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 (ومسبخش )خدمات الكترونيكي در ايران

 

 شاخص دولت الكترونيكي

. دهد خدمات الكترونيكي، خدمات دولت را نيز پوشش مي

بنابراين نگاه کلي به آمادگي الكترونيكي دولت الكترونيكي 

. هاي فاوا مفيد خواهد بود نيز در تكميل مباحث زيرساخت

 231، مقايسه تطبيقي ميان 1112سازمان ملل در سال 

گويي به تقاضاهاي شهروندان  عضو سازمان بر مبناي پاسخ

هاي اقتصادي را از نظر کيفيت خدمات و محصوالت  بنگاهو 

اين ارزيابي بر پايه کاربري فاوا توسط . ارايه نموده است

چهار بازيگر کليدي در دولت الكترونيكي . دولت استوار است

سياستگذاران که قوانين را وضع و . کنند نقش ايفا مي

عريف کنند؛ مجريان که فرآيند اجراي قوانين را ت تصويب مي

ها را براي اجراي قوانين  ريزان که اين فرآيند کنند؛ برنامه مي

گيرند؛ کاربران نهايي که از خدمات دولت  به کار مي

نندگان ک سياستگذاران عرضه. نمايند الكترونيكي استفاده مي

کاربران نهايي مشتريان آنها سيستم دولت الكترونيكي و 

نيكي با روميزان آمادگي دولت الكت. شوند محسوب مي

، 2هاي دولتي ارزيابي وب سايتاستفاده از سه معيار کلي 

مورد بررسي  9و سرمايه انساني 1هاي مخابراتي زيرساخت

تاکيد بيشتري بر روبط  1112در گزارش . گيرد قرار مي

 . دولت با شهروند، دولت با دولت و دولت با بنگاه شده است

 

 شاخص ارزيابي سايت

 7، تبادل6، روابط متقابل5، گسترش4داراي پنج مرحله پديدار

 . است 2و اتصال

ها  هاي دولتي داراي وب سايت در مرحله پديدار، سازمان

هاي دولتي را  ها، سازمان است اين وب سايتممكن . هستند

ها ايستا  اطالعات اين وب سايت. به هم ديگر متصل نمايد

 .بوده و ارتباط بسيار اندکي با شهروندان دارد

ها اطالعات بيشتري در مورد  در مرحله گسترش، دولت

در اين وب . دهند هاي عمومي و حكومتي ارايه مي سياست

ها، قوانين و  ها، گزارش ات، فرمها دسترسي به مستند سايت

 .مقررات و اخبار به راحتي ميسر است

 

1
. Web Measures 

2
. Telecommunication Infrastructure 

3
. Human Capital 

4. Emerging 

5
. Enhanced 

6
. Interactive 

7
 Transactional 

8
. Connected 

 .اش وسعت بخشد آن که صاحب نعمت است بايد که بر هزينة خانواده(: ع)امام رضا
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 .دليري و شجاعت مرد به اندازة همت و غيرت اوست(: ع)امام علي

 

ها برخي خدمات الكترونيكي  در مرحله روابط متقابل، دولت

هاي قابل دانلود براي پرداخت ماليات و فرم  از قبيل فرم

هاي روابط  در سايت. کنند درخواست براي گواهي ارايه مي

هاي گسترش، راحتي شهروندان  متقابل در مقايسه با سايت

 .بيشتر است

بين ميان دولت و  در مرحله تبادل، روابط دو طرفه

هاي  پرداخت ماليات، فرم. شود شهروندان برقرار مي

نامه و ساير خدمات  هاي شناسايي، شناسنامه، گواهي کارت

شود شهروندان به صورت  دولت با شهروند که سبب مي

دسترسي ( روز هفته 7ساعت شبانه روز در  14)  7×14

 .داشته باشند

هاي پشتيبان  يرساختها با توسعه ز در مرحله اتصال، دولت

اين مرحله . دهند هاي شهروندان پاسخ مي به نياز

ترين مرحله خدمات الكترونيكي است که شامل  پيچيده

، اتصال عمودي (هاي دولتي نهاد ميان)مراحل اتصال افقي 

، اتصال زيرساختي (هاي دولتي محلي و مرکزي نهاد)

 ، اتصال بين دولت و شهروندان(همكاري بين دستگاهي)

شامل دولت، بخش خصوصي، موسسات آموزشي، )

 . است( هاي غير دولتي و مدني سازمان

 

 

و فعاليت شهروندان  3افزون بر اين، مشارکت الكترونيكي

گيري حمايت و تشويق  توسط دولت در پروسه تصميم

مشارکت الكترونيكي خود مشتمل بر سه شاخص . شود مي

گيري  اطالعات الكترونيكي، مشاوره الكترونيكي و تصميم

شاخص اطالعات الكترونيكي فهرستي از . الكترونيكي است

ها  استاطالعات در مورد مقامات کشوري، ساختار دولت، سي

ها، بودجه، قوانين و مقررات و ساير  ها، قرارداد و برنامه

در مشاوره الكترونيكي . دهد اطالعات عمومي را پوشش مي

نيز مباحثه و گفتگو با شهروندان و ارايه بازخورد مطالب 

گيري الكترونيكي، دولت از  در مرحله تصميم. ممكن است

ان در فرآيند اطالعات الكترونيكي ارايه شده توسط شهروند

کند و نتايج آن را به شهروندان  گيري استفاده مي تصميم

 .نمايد ارايه مي

اين شاخص متشكل از : شاخص زيرساخت ارتباطات راه دور

پنج شاخص اوليه در مورد ظرفيت زيرساختي کشور است که 

. نمايد امكان دريافت خدمات دولت الكترونيكي را فراهم مي

 : ها عبارتند از اين شاخص

 

9
. e-Participation 
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تلفن ثابت، تلفن همراه و پهناي ضريب نفوذ اينترنت، رايانه، 

ها، تعداد کاربران در هر صد  ضريب نفوذ در همه شاخص.باند

مشترك تعريف شده است و وزن هر يك از آنها در شاخص 

 .درصد است 11زيرساخت ارتباطات 

اين شاخص متشكل از نرخ باسوادي : شاخص سرمايه انساني

ائي، بزرگساالن و نسبت ثبت نام ناخالص در دوره ابتد

وزن نرخ باسوادي بزرگساالن، دو . دبيرستان و دانشگاه است

شاخص . سوم و وزن نرخ ناخالص ثبت نام يك سوم است

دولت الكترونيكي بر اساس محاسبات آماري ساده، نرمال 

شود و عددي بزرگتر از صفر و حداکثر يك را شامل  مي

 . دهنده بهترين وضعيت زيرساخت است شود که يك نشان مي

، سوئد، دانمارك و نروژ با کسب 1112بندي سال  رتبه در

هاي اول تا سوم قرار  بيشترين امتياز به ترتيب در رتبه

کشور اول که بهترين رتبه را به دست  95در ميان . اند گرفته

هاي  درصد کشور 11هاي اروپايي،  درصد کشور 71اند  آورده

د درص 5هاي آمريكاي شمالي و  درصد کشور 5آسيايي و 

گذاري زيادي  هاي اروپايي سرمايه کشور. اقيانوسيه قرار دارند

هاي  گيري کاربرد کار ي توسعه زيرساخت پهناي باند و بهبرا

بر اساس . اند دولت الكترونيكي براي شهروندان انجام داده

کشور  21، در ميان (1112)گزارش اتحاديه جهاني مخابرات 

 .پايي هستندکشور ارو 3برتر  از نظر پهناي باند، 

 

 

که دانمارك، هلند و ايسلند در ابتداي اين فهرست قرار 

امتياز  4167/1کشور، ايران با کسب  231در ميان  .دارند

، 1115قرار گرفته است و در مقايسه با  212در رتبه  2از 

کمترين امتياز به دست آمده . رتبه تنزل داشته است 21

از نظر آمادگي دولت . مربوط به زيرساخت ارتباطاتي است

بر . الكترونيكي ايران هم رديف کشور ازبكستان است

هاي جنوب آسيا زير  بندي همه کشور اساس اين رتبه

هاي  متوسط قرار گرفته و کمترين رتبه را ميان کشور

النكا، هند، ايران، پاکستان،  مولداوي، سري. آسيايي دارند

نطقه قرار بوتان، بنگالدش، نپال و افغانستان در اين م

بنگالدش و ايران به . دارند که مولداوي در رتبه اول است

خالصه نتايج در . ترتيب در جايگاه دوم و سوم قرار دارند

 .ارايه شده است 9جدول 

 

 

 مخارج فاوا در ايران

سهم مخارج فاوا از توليد ناخالص داخلي در ايران طي 

درصد  3/4با متوسط رشد ساالنه  1112-1117دوره 

درصد رسيده است  3/9درصد به  4/1ايش يافته و از افز

 (.  6نمودار )

 

 .اند هاي خدا در روي زمين بر شما باد به رفتن به مساجد که مساجد خانه(: ع)امام صادق
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 .گيرد آن کس که به حق ما ظلم کند در رديف ظالمين به ما قرار مي(: عج)امام زمان

 

 کشور

 رتبه 1112شاخص، 

 وب
زيرساخت 

 ارتباطات

سرمايه 

 انساني

دولت 

 الكترونيكي
 تغيير 1115 1112

 +1 9 2 3257/1 3776/1 7241/1 3299/1 سوئد

 1 1 1 3294/1 3399/1 7442/1 2 دانمارك

 +7 21 9 2312/1 3312/1 7975/1 3465/1 نروژ

 -9 2 4 2644/1 3722/1 6669/1 3591/1 آمريكا

 +21 41 91 6912/1 7312/1 9229/1 7257/1 امارات

 -21 32 212 4167/1 7319/1 2747/1 1575/1 ايران

 -91 73 213 4157/1 3122/1 1922/1 1741/1 ازبكستان

 -29 263 221 2147/1 1353/1 1175/1 1294/1 چاد

 

 1112ها،  برخي کشورآمادگي دولت الكترونيكي   شاخص: 9جدول 

 

 (1112)سازمان ملل : منبع

 

 

 1112-1112 :سهم مخارج فاوا از توليد ناخالص داخلي در ايران: 6نمودار 
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 .به خوبي معاشرت کردن با مردم کمال عقل است(: ع)امام حسن 

 

 اطالعات پايه 
 

  (1112) 4512959(: نفر 2111بر حسب )جمعيت 

 GDP (1117)ميليون يورو  2143242: به قيمت بازار 

 GDP    برررراي هرررر يرررك از سررراکنين برررهPPS 

(purchasing Power Standards EU 

27=100) :21653 (1117) 

 رشد  ميزانGDP % :957 (1117) 

 (1117) 152: % تورم ميزان 

 (1117) 259: % بيكاري ميزان 

  وام /GDP (1117) 9651: % دولت 

  تراز عمومي( کسري يا مازاد بودجه دولت /GDP % :)

151 (1117) 

 کيلومتر مربع 514721: مساحت 

 مادريد :پايتخت 

 اسپانيايي: زبان رسمي اتحاديه اروپا 

 يورو: واحد پول 

 

 
 

 هاي جامعه اطالعاتي شاخص

 

 45: % هاي داراي دسترسي به اينترنرت  درصد خانواده 
(1117) 

 34: % درصد شرکت هاي داراي دسترسي به اينترنت 

(1117) 

 اي حرداقل يكبرار از اينترنرت     درصد افرادي که هفته

 (1117) 44: % کنند استفاده مي

  هاي داراي اتصال به اينترنت با پهنراي   خانوادهدرصد

 (1117) 93: % باند

 هاي داراي اتصال به اينترنت با پهنراي   درصد شرکت

 (1117) 31: % باند

   درصد افرادي که در طول سه ماه گذشته به صرورت

 (1117) 29: % اند ش داده يا خريد کردهرن سفايآنال

 طرول  هايي که سفارشات آناليرن را در   درصد شرکت

 : انرررررد سرررررال گذشرررررته دريافرررررت کررررررده  

 %2 (1117) 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

حوزه کارت هوشمند ملي -91ماهنامه داخلي شماره  

 

0 

 

 

 

   درصد افرادي که از اينترنت براي تعامل با بخش دولتري

، دانلرود  1552: % دسترسي به اطالعرات : اند استفاده کرده

، 254: % هراي پرر شرده    ، بازگزداندن فرم2451: % ها فرم

(1117) 

 هايي که از اينترنت براي تعامل برا بخرش    درصد شرکت

، 59: % دسترسري بره اطالعرات   : اند دولتي استفاده کرده

، 92: % هاي پر شده ، بازگزداندن فرم59: % ها دانلود فرم

(1117) 

 

 کير ساخت دولت الكترونيز

 پرتال( الف

ه ب www.060.es، به آدرس 1116پرتال اسپانيا در سال 

کار گرفته شد که از دو بخش اصلي مربوط به شهروندان و 

اين پرتال، اطالعات الزم را . ها تشكيل شده است بنگاه

هاي آنالين  کند و به افراد امكان دسترسي به رويه مهيا مي

دسترسي منحصر به فردي  ي اين پرتال، نقطه. دهد را مي

 .کند به خدمات دولتي اسپانيا فراهم مينسبت 

اي و محلي، از  خدمت به صورت ملي، ناحيه 565حدود 

افراد . گيرد طريق اين پرتال، در اختيار شهروندان قرار مي

براي استفاده از اين پرتال، قادر هستند تا اطالعات مورد نياز 

امكاناتي . سازي کنند تر شخصي خود را براي دسترسي راحت

 .کند ظير تعاملي بودن به اين امر کمك مين

 

 

 

 

 شبكه( ب

دولتي و چند  اي منطقه 27وزارتخانه،  26اينترانت دولت اسپانيا، 

طراحي، معماري، . کند بخش محلي را به يكديگر متصل مي

 اجراشروع و  1111تكنولوژي، خدمات و امنيت در سال 

backbone  انجام شد 1111اين شبكه در سال. 

 تدارکات الكترونيكي( ج

هاي  سيستم تدارکات الكترونيكي، امكان دسترسي به کاتالوگ

هاي مختلف دولتي فراهم  کاالها و خدمات را از طريق بخش

هاي مرکزي، محلي و  ند از طريق بخشتوا سيستم مي. کند مي

اي قابل استفاده باشد تا افراد بتوانند به صورت آنالين،  ناحيه

سازد  ها را قادر مي چنين بنگاه اين سيستم، هم. خريد انجام دهند

 .ها به صورت آنالين پاسخ دهند تا به مناقصات و مزايده

 

 .هرگز فريب جهانيان را نخواهد خوردآن کس که از روزگار تجربه آموخت (: ع)امام حسن
 

 

http://www.060.es/
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Flag_of_Spain.svg
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 .هيچ کار خيري را رياکارانه انجام نده و آن را از روي حيا ترک مكن(: ص)پيامبر اکرم 
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 مستندات پروژه: منبع

 

 کيان دولت الكترونيحام

 ها  ها و سياست رويه( الف

 Ministry of Public)وزارت مديريت عمومي 

Administrations) سازي  پياده، مسئول هدايت توسعه و

 ي وظايف آن، توسعه. استدولت الكترونيك در دولت اسپانيا 

 و جامعه اطالعاتي در راستاي دسترسي به اطالعات جامعه

انجمن ارشد مديريت . استاطالعاتي  ي کسب و کار در جامعه

 Higher Council for Electronic)اجرايي الكترونيك 

Administration) ه چارچوب ايجاد شد ک 1115، در سال

 . کردمديريتي دولت الكترونيك را ساختاردهي مجدد 

وزارت صنايع، گردشگري و بازرگاني مسئول هدايت و رهبري 

است که هدف آن، رسيدن به  Avanza Plan ي  برنامه

يكي از اهداف  و است 1121اهداف کميسيون اروپا در سال 

 .کامل تجارت الكترونيك است ي اصلي آن، توسعه

 

 هماهنگي( ب

 Higher Council for Electronic) بخش

Administration) ، مسئول رهبري، هماهنگي و نظارت در

 . استدولت الكترونيك  اجراي

  اجرا( ج

هاي دولت الكترونيك بر عهده وزارت مديريت  استراتژي اجرا

 عمومي 

(Ministry of Public Administrations) است. 

 
 

. کارت شناسايي الكترونيكي است اجراوزارت کشور، مسئول 

مسئوليت چنين وزارت صنايع، گردشگري و بازرگاني  هم

 .هاي بين دپارتماني را بر عهده دارد زير ساخت اجراي

 پشتيباني ( د

دولتي است که جزئي از واحد  ي، شرکتRed.esشرکت 

اطالعاتي وزارتخانه صنايع، گردشگري  ي ارتباطات و جامعه

اين شرکت، تشويق،  ي وظيفه. رود و بازرگاني به شمار مي

هاي  حمايت و نظارت در استفاده از اطالعات و تكنولوژي

 .ارتباطي در اسپانيا است

ASTIC اي از متخصصان و مديران  حرفه ينيز، انجمنIT 

است که حمايت و خدمات اطالعاتي را براي اعضاي خود 

ه عهد بر هاي دولت الكترونيك پروژه اجرايتوسعه و  براي

 .ددار

 تضمين/مميزي(   ه

آوري و استفاده از وجوه  کنترل جمع ي دادگاه مميزي، وظيفه

جرايم  خصوصقضاوت در  ي وظيفه هم چنين ،دولتي

 .مربوطه را بر عهده دارد

 از اطالعاتحمايت ( و

 اجرايبخش حمايت از اطالعات اسپانيا، مسئول کنترل 

بخش مديريت مرکزي  از طريققوانين و مقررات اطالعات 

 .استو بخش خصوصي 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 .ر چه ميل او در آن باشدگويد اگ خردمند دروغ نمي(: ع)امام کاظم 
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 مروري بر هويت ديجيتال

در مورد طرح کارت هوشمند ملي  ي هر پرسش و پاسخ، ادامههاي ساده و همه فهم ارايه شود و نيز در  هويت ديجيتال پاسخ

 .توجه به سوال مطرح شده توضيحاتي داده شده است با

 

ديجيتال هم  واقع گواهييك هويت ديجيتال که در برخي م

دهد  شود فايلي در کامپيوترتان است که نشان مي ناميده مي

برخي نرم افزارهاي کامپيوتري از اين . هستيدچه کسي شما 

 فايل براي اثبات هويت شما به شخص يا کامپيوتر ديگر

کنند دو مثال عمومي در اين خصوص به شكل زير  استفاده مي

 :است

، بانكتان بايد مطمئن تيدبانكداري آنالين هسوقتي شما در  -

شود که شما فرد مجاز براي دريافت اطالعات حساب 

هنگام  هستيد و درست مثل کارت ملي و شناسنامه در

، هويت الكترونيكي نيز هويت شما بانك ي حضور در شعبه

 .کند براي بانكداري اينترنتي تاييد ميرا

برنامه ارسال . فرستيد وقتي براي شخصي ايميل مهمي مي -

تواند از هويت ديجيتالتان براي  ميل در کامپيوتر شما مياي

امضاي ديجيتال دو . استفاده نمايد امضاي ديجيتال پيام

دهد که بداند  به گيرنده اين امكان را مي: دهد کار انجام مي

کند که پيام از زمان  و به او ثابت مي. پيام از طرف شماست

، دستكاري ارسال توسط شما تا زمان دريافت توسط ايشان

 .نشده است

 

 

 هويت ديجيتال چيست؟

 :داراي اطالعات زير است يك هويت ديجيتال عموماً 

براي اطالعات بيشتر به بخش )کليد عمومي شما  -

 (مراجعه نماييد «زوج کليد هويت ديجيتال چيست»

 نام و ايميل  -

 تاريخ انقضاي کليد عمومي -

مرکز صدور گواهي که براي شما هويت )نام شرکت  -

 (استديجيتال صادر کرده 

 شماره سريال هويت ديجيتال -

 امضاي ديجيتال مرکز صدور گواهي -

 

هاي هويت ديجيتال در کامپيوتر آنها را در  فايل ذخيره شدن 

معرض تهديد از جانب ويروسي شدن دستگاه يا دسترسي افراد 

هاي  ولي با طرح کارت هوشمند ملي فايلدهد  ميغير مجاز قرار 

ديجيتال و اطالعات هويتي شما در حافظه بسيار مرتبط با هويت 

محافظت ( پين)که توسط کلمه رمزشود  کارت قرار داده مي امن

شود و هميشه همراه شما خواهد بود بنابراين عالوه بر امكان  مي

 .هاي فوق مصون خواهد بود مراه بردن هويت ديجيتال از تهديده

 



  

 .در هر روز کار همان روز انجام ده، که هر روز را کاري است(: ع)امام علي
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 نام مهدي زنده: ترجمه و تأليف

 .توانم انجام دهم ن با هويت ديجيتال چه کارهايي ميم

 
راهي براي محافظت از اطالعات قبل از ارسال آن از يك : رمزنگاري -

، نرم افزارهاي ايميل از هويت عموماً. کامپيوتر به کامپيوتر ديگر است

هاي رمزنگاري شده  متعلق به شخص براي دريافت ايميل ديجيتال

اگر شما بخواهيد ايميل رمزنگاري شده بفرستيد . کنند استفاده مي

 .الزم است کليد عمومي گيرنده را داشته باشيد

ي  اي که براي توصيف نحوه واژه:  (Client)تصديق هويت کارآور -

براي  .شود شخص يا کامپيوتر ديگر استفاده مياثبات هويت شما به 

ا مشتري مجاز مثال بانكداري اينترنتي الزم است مطمئن شود که شم

براي اثبات هويت خود در بانك به  .براي حساب مورد نظر هستيد

. کنيد امه يا کارت ملي خود را ارايه ميصورت حضوري معموال شناسن

وقتي آنالين هستيد اين نرم افزار  است که هويت ديجيتال شما را 

ها ممكن است قبل از اجازه دادن به شما  برخي سايت. کند ارايه مي

مشاهده صفحاتي که از ديد ديگران مخفي است از شما  براي

 .بخواهند که هويت خود را ارايه دهيد

دهد که شخصي  نويس نشان مي مثل امضاي دست: امضاي ديجيتال -

امضاي . سند حاوي امضا را ايجاد يا با آن موافقت کرده است

ي از امنيت را نسبت به امضاي ديجيتالي در واقع درجه بيشتر

هم شخص منبع زيرا امضاي ديجيتال  کند ارايه مينويس  دست

کند و هم عدم وقوع دستكاري  پيام يا سند را اثبات مي( ايجاد کننده)

همچنين اگر شما . دهد را چه عمدي يا چه تصادفي نشان ميدر آن 

توانيد با ادعاي جعل شدن امضا از آن  نمي سندي را امضا کرديد بعداً

 (ساله عدم انكار گويندبه اين م)سلب مسئوليت کنيد 

 

 

کارت هوشمند ملي داراي سه خدمت پايه شناسايي، تصديق 

هويت و امضاي ديجيتالي است که عالوه بر مزاياي ذکر 

شده در باال با توجه به اين که در هنگام ثبت نام اثر انگشت 

اخذ و در  شما به عنوان يك مشخصه هويتي زيستي

 ، خدمت تصديق هويتشود ي کارت قرار داده مي حافظه

و هم از طريق تطبيق ( پين)تواند هم از طريق کلمه عبور مي

پذير  شده در کارت امكاناثر انگشت شما با اثر انگشت ذخيره 

خدمات . کند شود که سطح امنيتي بسيار باالتري ارايه مي

گير شدن کارت هوشمند ملي و بر  همهمناسب و متنوع با 

د براي تصديق توان ت ميکاراين . مبناي آن متصور است

هاي الكترونيكي همچون بانكداري  ي حساب هويت در همه

هاي  هاي مجازي، دانشگاه و آموزش فروشگاه الكترونيكي،

ي، استفاده از ايميل مجازي، بورس و بازار و تجارت الكترونيك

بكارگرفته ... ، خدمات دولت الكترونيكي و امن شهروندي

... دسترسي به اماکن اطالعات و  تواند براي کنترل مي شود

بكار رود يا با استفاده از خدمات امضاي الكترونيكي در کارت 

، هاي حساس الكترونيكي فايل ،ها ، پياماسنادهوشمند ملي 

مكانات هاي الكترونيكي با ا اطالعات انواع تراکنش

، امن، صحيح و امضا شده رمزنگاري به صورت محرمانه

ييد هويت آنها توسط سازمان تاتوسط شهروندان و با 

  .احوال ايجاد و مبادله شوند ثبت
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هاتازه  

 

 .ستم، آفت شجاعت است(: ص)حضرت محمد

 

 

صدور کارت هوشمند ملي در حال حاضر فقط در استان : مجري طرح کارت هوشمند ملي تأکيد کرد

 . قم در دست اجرا است 
 

به گزارش اداره کل روابط عمومي و همكاريهاي بين الملل، 

محمد ابراهيم طريقت مجري طرح کارت هوشمند ملي با بيان  

اينكه مرحله اول ثبت نام و اخذ درخواست کارت هوشمند ملي از 

بيست و هشتم ارديبهشت ماه سال جاري در استان قم آغاز شده 

م کارت هوشمند ملي در اين مرحله امكان تقدي: است اعالم کرد

فقط براي کليه ساکنين باالي پانزده سال استان قم فراهم است 

ها عليرغم امكان پيش  ارائه کارت به ساکنين ساير استانو 

پايان تا : وي اظهار اميدواري کرد .نام ميسر نخواهد بود ثبت

هاي البرز، قزوين و سمنان نيز به  شهريور ماه سال جاري استان

طريقت همچنين اعالم جناب آقاي . وده خواهند شداستان قم افز

از نيمه دوم سال جاري مرحله سراسري اجراي طرح آغاز و : کرد

رسند و براي  اني که به سن پانزده سال تمام ميدر ابتدا ايراني

بار متقاضي دريافت کارت هستند و همچنين افرادي که  اولين

ا بدليل تغيير اند و ي شناسايي ملي خود را مفقود نموده کارت

ند تعويض کارت ملي خود هستند، اطالعات هويتي نيازم

 .داست کارت هوشمند ملي اقدام نماينتوانند براي درخو مي

 

برا اسرتقرار سرامانه در اقصري نقراط کشرور، از       : وي تصريح کررد 

دي مرراه سررالجاري عمليررات پرريش ثبررت نررام، ثبررت نررام و ارائرره 

ايثرارگران عزيرز و خرانواده محترررم    کرارت هوشرمند ملري بررراي    

   .شود شهدا نيز امكان پذير مي

ترررين  طرررح کررارت هوشررمند ملرري يكرري از اصررلي    مجررري 

کررردن طرررح در سراسررر کشررور را،   هررا بررراي عمليرراتي  چررالش

بررا : هراي مخرابراتي عنروان و اظهرار اميردواري کررد       سراخت  زيرر 

هرا و اقردامات    گرفتره شراهد کمرك   جلسات و مكاتبرات صرورت   

هراي الزم و انجرام ايرن     تر جهت فراهم شردن زيرر سراخت    جدي

 . مهم طبق برنامه زمانبندي باشيم

 

 


