

   ب مسکن در کشور دارد، دیگر اجازه نخواهد داد حبااجرا

 .شکل گیرد

 هوشمند امالكجزئیات کارت

بر این اساس، در فاز دوم راه: عضو شوراي عالی مسکن افزود

اندازي این سامانه، ایجاد سامانه مکمل رهگیري معامالت 

اجاره و رهن طراحی و به شکل مسکن با هدف کنترل بازار

قرار اساس، بر این. پایلوت در استان قزوین در حال اجرا است

بر این است که کارت هوشمند ملک براي کلیه کسانی که قصد 

وي  .بازار مسکن انجام دهند، صادر شوددارند معامله اي را در

 5هوشمند ملک، در فاز پایلوت صدور کارتهاي: تصریح کرد

هزار کارت صادر شده است اما این آمادگی وجود دارد که در فاز 

معامالتی که در بازار مسکن انجام می کار، براي تمامی اجرایی

به گفته اعوانی، سامانه مکمل  .شودشود، کارت هوشمند صادر

اجاره و رهن در رهگیري معامالت مسکن با هدف کنترل بازار

تهران راه اندازي می شود تا گروههاي مالک و مستاجر بتوانند 

 مناسب و از طریق نظام هاي تشویقی اقدام به معاملهدر فضاي

بینی شده است مالکان کنند، ضمن اینکه از این طریق پیش

 .رغبت بیشتري به اجاره واحدهاي خود نشان دهند

در عین حال، هدف از صدور کارتهاي : داشتوي اظهار

یک معامله هوشمند این است که تمامی فعل و انفعاالت ثبت

ملکی، به صورت الکترونیکی بر روي این کارت ثبت و در 

 .بایگانی شودبوط به آنسامانه مر

کارت هوشمند شیر هم صادر می شود
وزارت بازرگانی سامانه رایانه اي و مکـانیزه را هـدف نظـارت بـر توزیـع شـیر یارانـه اي خـانوار و بهبـود          

خـانوار راه انـدازي کـرده اسـت و تـالش مـی کنـد فعالیـت سـامانه توزیـع           سیستم توزیع شیر یارانـه اي  

ــد      ــعه ده ــتانها توس ــه اس ــرور در هم ــه م ــت ب ــده اس ــاز ش ــال اغ ــان پارس ــه از اب ــه اي را ک ــیر یاران  .ش

بنابراین گزارش قرار است پـس از ورود همـه اسـتان هـا بـه ایـن شـبکه ، طـرح توزیـع شـیر یارانـه اي            

اســتفاده از سیســتم هــاي مکــانیزه  .مات بیشــتري عرضــه شــودبــا کــارت مخصــوص شــیر اجــرا و خــد

توزیــع کــاال و پرداخــت الکترونیکــی ، نظــارت ســریع بــر عملکــرد و توزیــع شــیر یارانــه اي ، پرداخــت   

سریع یارانه کارخانـه هـا و حـذف شـبکه هـاي مسـموم توزیـع کـاالي یارانـه اي شـیر از دیگـر اهـداف             

ــه تخلفــات فــراهم مــی کنــد ایــن ســامانه رایانــه اي اســت و سیســتم مکــان   .یزه اي جهــت رســیدگی ب

میزان مراجعه کننـده سـالیانه بـراي دریافـت خـدمات قابـل ارایـه سیسـتم پـیش بینـی مـی شـود قابـل              

اسـتان و چنـد دسـتگاه در زمینـه توزیـع شـیر        30کارخانـه و   250مالحظه باشد بـه دلیـل اینکـه حـدود     

 .یارانه اي فعال هستند و نقش دارند

اخبار هفته
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)قسمت بیست و یکم ( با کارت ملی هوشمنده همرا

  : پدر بزرگ همچنان بی درنگ از روي کتاب کارت ملی هوشمند بلند بلند می خونه

این تالش از جانب شرکت هایی . در زمینه ي سامانه هاي بیومتریکی انگشت نگاري به وقوع پیوست 1970تا  1960پیشرفت هاي زیادي در سال 

مقایسه خودکار  FBI، 1960بود که محصوالت شناسایی خودکار اثرانگشت را جهت استفاده در مسائل قضایی توسعه می دادند در اواخر دهه 

سامانه هاي شناسایی . چندین سامانه انگشت نگاري خودکار را در سراسر ایاالت متحده نصب کرد 1970آغاز کرد و در اواسط دهه اثرانگشت را 

استفاده گسترده از داده هاي انگشت نگاري . هم اکنون توسط نیروي پلیس در سراسر جهان مورد استفاده قرار می گیرد (AFIS)خودکار اثرانگشت 

در اجتماع منجر شده است، که به مسایل مهمی براي ) Big brother)) (برادر بزرگی(( جرمان و پیگرد مظنونین به احساس براي شناسایی م

 .استفاده از انگشت نگاري بیومتریکی به منظور شناسایی هویت افراد از جانب سازندگان سامانه هاي شناسایی اثرانگشتی تبدیل شده است

  : انه رو کرد به من و ادامه دادو بعد از مکثی کوتاه، متفکر

واژه ي : بیومتریک چیه؟ آرام پاسخ دادم. فناوري بیومتریک، فناوري شناسایی خودکار افراد با استفاده از ویژگی هاي متمایز کننده ي آنها می باشد

. لیل خصوصیات انسانی شناسایی می کننبیومتریک به طیف وسیعی از فناوري هایی اتالق می شه که هویت افراد رو به کمک اندازه گیري و تح

متمایز کنندگی، مقاوم بودن، . در یک تعریف عمومی بیومتریک رو علم و فناوري اندازه گیري و تحلیل آماري داده هاي بیولوژیکی معرفی کردن

 :ا دقت کتاب رو نگاه کرد و گفتپدر بزرگ که بحث برایش جذاب و گیرا شده بود، ب. قابل سنجش بودن و خودکار بودن از ویژگی هاي آن است

 -1از مزایاي فناوري بیومتریک . از جمله سامانه هاي بیومتریکی می باشن (Verification)، تعیین هویت(Verification)تایید هویت

آزادي نافی عنوان  تشخیص مظنونین و از معایب آن می توان به وجود این سامانه به -4جلوگیري از تقلب  -3افزایش راحتی  -2افزایش ایمنی 

بعضی از خصوصیات . انسانی از دیدگاه گروه هاي فعال حامی آزادي هاي اجتماعی ذکر کرد و اینکه نتوانسته مانع نفوذ و گسترش تروریسم بشه

ها مثل اسکن عنبیه یا  البته بعضی بیومتریک. تغییر کنه ممکنه با مرور زمان با آسیب هاي محیطی... ) صدا، چهره، اثرانگشت و( بیومتریکی مانند 

 .شبکیه کمتر دچار تغییر می شن

تمام حس پیرمرد که تا اون لحظه مثل هدیه اي گرانبها کادو پیچ شده بود، از کاغذ کادوي نگرانی جدا شد و آرامش سراسر وجودش رو در بر 

 :گرفت و من که این همه اورو راضی می دیدم به معرفی انواع بیومتریک ها پرداختم

ز ویژگی هاي فناوري بیومتریک که از جمله عوامل توسعه کاربري آن نیز به شمار میره تنوع در انواع بیومتریک هاي مورد سنجش و تنوع در یکی ا

ع به که البته این موضو. در کاربردي خاص مزیت داره... چرا که هر بیومتریک بنا به نحو ثبت، قابل اطمینان و. سامانه هاي متناظر با آنها می باشه

لذا از جمله مسایل مهم در حوزه ي . نوبه ي خود، باعث می شه انتخاب یه سامانه ي بهینه طی فرآیندي مدبرانه و ساختار یافته صورت بگیره

 .فناوري بیومتریک شناخت بیومتریک هاي مختلف و تسلط بر خصایص و ویژگی هاي سامانه هاي متناظر با هر شناسه بیومتریکی می باشه

اي متن که رسیدیم پیرمرد با حالتی بسیار رضایتمندانه درست مثل کودکی که از شنیدن قصه اي شیرین لبخند بر لباش می شینه گل از به اینج

 .                                                                   گلش شکفت و آروم چشماش رو بست و مهمان خواب شیرین شد

 ...       ادامه دارد                                                                                                                                                 

نیره السادات حصاري                                                                                                                                     
              


