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)بخش چهارم ( جوهرها و روش هاي چاپ 

 ) پایانیبخش  پاکستان( 

)قسمت پانزدهم ( همراه با کارت ملی هوشمند 



● ●

باعرض تسلیت به مناسبت ایام فاطمیه و تبریک روز 

 مبحث  چهارم بخشکارگر و روز معلم در این شماره 

 تجربه پایانی بخش و

 هوشمند کارت و الکترونیک

 ملی کارت با همراه داستان

.باشند می نامه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ::فهرست مطالب فهرست مطالب 

مقدمه

 جوهرها و روش هاي چاپ

 تجربه کشورهاي دیگر )

اخبار

 همراه با کارت ملی هوشمند



● ● ●

 :مقدمه

باعرض تسلیت به مناسبت ایام فاطمیه و تبریک روز 

کارگر و روز معلم در این شماره 

و " چاپ روشهاي و جوهرها"

الکترونیک دولت در پاکستان کشور

داستان و هفته اخبار و آمد خواهد

نامه هفته دیگر بخشهاي نیز هوشمند
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سیستمهاي تغذیه چاپ

 :شوند  می  ساخته  زیر  صورت  دو  به  چاپ  هاي روش  همه  ها در ماشین
)تک تک  یا  ورق   ورق  صورت به  شونده چاپ  سطح  تغذیه(ورقی.1

2.
)پیوسته  و  ممتد  نوار  صورت به  چاپ  سطح  تغذیه(  رول.3
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چاپ تغذیه

 رول

Web-fed

 ورقی

Sheet-fed

 عریض

Wide Web

 عرض کم

Narrow 
Web

ورقی چند ورقی تک

 جوهرها و روش هاي چاپ

 )بخش چهارم ( 
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چاپ فرم

Image 
carrier 

 اجزاء انواع تولید روش

 غیر نقاط

 تصویري

 نقاط

 تصویري

 نوردهی حکاکی صفحه سیلندر توري

 شیمیایی

 مکانیکی

 لیزري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   .باشند  مرکب  تثبیت  و  شدن  خشک  براي تجهیزاتی  داراي  است  ممکن  باشند،  که  روش  هر  از  چاپ  هاي ماشین  انواع

  مسایل  ترین مهم از  چاپی  سطح  روي  مرکب  شدن  خشک  که  جا آن  از  .هستند  تجهیزاتی  چنین  بدون چاپ  هاي ماشین  از  بسیاري  که  چند  هر

  مطمئن  و  سریع  شدن  خشک  امکان  تا  دهند  می  خرج  به  زیادي  تالش چاپ  هاي ماشین  زندگانسا  هم  و  مرکب  سازندگان  هم  است،  چاپ

 .شویم  نمی  دقیق  و  مفصل  بسیار  بحث  این  وارد  ما  جا این  در  .سازند  فراهم را  مرکب
 براي   چاپ  آالت ماشین  تجهیزات  درباره  اجمال  به  و  گذاریم  می  کنار  اینجا در  دارند،  که  اهمیتی  همه  با  را  مرکب  فرموالسیون  به  مربوط  مسایل

  ساخته  کن خشک  داراي  هاي ماشین  در  چاپ  براي  که  هایی مرکب که  شود  گفته  نکته  این  است  الزم  تنها  .کنیم  می  اشاره  مرکب  شدن  خشک

  .دارند  تفاوت  یکدیگر  با  نیز  شوند،   می  ساخته  کن خشک انواع  براي  که  هایی مرکب  ترتیب  همین  به  دارند،  وتتفا  دیگر  هاي مرکب با  شوند،  می

 .بشناسند  را  ها مرکب این  باید  نیز  چاپکاران  و  نویسند  می  ها آن  هاي ظرف  روي  را  مرکب  انواع مشخصات  سازان مرکب
  معموالً  صورت این  در  .شود  می  خشک  محیط  هواي  با  مرکب  ندارند،  چاپی  کار  شدن  خشک براي  تجهیزاتی  گونه هیچ  هک  هایی ماشین  در

 بدون  هاي ماشین  در  .شود  خشک  تا  کنند  می  پهن  محیط  در  را  کارها  سیلک، چاپ  هاي کارگاه  مثل  مواردي  در  و  آید  می  پایین  کار  سرعت

  .کند  می  تسریع  شیمیایی  روش  به  را  آن  شدن  خشک  خاصیت که  کنند  می  ترکیب  مرکب  با  را  )افزودنی(  شیمیایی  مواد  برخی  کن خشک

  روي  را  )بچه  پودر  شبیه(  سفیدرنگی  پودر  که  است پودرپاش  ورقی،  افست  هاي ماشین  در  ها کن خشک  ترین معمول  از  یکی:  پودري کن خشک

   فاصله. شوند  می  بعدي  برگ  تماس  مانع و  نشینند  می  کار  روي  هستند،  کروي  شکل  به  که  پودر  ریز  بسیار  هاي دانه.پاشد  می  شده،  چاپ  سطح

 .شود  می  هوا  ضعیف  بسیار  جریان  موجب  شود،  می  ایجاد  شده  چاپ  هاي برگ بین  پودر،  هاي دانه  توسط  که  اندکی
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  در چاپی  هاي نسخه  تعداد  که  دارند  توجه  اپراتورها

  کار،  شرایط از  باید  اپراتورها. ببرد  بین  از  را  پودر 

  به  هم و  چاپی  کارهاي  کیفیت  به  هم  گرنه  و  باشند

  گرم  هواي  و  اي شعله  انواع شوند،  می  ساخته  مختلف

  حین  در  چاپی  کار گرم،  هواي  کن خشک  به  مجهز

  و  شود  می  گرفتن  آتش  مانع  کاغذ،  حرکت  سرعت

  دو  به  افست  رول  هاي ماشین. کاربرد دارد  رول

  البته  و  هستند  تر گران  کن خشک  تجهیزات  خاطر

  موسوم یا  تجاري نیمه  به  که  آمده  پدید  نیز  بینابینی

   اشعه   تابش با  مادون قرمز  هاي کن خشک. بنفش

  شدن  مر پلی  موجبUV اشعه  تابش  با  ،ماوراء بنفش

. شوند  نمی  خشک  نگیرند،  قرارUV اشعه  معرض

 .دشو  می  تنظیم  و  انتخاب

heat set ١ 
Cold set ٢ 
IR ٣ 

۴
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اپراتورها  حالت  این  در  .بگذارند آن  رنگ  در  اثري  که این  بدون  شوند،

  هاي دانه  مقاومت  تواند  می شده  چاپ  هاي ورق  وزن  فشار  زیرا

باشند  مطلع  درستی  به  را  پودر  با کردن  کار به  مربوط  ایمنی  هاي

مختلف  هاي صورت به  شوند،  می  نامیده  نیز  بخاري  که  حرارتی هاي

مجهز  هاي ماشین  در. هستند  ها کن خشک  ترین رایج  از گاز  شعله 

 .شود  می
سرعت. گیرد  می قرار  کاغذ  با  تماس  در  حتی  و  کاغذ  نزدیکی  در  شعله

 هاي ماشین  در  بیشتر  اي شعله  کن خشک  .شود  می  خاموش  شعله

  .شوند  می  تقسیم 2کلدست  یا  کن خشک  بدون  و1  ست

خاطر  به  که  ست هیت  رول هاي  ماشین. هستند  کلدست  نوع  از 

بینابینی  نوع  اخیر  هاي سال  در. شوند  می خوانده  نیز  تجاري  چاپ 

  .داراست  را  ست هیت و  کلدست

بنفش  ماوراء  و3 مادون قرمز  :از  عبارتند اي اشعه  هاي کن خشک

ماوراء بنفشهاي کن خشک که  صورتی  در  .کنند  می  خشک 

معرض  در  تا  که  هستند  خاصیتی  دارايUV هاي صیقل  و  ها مرکب

انتخاب  آن،  حرکت  سرعت  نیز  و  کار  سطح  با  متناسب ها، آن  تابش

                                        

  :فرمود) سلم و آله و علیه اهللا 

 .»است واجب و الزم مسلمان زن و مرد هر

 .»است رفتن حالل روزي پی آن برترین و

 :فرمایند می معلم ومنزلت مقام با رابطه در)  

 ترازوي چون و کند می جمع را ها انسان تمام خداوند

 ارزش بسنجند، معلمان و عالمان قلم مرکب با را

 که است جهت بدان ارزش این. » داشت خواهد 

 لیاقت و یافته راه خدا به آنان شایستۀ تعلیم و  معلمان

 است شده نصیبشان 
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شوند،  می  مرکب  جذب  سپس  پودرها

زیرا  نشود،  زیاد  خیلی  تحویل،  قسمت

هاي دستورالعمل  نیز  و  فنی  مشخصات

  .رسانند  می  یبآس  خود  سالمت

هاي کن خشک: حرارتی  کن خشک

  یا  برقی،  المنت  گرمایی  سیستم  با

می  خشک  گرم،  هواي  دمش  با  عبور

شعله  اي، شعله  نوع  در  که حالی  در

شعله  ابتدا  ماشین، توقف  صورت  در

ست هیت یا  کن خشک  :مهم  گروه

  معموالً  روزنامه  چاپ  هاي ماشین

  هاي ماشین  دارند،  بهتري کیفیت

کلدست  هاي مرکب  چاپ  قابلیت  و  است

خشک  ترین عمده:  اي اشعه  کن خشک

IRرا  چاپی  کار  گرما،  ایجاد  و  

مرکب.شوند  میUV هاي مرکب

تابش  میزان  و  اندازه  ها، المپ  تعداد
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

 صلی(اکرم پیامبر

هر بر بودن، حالل مال پی در «

و است قسمت هفتاد عبادت «

)  ع( صادق جعفر امام حضرت

خداوند شود، قیامت روز که هنگامی«

را شهیدان خون و شد نهاده اعمال

 فزونی شهیدان خون بر آنان مرکب

معلمان تربیت و علم سایۀ در شهیدان

 شهادت
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 استراتژي دولت الکترونیک -4-9

بنابراین راه اندازي یک سیستم ثبت و ذخیره اطالعات . کشور پاکستان همواره با دو موضوع مهم محرومیت مالی، فقر و تروریسم مواجه است

افراد و همچنین شناسایی شهروندان و مقیمان به یک روش قابل اطمینان زیرساخت مناسبی براي جلوگیري و پیگیري اقدامات تروریستی 

  .تواند باشد می

سازي کارت شناسایی هوشمند  اما از طرفی محرومیت و محدودیت مالی که پاکستان با آن درگیر است، مهمترین گلوگاه پاکستان براي پیاده

. میلیارد دالر نیاز است 1اي حدود  ها، هزینه سازي زیرساخت و خریداري کارت با یک محاسبه سرانگشتی براي پیاده. در این کشور بوده است

پاکستان در نظر دارد تا خدماتی را . اي را بکند اما یک راه حل اقتصادي براي این کار پیشنهاد شده است تواند چنین هزینه اکستان نمیدولت پ

 .هاي آن را تامین کند هاي کارت و زیرساخت هاي شناسایی ملی هوشمند ارائه دهد تا از این طریق هزینه با استفاده از کارت

هاي بانکی یا اعتبارهایی که  اي که پاکستان اتخاذ کرده به این صورت است که از سود حساب اتژي تامین هزینهبه طور دقیق تر استر

 .کند ها را تامین می کنند؛ دولت پاکستان هزینه شهروندان در رابطه با استفاده از خدمات کارت شناسایی  ملی هوشمند ایجاد می

:توان در موارد زیر خالصه کرد این اهداف را می. پردازیم براي دولت الکترونیک می با ذکر این مقدمه به بررسی اهداف پاکستان

بهبود کیفیت خدمات دولتی 

ارائه شفافیت در عملکرد دولت 

خصوصی براي توسعه پاکستان/ساخت موفقیت آمیز مشارکت بخش عمومی

تر ارائه خدمات به شهروندان به صورت کارآمدتر و با قیمت مناسب

سال آینده  5استراتژي آماده شده براي . ساله در نظر گرفته است 5ر پیشرفت به سمت دولت الکترونیک، پاکستان یک برنامه به منظو

 :هاي برجسته زیر را دارد مشخصه

هاي درون  این شامل گسترش کامپیوترهاي شخصی، شبکه. گسترش زیرساخت اصلی به تمام موسسات دولتی: زیرساخت اصلی

ایجاد اتصال موسسات دولتی به مرکز داده دولت . شود اي می هاي فرا وزارتخانه نرم افزارهاي اتوماسیون اداري، ارتباط اي، وزارتخانه

 .اي و خدمات اینترنت و اینترانت نیز یکی از اهداف این بخش است فدرالی براي ارتباطات بین وزارتخانه

ها شناخته شده می باشد، مثل ارتباطات درونی، منابع انسانی،  ز بخشها که براي بسیاري ا یک سري برنامه: مشترك يها برنامه

 .شود ها منتشر می شود و از آنجا به تمام بخش پیاده سازي می ITاین موارد در وزارت . اسناد/ بودجه، مدیریت پروژه، مدیریت فایل

 تجربه کشورهاي دیگر در دولت الکترونیک و کارت ملی هوشمند

 ) پایانیبخش (  پاکستان
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هر بخش براي شناسایی فرآیندهاي : هاي مخصوص یک موسسه خاص و خدمات الکترونیکی براي شهروندان برنامهhigh-

impact این کار با حمایت هیئت . دهد شود و خدماتی را براي شهروندان به صورت الکترونیکی ارائه می براي موسسه شناسایی می

 .سازي پروژه مربوط به بخش خودش است این وجود هر بخشی مسئول پیاده با. گیردانجام می EGD 4مدیره دولت الکترونیک

یک چهارچوب : استانداردهاEGD بنابراین . هاي دولت الکترونیک در دسترس خواهد بود تحت توسعه، که براي تمامی پروژه

.کند نفوذ میمعماري مرجع، متدولوژي استاندارد و تجربیات و درسهاي خوب در این زمینه در تمام پروژه ها 

در اکتبر  EGD. بد نیست راجع به این نهاد اطالعاتی را مرور کنیم. اشاره شد EGDدر بند باال به اداره کل دولت الکترونیک پاکستان 

. اي از وزارت فناوري اطالعات است، تبدیل شد که زیرمجموعه EGDبه این ترتیب کمیسیون تکنولوژي اطالعات به فرم . تشکیل شد 2002

:ایف این هیئت به طور کلی به شرح زیر استوظ

هاي مرتبط با دولت الکترونیک پیاده سازي پروژه 

اي هاي دولت الکترونیک در سطوح فدرال، ایالتی و ناحیه سازي پروژه هاي پیاده پیشنهادات و راهنمایی 

هاي دولت الکترونیک طراحی و آماده سازي پروژه 

یرساختی در زمینه دولت الکترونیکارائه استانداردهاي نرم افزاري و ز 

متقبل شدن دیگر وظایف براي اینکه دولت بتواند مستقیم شود

این بسترسازي در سه . از جمله مواردي که پاکستان براي پیشبرد اهداف دولت الکترونیک اش در نظر داشته، ایجاد بستر مناسب بوده است

 :حوزه زیر وجود داشته است

5مدیریت سطح باال که توسط کنسول دولت الکترونیک ملّی: دولت مرکزي NEGC شود، تحت ریاست نخست وزیري  تامین می

تغییرات ضروري در قوانین، مقررات و . کند سازي دولت الکترونیک را بررسی می هر فصل پیشرفت کار پیاده NEGC. است

.شود ي میاند توسط این نهاد پیگیر هاي مورد نیاز که شناسایی شده بخشنامه

آموزش براي کارمندان سطح  . کند اي، برنامه دولت الکترونیک خودش را پیاده سازي می هر بخش یا موسسه: موسساتBPS-۵  و

 .باالتر ضروري است

EGD : باید به عنوان یک دپارتمان الحاقی به وزارتIT هاي غیر  براي واگذاري استقالل مالی و سازمانی عمل کند تا تاخیر روال

 . ور حذف شودضر

دولت . هاي الکترونیکی است ترین قانون شناخت تراکنش اصلی. هاي مهم براي دولت الکترونیک قوانین الزم است یکی دیگر از زمینه

هاي مهمی در  وزارت فناوري اطالعات همچنین مشاوره. اعالم کرده است 2002را در سال  ETO 6پاکستان فرمان تراکنش الکترونیکی

این کار همچنین به همراه قانون . الکترونیکی، که اخیرا در کابینه به تصویب رسیده است، داده است هاي نویس قانون جرم رابطه با پیش

 .حفاظت از داده و قانون امضاي الکترونیکی انجام گرفته است

                                                          
۱Electronic Government Directorate (EGD)
۲ National Electronic Government Council (NEGC)
۳ Electronic Transaction Ordinance 

١ 

٢ 

٣ 
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توان به موارد  کند می ساله براي دولت الکترونیک در پاکستان کمک می

دولت سازي دولت الکترونیک در  ساله توسط کاببنه فدرال به عنوان چهارچوب کلی براي پیاده

در دولت فدرال اجباري  ITهاي بزرگ  براي تمام پروژه

 .خدمات الکترونیکی را به شهروندان ارائه دهد

 :خدماتی که دولت پاکستان براي کارت شناسایی ملی هوشمند در نظر گرفته است شامل موارد زیر است

 .هاي پس انداز توضیح داده شده است

۱ Income support

 : منبع

مستندات مشاورین پروژه

۷
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ساله براي دولت الکترونیک در پاکستان کمک می 5اي از اقداماتی که به موفقیت آمیز بودن استراتژي 

ساله توسط کاببنه فدرال به عنوان چهارچوب کلی براي پیاده 5شود استراتژي و طرح 

. 

 .ها ، قوانین و مقررات تشکیل یک کمیته براي دستورالعمل

براي تمام پروژه EGDاطمینان از تجمیع و سازگاري و مطابقت با استانداردهاي چهارچوب 

 .باید براي تمام کارمندان دولت فدرال اجباري باشد

خدمات الکترونیکی را به شهروندان ارائه دهد/فرآیند ضروري 3هر بخش در عرض سه ماه، 

 خدمات الکترونیک

خدماتی که دولت پاکستان براي کارت شناسایی ملی هوشمند در نظر گرفته است شامل موارد زیر است

 هاي عمر و بهداشت

هاي پس انداز توضیح داده شده است در اینجا براي مثال یکی از این کاربردها یعنی استفاده از کارت در حساب
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اي از اقداماتی که به موفقیت آمیز بودن استراتژي  به عنوان خالصه

 :زیر اشاره کرد

شود استراتژي و طرح  توصیه می

.فدرال به تصویب برسد

تشکیل یک کمیته براي دستورالعمل

 اطمینان از تجمیع و سازگاري و مطابقت با استانداردهاي چهارچوب

 .است

 آموزش اولیهIT باید براي تمام کارمندان دولت فدرال اجباري باشد

 ،هر بخش در عرض سه ماه

خدمات الکترونیک -4-10

خدماتی که دولت پاکستان براي کارت شناسایی ملی هوشمند در نظر گرفته است شامل موارد زیر است

حساب پس انداز 

حج 

هاي عمر و بهداشت بیمه

7پشتوانه درآمد

در اینجا براي مثال یکی از این کاربردها یعنی استفاده از کارت در حساب
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 براي پایلوت صورت به اکنون هم که ملکی هوشمند کارت
 و کند می فراهم بازار کنترل النئومس براي را مالکان و امالك

 هزینه توان می ملک  هوشمند کارت با که طوري به. کند
 به کارت این با را ماهانه  اجاره توانند می نیز مستاجران 

 و ملک نوع مالک، مشخصات آن روي که دارد خودروها
 دهد می دولت به را امکان این ملک هوشمند کارت .است

 کارت طریق از فقط ملکی معامله یا مبادله نوع هر است 
 طریق از را نظر مورد ملک هوشمند کارت نامه، مبایعه تنظیم
 صادر شده معامله ملک براي جدید کارت و کرده ثبت جدید

 توسط که یخدمات جمله از. هستند امالك نیمشاور اند،

 صنف امالك، مشاور جمله از نفعان يذ از کی هر سهم 
 انجام -3. یکیالکترون صورت به شده نییتع يها زمان در

 دیجد کارت افتیدر کارت، يمسدود رفع کارت، يمفقود
 يها صورتحساب افتیدر -6. ساختمان ریمد توسط ساختمان

 جهت نیالطرف یمرض يسازوکارها یطراح -8. ساختمان
 عدم( یاتیمال مفاصاحساب اخذ ندیفرآ لیتکم و متعلقه ي

 سوخت

 افراد که سوختی میزان انرژي بندي سهمیه با اما دارد اقتصادي
 از بکنند استفاده بنزین لیتر یک اگر حالت این در: داد 

 حجم. بنزین یا کنند استفاده جی پی ال کند، استفاده جی
 با که سوال این به پاسخ در وي .شد خواهد مشخص

 شود ابالغ که تصمیمی هر: گفت خیر یا ماند می پابرجا
 همین: گفت وي .داریم آن اطالعات به نیاز عرضه مدیریت

 زمان وي. شود می تبدیل انرژي کارت به جدید سیستم

 کنند

 بعد گرفتن درنظر بدون حقوق افتیدر حاضر درحال
 یسئوال به پاسخ در يو .شود یم ریپذ امکان کارت نی
 کارت از يا استفاده نیچن حاضر درحال: گفت شود، یم
 شده گرفته نظر در کارت نیا از گسترده استفاده يبرا یی

۸
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 است راه در امالك هوشمند شناسنامه

کارت .شود می صادر »چندکاره« الکترونیکی  هوشمند کارت کشور سراسر 
امالك دقیق تعداد و »ملکی  چند  صاحبان« ردیابی امکان سو  یک از است،

کند می ایجاد – مالک همان یا – کارت دارنده به بانکی خدمات ارائه قالب
 همچنین. کرد پرداخت کارتخوان هاي دستگاه به کارت اتصال طریق از

خودروها سوخت کارت به زیادي شباهت ملکی هوشمند هاي شناسنامه همان
است شده ذخیره ملک فنی و ثبتی اطالعات و جزئیات نیز کارت الکترونیکی

 قرار ها، کارت این صدور با. باشد داشته کشور سراسر در آنها مالکان و امالك
تنظیم جاي به بنگاه، در کارتخوان دستگاه نصب با باید امالك مشاوران

جدید مالک عنوان به را خریدار مشخصات و نام سپس و کنند متصل امالك

اند، شده مجهز کشور در عیوس تعداد در اکنون هم که ییها شخوانیپ انواع از
 : کرد اشاره لیذ موارد به توان یم

 زهیمکان کیتفک و رهیغ و فروش شیپ فروش، و دیخر اجاره، موارد در امالك
در ای و معامله هنگام در معامله ثمن از یبخش ای تمام پرداخت -2. آن
مفقود ای یخراب اعالم مانند امالك هوشمند شناسنامه کارت تیریمد چرخه ند
ساختمان مشترك گاز و برق آب، يها نهیهز پرداخت -5. یمصرف گاز و برق
ساختمان یبانک يها وام اقساط بازپرداخت  -7. ها ارانهی يساز هدفمند طرح در) گاز
يها اتیمال پرداخت -10. ملک يشهردار عوارض پرداخت -9. مستاجر و 
.( 

سوخت هوشمند کارت جایگزین انرژي کارت

 پخش و
 جمع در 
 این به: 
 انرژي انرژي،

 .جی ان سی
 حاضر حال

 هستند 
 صف در 

اقتصادي صرفه برایشان که چرا ایستند می جی ان سی
 ادامه يو .شد خواهد بندي سهمیه کنند می استفاده
جی ان سی که ندارد فرقی و شود می کم شان سهمیه
مشخص کند می پیدا اختصاص خودرو هر به که سوختی

پابرجا همچنان سوخت هاي کارت آیا ها یارانه هدفمندي
مدیریت براي ما چراکه ماند می پابرجا انرژي کارت
سیستم در است مردم دست در که سوختی هاي کارت

 . کرد اعالم امسال پایان را انرژي بندي سهمیه

کنند یم افتیدر هوشمند کارت ثارگرانیا يها خانواده

 نیا از: گفت
 آنها حقوق

 .است ری
 يبرا هوشمند
 ادیبن خدمات

: افزود یمانینر. است شده گرفته نظر در دیشه
یا قیطر از ثارگریا يها خانواده اریاخت در ییایجغراف

م   استفاده دیخر يبرا کارت نیا از ایآ نکهیبرا یمبن
ییها برنامه ندهیآ در اما د،یآ ینم عمل به هوشمند

 . است
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شناسنامه                                  

 امالك کلیه براي زودي به
است، تهیه حال در تهران 6 منطقه امالك

قالب در متنوعی هاي کاربري دیگر سوي از
از را ساختمان گاز و برق و آب قبوض
همان یا کارت. کنند پرداخت مالک حساب
الکترونیکی برد داخل در و شده نوشته آن کاربري

امالك همه از روز به و کامل اطالعات که
مشاوران که معنی این به شود انجام هوشمند
امالك معامالت سامانه شبکه به دستگاه

  .کنند

از یکی هوشمند کارت کاربرد 10
م بود، خواهد ارائه قابل امالك نیمشاور

امالك نیمشاور المعامله حق پرداخت -1
آن امثال و اتیمال اداره امالك، مشاوران

ندیفرآ از تیریمد چرخه ندیفرآ از یبخش
برق آب، يها نهیهز پرداخت -4. رهیغ و
گاز برق، آب،( ملک با مرتبط يها ارانهی

 مالک نیب آن رینظا و بها اجاره پرداخت
).اتیمال اداره به يحضور مراجعه به ازین

 

 

و پاالیش ملی شرکت مدیرعامل
 فوق مطلب بیان با نفتی هاي فرآورده

: افزود گروهی هاي رسانه نمایندگان
انرژي، کارت اندازي راه با ترتیب
سی یا بنزین نه شود می بندي سهمیه

حال در: افزود زاده شهنازي نورالدین
 سوز دوگانه که خودروها از بسیاري
 و فروشند می را خود بنزین سهمیه

 

گفت دیشه ادیبن یرسان اطالع ریمد   
حقوق افتیدر و ثارگرانیا ییشناسا پس
یامکانپذ هوشمند کارت قیطر از تنها
هوشمند کارت: داشت اظهاری مانینر میرح

خدمات افتیدر و ثارگرانیا حقوق پرداخت

 

  اخبار اخبار 

  هفتههفته
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 )قسمت پانزدهم ( همراه با کارت ملی هوشمـــند 

 بود ؟ سالم حالتون چطوره؟ کالس خوب

 : و پاسخی که مثل بمب انرژي در گوشم ترکید . این اولین پل ارتباطی بین من و پدربزرگ بود، بعد از ساعتهایی که دور از هم گذرانده بودیم

 .کالس هم عالی بود. خوبم-
انگار مقدار فراوانی از . تمام وجودش فوران میکرد نشاط از. حالش بهتر بود و این چراغ سبزي بود براي من که تمام حواسم رو به کارت ملی هوشمند معطوف کنم

 :سر منشاء اینهمه شور و حرارت از جایی نمیتوانست باشه غیر از کارت ملی هوشمند که با سوالش زد تو خال. انرژي عالم رو در وجودش نهادینه ساخته بود

 . . . چه خبر از مطالب جدید در باره ي  -
. باید یه فکري براي شام بکنم. بگین که همین آالن براتون بخونم خبر و مطلب زیاده اما نمی خواین-
اي واي : فقط مواظب باش نسوزونی و بگی. تواَم شامت رو درست کن. خودم می خونم. کجاست اون کتاب. مثل اینکه میخواي بازم بهانه بیاري. نمیخواد-

.دیدي غذام سوخت
 : ه بود و هم عصبانی بودم، سعی داشتم خنده ام رو پشت نقاب عصبانیت پنهان کنم که پدربزرگ گفتمن که از ادا در آوردن پدربزرگ هم خنده ام گرفت

 . . .توام قُل بده . خیلی وقته دلم براي آشپزي تنگ شده. شوخی کردم منم میام کمکت-
 :دستام رو به حالت تسلیم باال بردم

 .قُل. قُل. قُل می دم -
 :هوشمند بود و من که مسئول سرو اوندسر بعد از شام سیستم عامل کارت 

وظیفه ماسک همچون سیستم عاملهاي متداول، مدیریت منابع سخت افزاري و نرم . اصطالحأ به سیستم عامل یه کارت هوشمند، ماسک گفته می شه-
پردازش فرامین دریافتی، مدیریت امنیتی  این وظایف شامل کنترل عملکرد صحیح سخت افزار، ایجاد ارتباط با محیط خارجی،. افزاري یه تراشه ي هوشمنده

پدربزرگ بلند شد . توجه به نوع ماسک مورد استفاده در کاربردهاي تراشه هاي هوشمند بحث بسیار جدي و با اهمیت قلمداد میشه. داده ها و غیره می باشه
. و در همان حال که کتري رو پر میکرد از شیر آب، صداش با صداي پر شدن کتري گره خورد

براي چی پیاده سازي یه سیستم عامل براي کارت شناسایی ملی هوشمند ضرورت داره؟-
 : و من که لحظه به لحظه چشم از او بر نمی داشتم

ه، رار می گیربه دلیل اینکه تولید تراشه ي کارت هوشمند در خارج از کشور صورت میگیره و تراشه ها در قالب نوار تولید کنندگان کارت در داخل کشور ق-
معموأل در واقع به . مهمترین عامل براي امنیت اطالعات و تبادل داده ها سیستم عامل کارت بوده که باید اون رو در داخل کشور طراحی و پیاده سازي نمود

یستم عامل کارت و س. کمک این سیستم عامل بومی، می شه پارامترهاي امنیتی رو در یک سیستم مدیریت کارت هوشمند پیاده سازي و در اختیار داشت
بدیهیه کارت شناسایی ملی بعنوان ابزار هویتی افراد یه کشور نیازمند سطح . قرار داده می شه در مرحله ي تولید تراشه بر روي حافظه ي فقط خواندنی

ستفاده از سیستم عامل اختصاصی ملی داراي عدم ا. باالیی از امنیت به لحاظ ممانعت دیگران در کپی برداري و با ایجاد تغییر ناخواسته و محتواي اون باشه
 :خطرات و مسائلیه که به اَهم اونا اشاره میکنم

کارت وابستگی به شرکت نرم افزاري خارجی ارائه کننده ي سیستم عامل بگونه ائیه که در صورت منع فروش نرم افزار از سوي کشور قادر به تأمین .1
.نخواهیم بود

سیستم عامل مزبور اونا رو پشتیبانی می کنه، این امر عالوه بر ایجاد محدودیت در انتخابهاي سخت افزاري،  محدود شدن به سخت افزارهائی که.2
.باعث عدم امکان تماس مستقیم با تولید کنندگان تراشه و باالرفتن غیر عادي قیمتها می شد

ا در صورت استفاده از سیستم عامل خارجی خطر افشاي لذ. وجود درهاي پنهان براي امکان عملیات اشکال زدائی که امري متداول می باشه.3
.اطالعات توسط غیر وجود داره

ندك با توجه به عدم امکان توسعه سیستم عامل بر روي سخت افزارهاي جدید، بطور معمول و در اختیار داشتن اصل برنامه ها می شد با هزینه ي ا.4
.وابق و تجربیات قبلی، سیستم عامل رو بروي سخت افزارهاي دیگه توسعه دادو با انتقال س) نسبت به پیاده سازي سیستم عامل جدید (

براي باال بردن ضرایب امنیتی نیز در صورت استفاده از سیستم عاملهاي خارجی بصورت ارائه الگوریتمها ) غیر عمومی (امکان اعمال فرامین خاص .5
.ا توجه به افشاي الگوریتمها می شدبه شرکتهاي خارجی قابل انجامه که منجر به حذف موضوع امنیت ب

امل هزینه ي باالي خرید سیستم عامل به تعداد زیاد، با توجه به حجم باالي مصرف کارتهاي شناسایی ملی و با توجه به اینکه هزینه ي سیستم ع.6
ین برابر هزینه هاي تولید سیستم به عنوان بخشی از قیمت کارت منظور می شد مقادیر هزینه اي براي این بخش می تونه بسیار سنگین و چند

.عامل اختصاصی براي کارت هوشمند ملی باشه
:پدربزرگ که با دقت به حرفهاي من گوش می داد با سرو صداي کتري که مثل آدمی که دنبال فریاد رسی می گرده، از جا پرید

و کار مردم رو راه بندازه تا همه ي مردم  . جام برسه به خیر و خوشیامیدوارم این کارت و تمهیداتی که براش اتخاذ می شه به سران. کتري خودش رو کشت-
 :با رضایت خاطر زمزمه کنن
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