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)بخش اول(خدمات الکترونیکی در ایران

مقدمه
خدمات الکترونیکی مفهومی گسترده و جامع دارد؛ 

هاي خدمات الکترونیکی ارائه خدمات از طریق شبکه
خدمات الکترونیکی شامل . اي بویژه اینترنت استرایانه

خدمات مبادالت تجارت الکترونیکی براي مدیریت 
ها از طریق هاي آنالین، میزبانی درخواستسفارش

گونه پردازشی که و هردهندگان خدمات کاربرديارائه
خدمات الکترونیکی شامل . شود، استدر وب انجام می

. تجارت الکترونیکی و خدمات غیرکسب و کار است
خدمات غیر کسب و کار شامل خدمات موسسات 

هاي اجتماعی نهاي غیرانتفاعی، سازماآموزشی، سازمان
. و نهادهاي دولتی است

ن الزمه توسعه خدمات الکترونیکی، فراهم بود
دهد به شواهد نشان می. هاي ارتباطاتی استزیرساخت

هاي فناوري اطالعات و موازات توسعه زیرساخت
، کاربردهاي و خدمات الکترونیکی توسعه )فاوا(ارتباطات 

بنابراین همبستگی بسیار قوي بین . یافته است
هاي فاوا و توسعه خدمات الکترونیکی وجود زیرساخت

یابی خدمات الکترونیکی در کشور بنابراین براي ارز. دارد
. هاي فاوا در کشور ارزیابی شودالزم است زیرساخت

شود آمادگی الکترونیکی و خدمات بر این اساس، تالش می
با این . الکترونیکی به صورت موازي سنجش و ارزیابی شوند

هاي فاوا در کشور با استفاده از هدف، ابتدا، وضعیت زیرساخت
سپس، خدمات . ساده و ترکیبی تبیین شده استهاي شاخص

هاي در دسترس تحلیل الکترونیکی در کشور با استفاده از داده
ی هاي سیاسگیري توصیهنی به نتیجهبخش پایا. شده است

.اختصاص دارد

مراحل تکاملی فاوا
. براي تبیین فرایند اثرگذاري فاوا نیاز به مدل مفهـومی اسـت  

انـادا ارایـه شـده کـه داراي سـه مرحلـه       مدلی توسط مرکز آمار ک

!Error(نمـودار  این مدل در . آمادگی، کاربري و آثار است No

text of specified style in document.1 (  نشـان داده
.شده است
تجاري، اجتماعی و فنی است که آمادگی شامل : آمادگی

این مرحله . الزم است کاربري فاوا را پشتیبانی کند
هاي الزم جهت استفاده و کاربري فاوا دربرگیرنده زیرساخت

هاي الزم جهت بهره برداري از اختاز جمله زیرس.باشدمی
، 1توان به ارتباطات بی سیموا در صنعت حمل و نقل میفا

، ارتباطات با 2هاي سنجشاي، فناوريهاي رایانهفناوري
.اشاره نمود.... پهناي باند وسیع و 

1. Wireless Communications
2 Sensing Technologies
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.ایمانش بهتر استاخالق هر کدام شما بهتر است،): ع(امام علی

پردازد و دربرگیرنده ردهاي فاوا در صنعت حمل و نقل میمرحله از نمودار در دامنه فعلی تحقیق به بررسی کارباین : شدت کاربري
برداري از این مرحله مستلزم عبور از مرحله بدیهی است که بهره. باشدرفته میهاي پیشو سایر سیستم3هاي حمل و نقل هوشمندسیستم

مباحث مربوط به حجم و ارزش استفاده و کاربري فاوا و تجارت الکترونیکی مورد بررسی قرار در این مرحله. باشدمی) آمادگی(اول 
.گیرندمی
کسب و کاربخش تجارت الکترونیکی را در سطح ملی وهاي ناشی از فاوا وافزودههاي فزاینده و ارزشاین مرحله اثرات و پیامد: اثرات

وري و منابع جدید ثروت و رفاه هایی از قبیل ارزش افزوده، کارایی، بهرهبی اثرات فاوا بر شاخصاین مرحله به دنبال ارزیا. دهدنشان می
.است

ها از قبیل فرهنگ، نیازاین بسترها طیف وسیعی از پیش. مندي از فاوا فراهم شودهاي بهرهدر قالب مدل یاد شده، در ابتدا باید بستر
پس از فراهم شدن این امکانات، چگونگی . دهدو کار و فضاي اقتصادي را پوشش میهاي فنی و ارتباطاتی، محیط کسبزیرساخت

وجود این بسترها به تنهایی کافی نیست بلکه نحوه کاربري و بکارگیري آنها در فرایندهاي .شودالت مطرح مییاستفاده از این تسه
هاي در مرحله سوم پیامد. .نمایدشکار شدن اثرات را فراهم میهاي اقتصادي، ارایه کاال و خدمات است که زمینه آکسب و کار، فعالیت

میزان این اثرات به شدت کاربري فاوا بستگی . شوداقتصادي استفاده از فاوا در اقتصاد در سطح بنگاه، صنعت، بخش و کالن آشکار می
.ها و شدت کاربري استهاي مختلف به خاطر تفاوت زیرساختهاي مختلف و حتی کشورتفاوت اثرات در بخش. دارد

Ŋ▼╜►╙ģ
کاربري:  اندازه مبادله، اندازه 

و ماهیت کسب و کار 
الکترونیکی  

آمادگی:  فنی، 
اقتصادي و اجتماعی

اثرات:  منافع کارایی، 
اشتغال، ارزش افزوده، 
کاالها و خدمات جدید، 

مدل هاي کسب و کار، ایجاد 
ثروت و رفاه

زمان

ت
عالی

ح ف
سط

!Error(نمودار  No text of specified style in document.1 :( بلوغ فعالیت
.3شکلSمنحنی : فناوري اطالعات ITS
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هرکه ماه مرا روزه بدارد در روز قیامت شفیع او . خداوند استشعبان ماه من است و رمضان ماه):ص(حضرت محمد
.خواهم بود

اثرات فناوري اطالعات و ارتباطات زمانی آشکار خواهد شد که سه 
اولین آنها زیرساخت ارتباطات و . مولفه در اقتصاد وجود داشته باشد

همچنین باید توانایی و قابلیت استفاده از فاوا که . دسترسی است
عامل ترکیب این دو . ها است وجود داشته باشدهمان مهارت

شدت و فزونی کاربردهاي فاوا ،تواند کاربري فناوري اطالعاتمی
مجموع این عوامل در نهایت اثرات فاوا  . را در پی داشته باشد

بنابراین براي توسعه کاربردها، دو . را در پی خواهد داشت) پیامدها(
زیرساخت ارتباطات و دسترسی و : الزم استطشرپیش

.کاربريهايها و قابلیتتوانمندي
ها رویکرد دیگري براي ارتباط بین آمادگی، کاربري و توانمندي

وجود دارد که توسط اتحادیه جهانی ارتباطات ارائه شده است 
در این الگو، سه مولفه براي آشکار شدن پیامدهاي ). 2نمودار(

آمادگی الکترونیکی، کاربري : اقتصادي و اجتماعی فاوا الزم است
از این الگو به خوبی روشن است که . هاتوانمنديها و فاوا و مهارت

شدت . هاي فاوا شرط الزم براي کاربري فاوا استزیرساخت
. ها استکابردها و خدمات الکترونیکی وابسته به مهارت

شاخص توسعه فاوا
ها این شاخص داراي سه زیرشاخص دسترسی، کاربري و مهارت

به 2002در سال 93/1امتیاز ایران در شاخص توسعه فاوا از. است
حداکثر مقدار مربوط به . افزایش یافته است2007در سال 94/2

در شاخص دسترسی امتیاز کشور از . است5/7سوئد به مقدار 
امتیاز . رسیده است و جهش خوبی داشته است18/3به 62/1

کره . رسیده است2007در سال 08/1به 16/0شاخص کاربري از 
.در رده اول است) 85/5(با بیشترین امتیاز

هاتعامل آمادگی، کاربري و مهارت: توسعه فاوا: 2نمودار

ITU(2009): منبع

ها است که از بیشترین امتیاز در میان سه شاخص مربوط به مهارت
بر اساس این گزارش ایران جزء ده . رسیده است2/6به 8/5

کشوري است که بیشترین جهش را در شاخص توسعه فاوا داشته 
کشور، رتبه ایران 154در میان . پله صعود داشته است14. است

افزایش . ارتقا یافته است78به 2007بوده که در سال 92در سال 
به 33و تلفن ثابت به 32، اینترنت به 42نرخ نفوذ تلفن همراه به 

ترین نفر سکنه در طول دوره پنج ساله از عمده100ازاي هر 
هاي فناوري اطالعات و عوامل ارتقاي رتبه ایران در زیرساخت

80به 82در شاخص دسترسی رتبه ایران از . ارتباطات بوده است
بهبود 58به 76ه ایران از نظر کاربري از رتب.  ارتقا یافته است

هاي قابل توجهی براي در طول این مدت، تالش. یافته است
بهبود دسترسی به فناوري اطالعات انجام یافته است ولی هنوز از 

ه رتب.  اطالعات مشکالتی وجود داردفناوريبانظر سازگاري 
. تنزل یافته است2007در سال 93به 91ها از ایران در مهارت
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2002-07: ده کشور برتر از نظر بهبود رتبه شاخص توسعه فاوا: 3نمودار 
ITU(2009): منبع

قرار دارد که با 2008در 78کشور در رتبه 150دهد که از نظر سبد قیمتی فناوري اطالعات و ارتباطات، ایران در میان شواهد نشان می
این سبد قیمتی بر مبناي قیمت . دسترسی به اینترنت کاهش یابده مناسب، هنوز به فعالیت زیادي نیاز است تا قیمتوجود کسب رتب

دهد هنوز قیمت فناوري اطالعات و ارتباطات در شواهد نشان می. شودنسبی تلفن ثابت، همراه و خدمات اینترنت باند پهن تعیین می
. هاي در حال توسعه نسبت به توسعه یافته باالستکشور

2002-2007: شاخص توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات در ایران: 1جدول 
)2009(اتحادیه جهانی ارتباطات : منبع
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.بري خرج کنهمان اندازه که سود می): ع(امام حسین

اطالعات پایه 

 2008(82221,8): نفر1000بر حسب (جمعیت(

GDP2007(میلیون یورو 2423800: به قیمت بازار(

GDP براي هر یک از ساکنین بهPPS

(purchasing Power Standards EU

27=100) :113,2)2007(

رشد میزانGDP % :2,5)2007(

 2007(2,3: % تورممیزان(

2007(8,4: % بیکاريمیزان(

 وام /GDP2007(65: % دولت(

 کسري یا مازاد بودجه دولت (تراز عمومی /GDP % :(0
)2007(

کیلومتر مربع356854: مساحت

برلین: پایتخت

آلمانی: زبان رسمی اتحادیه اروپا

یورو: واحد پول

هاي جامعه اطالعاتیشاخص

71: % اینترنتهاي داراي دسترسی به درصد خانواده
)2007(

95: % هاي داراي دسترسی به اینترنتدرصد شرکت
)2007(

اي حداقل یکبار از اینترنت استفاده درصد افرادي که هفته
)2007(64: % کنندمی

هاي داراي اتصال به اینترنت با پهناي بانددرصد خانواده :
 %50)2007(

پهناي باندهاي داراي اتصال به اینترنت با درصد شرکت :
 %80)2007(

 درصد افرادي که در طول سه ماه گذشته به صورت
)2007(41: % اندش داده یا خرید کردهرن سفایآنال

هایی که سفارشات آنالین را در طول سال درصد شرکت
)2007(24% : اندگذشته دریافت کرده
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.بخیل همیشه تنها وبی رفیق است): ع(امام علی

 درصد افرادي که از اینترنت براي تعامل با بخش دولتی
، دانلود 39,1: % دسترسی به اطالعات: انداستفاده کرده

، 17,1: % هاي پر شده، بازگزداندن فرم26,1: % هافرم
)2007(

هایی که از اینترنت براي تعامل با بخش درصد شرکت
، 44: % اطالعاتدسترسی به : انددولتی استفاده کرده

، 43: % هاي پر شدهداندن فرمر، بازگ49: % هادانلود فرم
)2007(

کیر ساخت دولت الکترونیز
پرتال) الف

قابل دسترس استBund.deخدمات پرتال آلمان به آدرس 
چنین هم،خدمات آنالین دولتیتوان بهاز طریق آن میو

Onlineعالوه بر این، افراد به . یافتها دسترسی شهرداري

Form Centreتوانند به دسترسی دارند و از این طریق می
که بدانند چه کسی مسئول هاي اداري بدون اینتمامی فرم

.این فرم هاست دسترسی پیدا کنند

شبکه) ب

زیر ساخت حمایتی ارتباطات داخلی بین مقامات فدرال 
Berlin-Bonn(IVBB)ي شبکه Information

Networkبه کار گرفته شد و 1990ياست که در دهه
Berlinهاي اجرایی و عملیاتی هدف از آن، حمایت از بخش

حفاظت از به منظوربستري امن فراهم کردنو Bonnو 
این شبکه، الزامات دسترسی به شبکه اینترنت . بوداطالعات 

.کندو غیره را فراهم میwww ،FTP ،e-mailاز جمله 

تدارکات الکترونیکی) ج

هاي مهم کی از پروژهیe-Vergabeيپروژه
BundOnlineبود2007تا 2001هاي طی سال .

هاي خدماتی آن شامل ارسال درخواست سفارش بر ویژگی
يارتباطات بین درخواست کننده و ارائه دهندهيپایه

اسناد مربوطه، قابل دانلود از اینترنت يکلیه. خدمت است
ترتیب اینبه نیزها از طرف دیگر، مناقصات و مزایده.است

.قابل اجراست

مدیریت دانش) د

زیر ساخت مرکزي براي مدیریت دانش در آلمان وجود 
ابزار دانشی از طریق ي، تعدادایناما با وجود. ندارد
هایی که اسناد دولتی را کتابخانهنظیرIVBBيشبکه

.موجود و قابل استفاده هستند،کنندقابل دسترسی می
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.بخیل همیشه تنها وبی رفیق است): ع(امام علی

 درصد افرادي که از اینترنت براي تعامل با بخش دولتی
، دانلود 39,1: % دسترسی به اطالعات: انداستفاده کرده

، 17,1: % هاي پر شده، بازگزداندن فرم26,1: % هافرم
)2007(

هایی که از اینترنت براي تعامل با بخش درصد شرکت
، 44: % اطالعاتدسترسی به : انددولتی استفاده کرده

، 43: % هاي پر شدهداندن فرمر، بازگ49: % هادانلود فرم
)2007(

کیر ساخت دولت الکترونیز
پرتال) الف

قابل دسترس استBund.deخدمات پرتال آلمان به آدرس 
چنین هم،خدمات آنالین دولتیتوان بهاز طریق آن میو

Onlineعالوه بر این، افراد به . یافتها دسترسی شهرداري

Form Centreتوانند به دسترسی دارند و از این طریق می
که بدانند چه کسی مسئول هاي اداري بدون اینتمامی فرم

.این فرم هاست دسترسی پیدا کنند

شبکه) ب

زیر ساخت حمایتی ارتباطات داخلی بین مقامات فدرال 
Berlin-Bonn(IVBB)ي شبکه Information

Networkبه کار گرفته شد و 1990ياست که در دهه
Berlinهاي اجرایی و عملیاتی هدف از آن، حمایت از بخش

حفاظت از به منظوربستري امن فراهم کردنو Bonnو 
این شبکه، الزامات دسترسی به شبکه اینترنت . بوداطالعات 

.کندو غیره را فراهم میwww ،FTP ،e-mailاز جمله 

تدارکات الکترونیکی) ج

هاي مهم کی از پروژهیe-Vergabeيپروژه
BundOnlineبود2007تا 2001هاي طی سال .

هاي خدماتی آن شامل ارسال درخواست سفارش بر ویژگی
يارتباطات بین درخواست کننده و ارائه دهندهيپایه

اسناد مربوطه، قابل دانلود از اینترنت يکلیه. خدمت است
ترتیب اینبه نیزها از طرف دیگر، مناقصات و مزایده.است

.قابل اجراست

مدیریت دانش) د

زیر ساخت مرکزي براي مدیریت دانش در آلمان وجود 
ابزار دانشی از طریق ي، تعدادایناما با وجود. ندارد
هایی که اسناد دولتی را کتابخانهنظیرIVBBيشبکه

.موجود و قابل استفاده هستند،کنندقابل دسترسی می
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مستندات پروژه: منبع

تخصصی، به نام یاز طرف دیگر، وب سایت
e-Government knowledge management website

هاي دولتی و محلی در ایجاد شده که هدف آن، کمک به تیم
.استهاي دولت الکترونیک پروژهاجرايراستاي 

کیان دولت الکترونیحام

ا هها و سیاسترویه) الف

هاي دولت الکترونیک در آلمان، بر ها و سیاستمسئولیت استراتژي
گیري چارچوب استراتژي با شکل. وزارت کشور آلمان استيعهده

فناوري اطالعات ي، کمیته2008در سال ITيفدرال در حوزه
،دولت الکترونیکيتشکیل شد که هدف اصلی آن، توسعه

. استITو هماهنگی زیرساخت مرکزي ITهاي سیاست
دپارتمان هاي دولت از يکارگیري این کمیته، کلیهه عالوه بر ب

در راستاي تحقق ویک مدیر ارشد اطالعات بهره گرفتند
. و دولت الکترونیک گام برداشتندITهاي سیاست

هماهنگی) ب

را به منظورهاي الزمهماهنگیيوزارت کشور آلمان، وظیفه
دولت ،ITها در حوزه ها و وزارتخانههاي بخشتالشاجراي

. بر عهده داردITالکترونیک و مدیریت 

اجرا) ج

German Federalواحد مرکزي خدمات عمومی و دولتی، 

Office of Administrationيوظیفه100بیشکه . است
. دهدها در سطح کشور انجام میوزارتخانهيمتفاوت براي کلیه

اجزاي زیر ساخت دولت يها، توسعهفعالیتایناز جمله
یا Bund.deچون پرتال دولتی الکترونیک کشور، هم

Government Site)سیستم مدیریت محتوا 

Builder)است.
عالوه بر این، دپارتمان جدیدي به این بخش اضافه شده 

را ITاست که وظایف مدیریتی مربوط به سیستم هاي 
هاي دولتی، مسئول از طرف دیگر، وزارتخانه. دهدانجام می

.هستندICTدپارتمان پروژه هاي اجراي 

پشتیبانی ) د

Federalدولت آلمان، ITخدمات امنیت 

Information Security Agencyيکه وظیفهاست
اصلی آن، فراهم کردن پشتیبانی براي مسئولین فدرال در 

.استITامنیت يحوزه

تضمین/ممیزي) ه

، (Federal Court of Accounts)دادگاه فدرال 
و عقاید به لحاظ هاگزارشمسئول دریافت پیشنهادات، 

.استهاي اجرایی دولت فعالیتافزایش کارایی 

حمایت از اطالعات) و

Federal Data Protectionکمیسیون 

Commissionerهاي بخشي، مسئول کنترل کلیه
.استمرتبط با رعایت قوانین حمایت از اطالعات 



و چنانچه علنى ;هرکس دوست و برادر خود را محرمانه موعظه کند، او را زینت بخشیده): ع(امام حسن عسکري 
.باشد سبب ننگ و تضعیف او گشته است
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چرا کارت هوشمند؟

مند به طور روز افزون در حال آوري کارت هوشفن

گیرد و یر شدن است و مورد پذیرش قرار میگهمه

به . هاي زیادي در بخش عمومی و خصوصی داردکاربرد

هاي هوشمند ژه اینکه اکنون مشخص شده که کارتوی

. در آینده هستندITهاي جزء مهمی از سیستم

هاي پرداخت ده جهانی وجود دارد که کارتایک ار*

. تبدیل شودEMVهاي هوشمند بانکی به کارت

هاي اکنون به عنوان آینده همه کارتEMVاستاندارد 

,Visaبانکی و  Master cardمورد قبول واقع ...و

، اولین کارت بانکی بدون تماس براي اخیراٌ. شده است

پرداختهاي سریع و با مقادیر کم در حال

.راه اندازي است

شروع کارت هوشمند دولتی

هاي هان، بخش دولتی درك کرده که کارتدر سراسر ج

هوشمند و خدمات الکترونیکی نقش کلیدي در آینده بخش 

لتی در اروپا، امریکا، آسیا، ادارات دو. کندمیدولتی ایفا

اي زیادي با استفاده از ظرفیت کارت هاي ملی و منطقهطرح

، مسائل نسل آینده، در عین حال. اندتدارك دیدههوشمند

، رون آنها تراشه تعبیه شدها و ویزاهایی که در دهگذرنامه

مرکز افزایش ضریب ایمنی درمسافران وشفافیت درامور 

.توجهات قرار دارد
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.صبر سر ایمان است: )ع(امام صادق 
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هاي موبایل، تجارت موبایلی وهویت دیجیتالی موبایلیرشد تلفن

هاي هوشمند نسل سوم به تم کارت دارد و احتماالً با کارتاکنون پذیرفته شده که هر دستگاه موبایل، دست کم یک سیس

به 802.11هاي هاي هوشمند اکنون از طریق شبکهکارت. کاربردهاي هویتی مرتبط استمنظور پرداخت موبایلی و 

ها فراهم یتال و خدمات پرداختی را در شبکههویت دیجها، بستر این کارت. شوندعرفی میایمن مwireless LANدسترسی 

.کنندمی

، پول دیجیتال و هویت دیجیتالبه شبکه، تجارت الکترونیکیمشکالت اتصال

، یک نقش بنیادي در توسعه هاي هوشمنداند که کارتهاي اینترنتی پذیرفتههاي کارت اعتباري و شرکتها، شرکتبانک

ایمن کاربران در اري و هویتی بر عهده دارد، این نقش حساس نیازمند مبادالت ایمن تجمهاي عموت بخشتجارت و خدما

را فراهم ITهاي هوشمند امکان دسترسی منطقی کارمندان به منابع ها همچنین پذیرفته اند که کارتشرکت. شبکه است

.کنندبردي محل کار خود را نیز پیدا میهاي کارا امکان دسترسی فیزیکی به برنامهکنند ضمن اینکه آنهمی

مینا طاهري: تهیه کننده 
http://www.apsca.org/about/about.php : منبع
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هاتازه

.براى تعجیل در فرج بسیار دعا کنید، که فرج من فرج شما نیز هست: )عجل اهللا فرجه(امام زمان 

و سیزدهمین جلسه شوراي صدو ازدهمینصد و دو

راهبردي کارت هوشمند ملی با حضور ریاست محترم 

و مشاورین برگزار سازمان و مجري طرح، معاونین 

قبل ارائه اتگیري مصوبات جلسگزارش پیاتدر این جلس. شد

ینی بررسی و گزارش پیشنهاد ارائه شده شرکت چو مقرر شد
گزارش پیشرفت طرح و همچنین در این جلسه مربوط ارائه شود 

در استان قم ارائه و مقرر شد که در مورد شبکه ملی اطالعات و 
همچنین .وضعیت آن در استان قم گزارش الزم تهیه و ارائه گردد

آوري اطالعات تهیه شده ارائه و گزارش طرح پیشنهادي جمع
در تامقرر شد که اعضاي شورا نظرات خود را اعالم نمایند 

مقرر شد همچنین در این جلساتندي شود، بجمعفنی کمیته
گیري در رابطه با تعرفه و گري براي تصمیمکارگروه تصدي

وهاي پیشنهادي طرح مذکور تشکیل و نتیجه اعالم شودهزینه
مقرر شد که با استفاده از نظر کارشناسان متخصص در همچنین 

نسبت به بررسی ) چیپ و سیستم عامل(زمینه کارت و اجزاء آن 
و جمعبندي الزم را در جلسه بعدي یشنهادات ارائه شده اقدامپ

اقدامات این جلسات شوراي راهبردي ارائه شود و همچنین در 
هاي کارت هوشمند ملی تعمیر و نگهداري سامانهمربوط به نصب،

اي تنظیم و اجرا شود که اقدامات روزانه به هیچ وجه دچار بگونه
هاي آماده همچنین مقرر شد که مسئولیت سامانه. وقفه نشود

فناوري اجراي کارت هوشمند ملی و خط صدور به معاونت 
. اطالعات و آمار جمعیتی تحویل شود

دکتر ناظمی اردکانی در همایش مدیران کل ستادي و استانی 
براي شرکت در امر مقدس : سازمان ثبت احوال کشور گفت

انتخابات داشتن کارت ملی الزامیست چراکه کدملی مندرج در 
کارت ملی براي هر فرد اختصاصی است و با ثبت آن هیچ 

اء وي از کاربردي شدن امض. تواند دوبار راي دهدفردي نمی
هاي هوشمند ملی در این دوره از انتخابات الکترونیک کارت
نفر از مجریان انتخابات کارت 1500براي : خبر داد و گفت

در این دوره با : وي اظهار کرد. هوشمند ملی صادر شده است
شود مکانیزه شدن انتخابات، اسناد هویتی افراد اعتبار سنجی می

ناسایی کرد و در آینده با توان اسناد مخدوش را شو براحتی می
شود صدور کارت هوشمند ملی، هویت افراد نیز اعتبارسنجی می

. بردکه این امر شائبه هرگونه تقلب را از بین می

10حوزه کارت هوشمند ملی-30ماهنامه داخلی شماره

هاتازه

.براى تعجیل در فرج بسیار دعا کنید، که فرج من فرج شما نیز هست: )عجل اهللا فرجه(امام زمان 

و سیزدهمین جلسه شوراي صدو ازدهمینصد و دو

راهبردي کارت هوشمند ملی با حضور ریاست محترم 

و مشاورین برگزار سازمان و مجري طرح، معاونین 

قبل ارائه اتگیري مصوبات جلسگزارش پیاتدر این جلس. شد

ینی بررسی و گزارش پیشنهاد ارائه شده شرکت چو مقرر شد
گزارش پیشرفت طرح و همچنین در این جلسه مربوط ارائه شود 

در استان قم ارائه و مقرر شد که در مورد شبکه ملی اطالعات و 
همچنین .وضعیت آن در استان قم گزارش الزم تهیه و ارائه گردد

آوري اطالعات تهیه شده ارائه و گزارش طرح پیشنهادي جمع
در تامقرر شد که اعضاي شورا نظرات خود را اعالم نمایند 

مقرر شد همچنین در این جلساتندي شود، بجمعفنی کمیته
گیري در رابطه با تعرفه و گري براي تصمیمکارگروه تصدي

وهاي پیشنهادي طرح مذکور تشکیل و نتیجه اعالم شودهزینه
مقرر شد که با استفاده از نظر کارشناسان متخصص در همچنین 

نسبت به بررسی ) چیپ و سیستم عامل(زمینه کارت و اجزاء آن 
و جمعبندي الزم را در جلسه بعدي یشنهادات ارائه شده اقدامپ

اقدامات این جلسات شوراي راهبردي ارائه شود و همچنین در 
هاي کارت هوشمند ملی تعمیر و نگهداري سامانهمربوط به نصب،

اي تنظیم و اجرا شود که اقدامات روزانه به هیچ وجه دچار بگونه
هاي آماده همچنین مقرر شد که مسئولیت سامانه. وقفه نشود

فناوري اجراي کارت هوشمند ملی و خط صدور به معاونت 
. اطالعات و آمار جمعیتی تحویل شود

دکتر ناظمی اردکانی در همایش مدیران کل ستادي و استانی 
براي شرکت در امر مقدس : سازمان ثبت احوال کشور گفت

انتخابات داشتن کارت ملی الزامیست چراکه کدملی مندرج در 
کارت ملی براي هر فرد اختصاصی است و با ثبت آن هیچ 
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