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 (دومبخش )خدمات الكترونيكي در ايران

 

 شاخص شبكه و کاربري

که براي هاي ترکيبي هستند  شاخص شبكه و شاخص کاربري شاخص. ها وجود دارد هاي ديگري نيز براي سنجش زيرساخت شاخص

روندها . ترسيم شده است 2در نمودار  2331-1112روند اين شاخص براي ايران در دوره . روند کار مي سنجش آمادگي و کاربري به

 .اند ها به صورت خطي بهبود يافته در حالي که زيرساخت. نشان دهنده رشد مناسب و غيرخطي کاربري از فاوا است

 

 

 

 1227-9662: شاخص شبكه و کاربري در ايران: 1نمودار 

 

 (9667)اربيكام : منبع

 

 شاخص آمادگي الكترونيكي 

. کند بزرگ دنيا منتشر مي بسترسازي الكترونيكي را در مورد اقتصادهايبندي  ساالنه گزارش رتبه 1111واحد خبرگيري اکونوميست، از سال 

واحد خبرگيري . اند کشور از نظر توانايي توسعه و حمايت از تجارت الكترونيكي و فاوا ارزيابي شده 01، 1112در ادامه اين روند، در سال 

روش بررسي اين سازمان، شامل يک مدل کلي و . کند اده ميبندي از شش گروه معيارهاي کمي و کيفي استف اکونوميست جهت انجام رتبه

کند تا اهميت هر يک از معيارهاي اقتصادي، اجتماعي و فناوري را در تعيين مسير توسعه ديجيتالي و تجارت  چند وجهي است که تالش مي

 :آمادگي الكترونيكي متشكل از شش شاخص زير است. گيري نمايد الكترونيكي کشورها اندازه

 



 

  

حوزه کارت هوشمند ملي -92ماهنامه داخلي شماره  

 

9 

 

 

 .ورشكسته کسى است که عمر خود را هر چند به مقدار يك ساعت هم که باشد بيهوده تلف کرده باشد: (ع)امام کاظم 

 

 اتصال و زير ساخت فناوري 

نرخ نفوذ اينترنت با پهناي باند : معيارهاي اين شاخص عبارتند از

، استفاده از خدمات اينترنت با پهناي باند 2وسيع، توانمندي

هاي شخصي،  گسترده، ضريب نفوذ اينترنت، ضريب نفوذ رايانه

 .   امنيت، کارت شناسايي الكترونيكي ،WiFiنرخ نفوذ 

 

 محيط تجاري 

محيط کلي سياسي، : معيارهاي ارزيابي محيط تجاري عبارتند از

بال بخش هاي بازار، سياست در ق محيط اقتصادي کالن، فرصت

هاي  گذاري خارجي، سياست هاي سرمايه خصوصي، سياست

 .ار کارهاي مالياتي، ماليه و باز تجارت خارجي و تبادل، سياست

 

 محيط اجتماعي و فرهنگي

شاخص محيط اجتماعي و فرهنگي، دانش الكترونيكي، تجربه 

هاي فني نيروي کار را  استفاده از اينترنت و پذيرش آن و مهارت

: معيارهاي اين شاخص عبارتند از. دهد مورد مالحظه قرار مي

سطح آموزش و سواد، سطح سواد اينترنتي، ميزان کارآفريني، 

 .هاي فني نيروي کار و ميزان نوآوري مهارت

 

 محيط قانوني 

هاي قانوني است که به  اين شاخص، منعكس کننده چارچوب

صورت مستقيم بر استفاده از  فناوري ديجيتال جهت آگاه سازي، 

 . ارتباطات و داد و ستد تجاري موثرند

 

هاي قانوني  کارايي چارچوب: معيارهاي اين شاخص عبارتند از

قوانين مرتبط با اينترنت، سطح سانسور، سهولت ثبت سنتي، 

 .يک کسب و کار جديد

 

 اندازهاي دولت ها و چشم سياست

ميزان هزينه صرف شده : معيارهاي اين شاخص عبارتند از

دولت در زمينه فاوا به عنوان درصدي از توليد ناخالص داخلي، 

ات راهبرد توسعه ديجيتالي، راهبرد دولت الكترونيكي و تدارک

 .الكترونيكي

 

کنندگان و  پذيرش تجارت الكترونيكي توسط مصرف

 ها بنگاه

ميزان هزينه سرانه صرف : معيارهاي اين شاخص عبارتند از

شده توسط مشتريان در زمينه فاوا، سطح توسعه کسب و کار 

الكترونيكي، سطح تجارت بر خط، موجود بودن خدمات دولتي 

 .ها برخط براي شهروندان و بنگاه

 21)بندي کشورهاي مختلف جهان  اي از رتبه خالصه( 2)دول ج

را از نظر آمادگي الكترونيكي در ( کشور پاياني 2کشور برتر و 

آمريكا، . دهد نشان مي 1110در مقايسه با سال  1112سال 

اندونزي، آذربايجان . هنگ کنگ و سوئد سه کشور اول هستند

 .اشندب و ايران به ترتيب سه کشور پايين جدول مي

 

 
. Affordability 
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 9662رتبه بندي کشورها از منظر آمادگي الكترونيكي، : 1جدول

 

 کشور
 امتياز رتبه

 اختالف امتياز
1112 1110 1112 1110 

 2/1 21/2 31/2 1 2 آمريكا

 1/1 01/2 31/2 2 1 هنگ کنگ

 1 21/2 21/2 1 9 سوئد

 90/1 24/2 29/2 3 2 استراليا

 -11/1 22/2 29/2 2 1 دانمارك

 22/1 4/2 02/2 4 4 سنگاپور

 12/1 1/2 02/2 2 0 هلند

 13/1 13/2 42/2 0 2 انگليس

 14/1 42/2 40/2 1 3 سوئيس

 12/1 93/2 49/2 22 21 اتريش

 -11/1 49/9 42/9 44 40 الجزاير

 11/1 93/9 13/9 40 42 اندونزي

 19/1 14/9 13/9 42 43 آذربايجان

 2/1 12/9 22/9 43 01 ايران

 (1113)واحد خبرگيري اکونوميست : منبع 

هاي انتشار يافته طي دوره  نگاهي به گزارش. کشور تحت بررسي در انتهاي جدول قرار گرفته است 01،  ايران در بين 1112در رتبه بندي سال  

ايران در مقايسه با ساير کشورها کمتر بوده و در اين مسير دهد که در زمينه بسترسازي الكترونيكي سرعت پيشرفت  نشان مي 1112-1112

اين امتياز در سال . امتياز را کسب نمايد 21از  91/9، توانسته بود 1112در حالي که ايران در سال (. 1)کشور ما سير نزولي پيموده است جدول 

به بعد امتياز کسب و  1111، از سال 1112-1112هاي  سالهاي الكترونيكي طي  با وجود بهبود زيرساخت. کاهش يافته است 22/9، به 1112

 .بوده است( ميانگين امتياز) 1، امتياز ايران همواره کمتر از 1112-1112نكته مهم اين است طي دوره . کار الكترونيكي ايران کاهش يافته است

 

 .خواب روزه دار عبادت است و نفس او تسبيح: (ص)پيامبر اکرم 
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 9661 -62الكترونيكي ايران، هاي  رتبه بستر: 9جدول 

 

 1112 1110 1114 1111 1112 1119 1111 1112 سال

 01 43 42 41 42 41 41 41 تعداد کشورها

 01 43 41 13 10 11 19 11 رتبه ايران

 22/9 12/9 21/9 12/9 42/9 21/9 11/9 91/9 امتياز ايران

 
 EIU(2009): منبع

 
 !Errorدر  1110-1112گانه بسترسازي الكترونيكي طي  هاي شش وضعيت ايران از نظر امتيازات کسب شده در هر يک از شاخص

Reference source not found. )دهد که در چهار شاخص، اتصال و  مقايسه امتيازات کسب شده نشان مي. به تصوير کشيده شده است

ها  سياستکه شاخص   زير ساخت و فناوري، محيط تجاري، محيط اجتماعي و فرهنگي و محيط قانوني، وضعيت بهتر شده است، در حالي

شک با وجود همه  بي. اندازهاي دولتي تغييري نداشته و شاخص پذيرش بنگاه و مشتري نيز با کاهش مواجه بوده است و چشم

باشد  هاي صورت گرفته در سال اخير، روند توسعه کشورمان در زمينه بسترسازي الكترونيكي در مقايسه با ساير کشورها کند مي پيشرفت

 . کشور تحت بررسي، همچنان در انتهاي جدول قرار دارد 01ها، ايران در بين  شـود با وجود اين تالش مـيرو مشاهده  و از اين

 

 9660 -9662گانه،  هاي شش امتياز ايران در معيار: 9نمودار 

 

 

 .روزه گرفتن در گرما، جهاد است (:ص)رسول اکرم 
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 .ديگري بگذاردنفرين باد بر کسي که بار خود را بر دوش  (:ص)رسول اکرم 

 

 كين حوزه دولت الكترونيقوان

 

قوانين حق دسترسي به اسناد اجرايي و ( الف

 دولتي

 Freedom of information، قانون 1111در سال 

تصويب شد که امكان دسترسي به اطالعات دولتي را فراهم 

البته اين دسترسي، به دليل وجود برخي مسائل . کرد مي

 . کند براي استفاده ايجاد مي نيزهايي را  امنيتي، محدوديت

قوانين حمايت از زندگي خصوصي افراد ( ب

 ها براساس اطالعات شخصي آن

ت از اطالعات را در ترين قوانين حماي آلمان، يكي از محكم

اروپا دارد، چرا که اين قانون براي اولين بار در  ي اتحاديه

هدف اصلي از اين قانون، حمايت از افراد . آلمان تصويب شد

ها و تجاوز به حقوق  در مقابل سوء استفاده از اطالعات آن

 . هاست شخصي آن

 

 از استفاده يسازمان ابعاد و خچهيتار

 يكيالكترون ييشناسا کارت

 سطح دري کاغذ صورت بهي مل کارت يک از آلمان تاکنون،

ي راستا در پروژه، نيچند. است کرده استفاده عيوس

 دولت خدمات اهداف و شهروندانيي شناسا شدني كيالكترون

 سال در  BundOnline ي برنامه قالب در ک،يالكترون

 از بود عبارت ها، پروژه نيا از هدف. گرفت صورت 1111

 به دولت از گوناگون و متفاوت خدمات نوع 211 ي ارائه

 شده ارائه خدمت رجوع 111 ،1111 سال تا که نيآنال صورت

 ونيليم هزار 2421 آلمان دولت اهداف، نياي راستا در. بود

ي شغل کارت ي پروژه ها، پروژه نيا ازي يك. کرد نهيهز يورو

 قابل خدمات به ها آني دسترسي راستا در شهرونداني برا

ي ايمزا ازي برخوردار و نترنتيا قيطر از کارمنداني برا ارائه

 شد آغاز 1110 سال از پروژه نيا .استي اجتماع
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 مستندات پروژه: منبع

 

 .استمهرورزي با مردم نيمي از عقل (: ع)امام کاظم 

 

 کارت ي هيپا بر هوشمند، کارتي برا راي استاندارد آلمان،

 که کرد جادياي شهردار کارکنان و شهرونداني برا کارمندان

 نيچن هم. بود کيالكترون دولت خدمات بهي دسترس آن، هدف

 ها کارت نيا در کيومتريبي ها يژگيو از آلمان کشور وزارت

 .کرد استفاده نيز

 

 الكترونيكي هويت مديريتهاي  سيستم وضعيت

 هنوز الكترونيكي، هويت مديريت سيستم کارگيري به آلمان، در

 به منظور خاصي ي برنامه و دارد قرار خود آغازين مراحل در

. ندارد وجود نزديک ي آينده در آن کردن قانونمند و توسعه

 ديجيتالي است، شده زيادي توجه آن به اکنون هم چه آن

 مديريت و هويت احراز تعريف، براي موجود ابزارهاي شدن

 و ساکنين نام ثبت مثال براي) است آلماني شهروندان هويت

 (.شخصي ي پرونده تشكيل

 هويت تصديق در استفاده بر عالوه الكترونيكي شناسايي کارت

 شده ريزي برنامه نيز الكترونيكي دولت خدمات ارائه براي افراد،

 هويت مديريت ي يكپارچه سيستم يک حاضر، حال در. است

 کند کار يفرد به منحصر شناسايي کد با فقط که الكترونيكي

 اطالعات از ترکيبي با حقيقي، افراد آن جاي به .ندارد وجود

 البته. شوند مي شناسايي تولد، تاريخ و خانوادگي نام نام، مانند

 مديريت نظير دولت حمايت تحت و شده تعريف هاي بخش در

 حقوق کارت مانند خاصي شناسايي هاي کارت ماليات،

 .دارد وجود ماليات پرداخت يا بازنشستگي

 

 

 

 تيهو تيريمد ستميس يحقوق رساختيز

 يكيالكترون

ي ها ستميس مورد دري قانوني ها نظارت نيتر مهم ازي برخ

 :است ريز موارد شاملي كيالكترون تيهو تيريمد

 قانون براساس گذرنامه، ويي شناسا کارت از استفاده 

 اسناد نيا چنانچه. است شدهي طراح ،2ييشناسا کارت

 در استفادهي برا مثالً) شوندي طراحيي مجزا قيطر به

ي راتييتغ نيقوان نيا در ديبا ،(يكيالكترون ارتباطات

 .رديگ صورت

 قانون از شهروندان، نام ثبت تيوضع Personal 

Status ، ي اجازه اکنون هم که کند مي تيتبع 

 .دهد يم را اطالعات نياي ساز رهيذخ

 

1
- Identity Card Act 
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 .دنيا منزل گذران و آخرت منزل جاودان است(: ع)امام علي 
 

0 
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ه در سابقه تاريخي طراحي و بخشي از وقايعي ک

سازي کارت هوشمند در جهان وجود دارد به صورت  پياده

 : زير است

 

دکتر کونيتاکا آريموراي ژاپني، مفهوم کارت  -2301

 .هوشمند را براي اولين بار به طور انحصاري به ثبت رساند

را ثبت اختراع  ICروالند مورنوي فرانسوي کارت  -2302

 .بعدا به کارت هوشمند تغيير نام داد ICکارت . کرد

 Bull CP8 ،SGSسه شرکت تجاري  -2300

Thomson  وSchlumberger  شروع به توليد کارت

IC کردند. 

کمپاني موتوروال اولين تراشه ريزکنترلر ايمن را  -2303

 .براي استفاده در سيستم بانكي فرانسه ساخت

 آغاز آزمايش ميداني کارت تلفن عمومي در فرانسه -2321

هاي خودپرداز  آميز کارتآزمايش ميداني موفقيت  -2322

 در فرانسه

 

 

بين مشتريان  Bull CP8کارت  22111تعداد -2324

کارت کاسيو 11111هاي ويرجينيا و مريلند توزيع شد و  بانک

 توزيع Mallو  Palm Beach هاي بين مشتريان بانک

 .شد

ي کارت هوشمند توسط وزارت  ي گسترده پروژه اولين -2320

 .ياده سازي شدکشاورزي اياالت متحده پ

هاي پيش پرداخت، در  ي ملي کارت اولين پروژه -2331

 .دانمارك کليد خورد

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 .قرآن بخواند  هرگاه فردي از شما دوست داشته باشد که با پروردگارش سخن بگويد،(: ص)پيامبر اکرم 
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ه در هاي چند کاربرد اولين آزمايش ميداني کارت -2339

 Smart Bankهاي  رن فرانسه و فعال سازي کارت

Card 

2332- Europay ،MasterCard  وVisa به 

هاي بانكي تدوين  طور مشترك استانداردي براي کارت

ميليون کارت تراشه سريال در قالب 21توزيع . کردند

 کارت سالمت شهروندي آلمان

ند تعداد مشترکين موبايل که از کارت هوشم -2334

 9کردند، به بيش از  براي برقراري تماس استفاده مي

 .ميليون رسيد

. ميليون کارت پيش پرداخت در المپيک آتالنتا 241توزيع 

 MultOSو  VISAبا پشتيباني  Java Cardتوسعه 

 MasterCardتحت حمايت 

معرفي سيستم عامل کارت هوشمند  -2332

ميليون کارت هوشمند سالمت در 11توزيع . مايكروسافت

 فرانسه

به رکورد بيش از  GemPlusکمپاني  -2333

 .ميليون سيم کارت در سطح جهان دست يافت11

ي کارت هوشمند غيرتماسي خودرو توسط  عرضه -1111

AutoSmart.  هاي عالوه بر نگهداري  کارتاين

 .ي تعميرات اتومبيل، کاربرد ضد سرقت نيز داشتند سابقه

 

هاي  که در کنار ترمينال JCBهاي  ي کارت عرضه-1111

Hypercom ي امنيتي بيشتري را در اختيار ها قابليت

 .گذاشتند مي

که اطالعات کارت  ساله 23دستگيري يک محصل  -1119

رواج . ت منتشر کرداي را رمزگشايي و در اينترن هوشمند ماهواره

 کنگ هاي هوشمند در هنگ ي کارت گسترده

توزيع کارت شناسايي هوشمند در وزارتخانه هاي دفاع و  -1114

 خارجه اياالت متحده

 10ايتي که قادر است کيلوب 42توليد کارت هوشمند  -1110

 .پزشكي را در خود نگه داردي  صفحه پرونده

و تشكيل  Axaltoو  Gemplusادغام دو شرکت  -1112

Gemalto هاي کارت  در حال حاضر از پيشگامان فناوري که

 .هوشمند است

 مينا طاهري : تهيه کننده

 



  

 .چيزي را بر زبان نياوريد که از ارزش شما بكاهد(: ع)امام حسين 
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هاتازه  

 

 

 برگزاري پودمان آموزشي راهبري سامانه کارت هوشمند ملي

پودمان آموزشي راهبري سامانه کارت هوشمند ملي در تاريخ 

توسط جناب آقاي طريقت قائم مقام مجري طرح کارت  13/19/31

هوشمند ملي در مرکز آموزش سازمان در سطح سازمان و استان تهران 

هاي دولت الكترونيک  به بررسي زيرساخت دوره در اين . برگزار گرديد

ولت الكترونيک آموزش و يادگيري و نقش کارت هوشمند ملي در د

 .پرداخته شد و در پايان از شرکت کنندگان آزمون بعمل آمد

 

تبادل تفاهم نامه ميان سازمان ثبت احوال، سازمان فناوري اطالعات و 

 استانداري گيالن 

 

با حضور رييس سازمان ثبت احوال کشور، رييس سازمان فناوري اطالعات و استاندار گيالن تفاهم نامه فرايند کارت هوشمند ملي در گيالن 

ن همكاريهاي بين الملل نشستي به منظور مبادله تفاهم نامه با حضور رييس سازمابه گزارش اداره کل روابط عمومى و  .به امضاء رسيد

ييس سازمان فناوري اطالعات کشور و نماينده شهر رشت در مجلس شوراي اسالمي در محل استانداري گيالن ، راستاندار گيالناحوال،  ثبت

 .برگزار شد

همكاري : وال، سازمان فناوري اطالعات و استانداري گيالن اشاره و عنوان کرددکتر محمد ناظمي اردکاني به تفاهم نامه سازمان ثبت اح

استانداري و سازمان فناوري اطالعات باعث شد به سرعت کار کارشناسي الزم انجام شود و در امضاي اين تفاهم نامه دو هدف مهم مورد نظر 

توان به کارتهاي  تواند جاي تمام کارتها را بگيرد که مي کارت ميقرار گرفته که اولين آن کاربردي کردن کارت هوشمند ملي است، اين 

 .اعتباري، گواهينامه و پايان خدمت و ساير کارتها اشاره کرد

 

 

 



    

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حوزه کارت هوشمند ملي -92ماهنامه داخلي شماره  

 

16 

 .گردد راه يابد، هالک ميکسي که خودبيني به او (: ع)امام هادي 

 

 

 

شود و  سهولت، باعث صرفه جوييهاي بزرگي مياين کارت عالوه بر 

گيرد و هدف بعدي استفاده از  جلوي ارزبري توسط ساير کارتها را مي

ظرفيت بخش خصوصي و غير دولتي است که به علت توان علمي و 

وي تاکيد  .فني بخش خصوصي در اين استان صورت پذيرفته است

ا کمک سازمان با شرکت بيش از پنجاه شرکت انفورماتيكي و ب: کرد

ثبت احوال و شبكه ارتباطي و سازمان فناوري اطالعات و حمايت و 

. پشتيباني استانداري اين تفاهم نامه، اجرايي و به ثمر خواهد نشست

البته بستر سازي اين طرح شش ماه زمان خواهد برد و با به کارگيري 

 .و همگرايي مجموعه استان ظرف سه سال اين طرح انجام خواهد شد

به اجراي طرح کارت هوشمند ملي در شهر قم اشاره  يشان همچنينا

اي مثبت شده  اجراي اين طرح تاکنون منجر به نتيجه: و تاکيد کرد

آميز اين پروژه  اهلل در استان گيالن شاهد اجراي موفقيت است و انشاء

 .در فاز دوم باشيم

تالشها در در اين نشست استاندار گيالن نيز با اشاره به نامشهود بودن 

براي تقويت زيرساختها در سالهاست که : زمينه فناوري اطالعات گفت

هن، بنادر و توليد مسكن سرمايه آسازي، راه  ب، برق، جادهآبخشهاي 

ار اخير بسيار پر گذاري شده، ولي در بخش فناوري اطالعات اين ک

نامه انجام  توان کاري که با اجراي اين تفاهم اهميت است و مي

 .را از لحاظ اهميت همسنگ تمام اين فعاليتها دانست شود مي

مهندس حكيم جوادي، رييس سازمان فناوري اطالعات کشور نيز در 

ادامه به پيش بيني سه برنامه پنج ساله جهت تبديل ايران به ايراني 

الكترونيكي و قابل دسترس بودن هر ايراني در هرمكان و هر زمان و 

ر اشاره کرد و بر لزوم حرکت بر اساس پروژه در اين مسي 221تعريف 

 .سند تعريف شده در اين مسير تاکيد کرد

 

تاکيد بر زير ساختهاي استان و باال بودن  وي در ادامه با

ساختهاي تقويت زير : ضريب نفوذ تلفن ثابت و همراه گفت

اطالعاتي و فناوري اطالعات جهت آماده شدن براي يک 

با استفاده : حكيم جوادي گفت .جهش اساسي ضروري است

از بخش خصوصي نگراني بابت تامين منابع مالي و انساني تا 

حد زيادي برطرف ميشود و نگاه دولت نيز از تصديگري به 

 .نگاه حاکميتي تبديل شده است

ا استفاده از چابكي بخش ب: کيد کردحكيم جوادي تامهندس 

توان انجام اين پروژه را تا حداقل زمان ممكن  خصوصي مي

مراسم تفاهم نامه سه  گفتني است در پايان اين.کاهش داد

ت و سازمان ثبت احوال، فناوري اطالعا جانبه ميان

 .داستانداري گيالن به امضا رسي

 


