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 مقدمه 

هاي الزم براي تحقق جامعه  ترین زیرساخت ملی هوشمند، یکی از زیربنایی پروژه کارت

با توجه به اینکه المان کارت ملی هوشمند، یکی از . الکترونیکی و دولت الکترونیکی است

برنامه دولت  است، لذا پیش از اجراي هر 1نیازهاي معرفی هویت دیجیتال  مهمترین پیش

. اي اقدام نمود باید بصورت جدي به اجراي چنین پروژهالکترونیک بصورت وسیع و فراگیر، 

 .باشد مطالعات تطبیقی صورت گرفته نیز همگی موید این موضوع می

 زیرساختی؛ به عنوان گردد فعلی ملّی هاي کارت جایگزینهوشمند، که قرار است  ملّی کارت

فرصت را  ینا اطالعاتی،و حرکت به سمت جامعه  الکترونیکارائه خدمات در دولت  براي

 .شوند دیجیتالی فضايامن وارد  اي شیوهتا افراد به  کند میفراهم 

 یعموجب توز تواند یم ی،ورود به جامعه اطالعات يبرا يا هوشمند به عنوان مقدمه یکارت ملّ

در  یامزا ینها گردد که ا دولت، مردم و بنگاه هاي ینهاز هز یاريها، کاهش بس عادالنه فرصت

 .خواهند داشت یینقش به سزا ياقتصاد یاییپو

به اطالعات و  توانند یافراد م یبترت ینبه ا. شود یفراهم م یجیتالد يبه فضا ینانهوشمند، امکان ورود امن و قابل اطم یبا استفاده از کارت ملّ 

به سرعت و  ی،شته باشند، به راحتدا یدسترس ینترنتکه به ا یدر هر زمان و در هر مکان یو خصوص یعموم ی،دولت يها از بخش یخدمات مختلف

. کنند یافتدر یربطهفته خدمات را از مراکز ذ یامساعته در تمام ا 24در واقع افراد قادر خواهند بود به صورت . کنند یداپ یمناسب دسترس یفیتبا ک

 .شهروندان به همراه دارد يرا  برا ینهدر وقت و هز ییراهبرد صرفه جو ینا

خلیجحوزه  کشورهاي تمامی تقریبا. اند هوشمند در کشورشان کرده ملّیکارت  سازي پیادهو بعضاً  طراحیاقدام به  مختلفی کشورهايتا کنون 

در  زمینه، اینکنگ در سنگاپور و هنگ مالزي،مانند  کشورهایی. اند هوشمند را شروع کرده ملّیخاوردور، پروژه کارت  کشورهايفارس و اکثر 

 .استفاده کنند مختلفیارائه خدمات  برايکارت  ایناز  توانند میهوشمند دارند که  ملّیو هم اکنون کارت  اند بوده پیشرو آسیا

منظور ابتدا در زمان ثبت نام،  ینبه ا. است شناسایی یگر،د ییشناسا يها هوشمند مانند تمام کارت یملّ ییکارت شناسا اصلیکاربرد  نخستین

را  یلقب یناز ا يو محل تولد و موارد یختار ی،مثل نام، نام خانوادگ یاطالعات، موارد کل ینا. شود یکارت قرار داده م ياطالعات صاحب کارت رو

 یجیتالیکارت خود را ارائه دهد و به صورت د تواند یم يصاحب کارت باشد، و یتیبه اطالعات هو یازهر کجا که ن یبترت ینبه ا. شود یشامل م

 .شود یم ییموجب کاهش تقلب در شناسا یکیالکترون ییشناسا. شود ییشناسا

کارت چسبانده شده  يبه کمک عکس صاحب کارت که رو ی،سنت يها در کارت. است هویت تصدیقهوشمند،  یکارت ملّ یگرد یکاربرد اصل

 یتهو یقوجود دارد؛ اما تصد یهوشمند هم روال مشابه یدر کارت ملّ. شود یانجام م یتهو یقآن خورده، عمل تصد يمهر مخصوص رو یکو 

از . یردکارت قرار گ يرو تواند یم یزصاحب کارت ن) اثر انگشت( یومتریکیعالوه بر عکس، اطالعات ب. شود یتنها به عکس محدود نم ینجادر ا

                                                          
Digital Identity ١ 

 جایگزین است قرار که هوشمند، ملّی کارت

 عنوان به گردد؛ فعلی ملّی هاي کارت

 دولت در خدمات ارائه براي زیرساختی

 جامعه سمت به حرکت و الکترونیک

 تا کند می فراهم را فرصت این اطالعاتی،

 دیجیتالی فضاي وارد امن اي شیوه به افراد

پیش نویس سند چشم  شماره ایناز  شوند

ملی هوشمند را مورد بحث  کارت انداز طرح

  اول قسمت یزن ادامه در قرار خواهیم داد و 

 و الکترونیک دولت در تایلند کشور تجربه

 اخبار  همچنین. است آمده هوشمند کارت

 نیز هوشمند کارت با همراه داستان و هفته

.  اند داده تشکیل را نامه هفته دیگر بخشهاي

 

مقدمه )1( انداز پروژه کارت ملی هوشمند سند چشمنویس پیش
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که به  يبردار ز بهرهمرک یکاست که در  یمعن ینبه ا ینا. هستند یقابل بررس یکیبه صورت الکترون یومتریکیاطالعات ب ینکههمه مهمتر ا

سپس  دهد؛ یحسگر اثر انگشت قرار م يحسگر اثر انگشت مجهز است، صاحب کارت بعد از قرار دادن کارتش در کارتخوان، انگشت خود را رو

در . خیر یااست  یکسانشده  ذخیره الکترونیکیکارت به صورت  رويکه  انگشتیاثر انگشت صاحب کارت با اثر  یاکه آ کند یم یبررس یستمس

 .رسد میبه حداقل  هویتامکان جعل  ترتیب اینبه . وجود خواهد داشت عملّیاتبودن امکان ادامه  یکسانصورت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جهاد اقسام

 شرافت که است پروردگار نزد ها عمل ارزشمندترین از یکی خدا راه در جهاد

 دانست باید هم را حقیقت این اما دارد بستگی آن به اسالم تداوم و مسلمانان

 : فرمود السالم علیه حسین امام    .است گوناگون اقسام داراي جهاد که

 یکی] دیگر قسم دو[ و واجب آن قسم دو باشد، می قسم چهار بر جهاد«

 : است مستحب دیگري و یابد نمی قوام واجب بدون که است مستحب

 از که است گناهان ترك در خویش نفس با انسان مبارزه -1 واجب، جهاد دو

 . برخواستند شما ضد بر که کافرانی با جهاد -2. بود خواهد جهاد نوع بزرگترین

 با جهاد -3 واجب، جهاد با جز شود نمی برپا و است مستحب که جهادي

 عذاب کنند ترك را آن اگر است، واجب مسلمانان جمیع بر که است دشمنان

 اسالم امت گیر دامن که است عذابی همان این گرفت، خواهد فرا را آنان الهی

 دشمن[ که است زمانی آن و است مستحب امام بر جهاد این و. شود می

 . بجنگد دشمن با مردم کنار در] پس کند تهاجم

 صلی خدا سولر از[ سنتی مسلمان گاه هر -4 است، مستحب که جهادي آن

 همگانی در بکشد زحمت و کند تالش و دارد پا بر را] اسالم یا آله و علیه اهللا

 زیرا ;است اعمال بهترین از او تالش و او، عمل پس آن، ماندن زنده و شدن

 : فرمود آله و علیه اهللا صلی اکرم پیامبر که. است اسالمی سنت کردن زنده

 آن به کس هر پاداش و آن پاداش کند ریزي پایه را نیکوئی سنت کس هر

 اجر از که این بدون. شد خواهد داده شخص این به قیامت روز تا کند عمل

 . شود کاسته چیزي دهند می انجام را آن که کسانی
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درصد کشور تایلند را آب  4. پرجمعیت ترین شهر تایلند بانکوك است

البته تایلند در زمینه تولید قطعات الکترونیکی و مدارات مجتمع 

ASEAN اي، ایجاد  هاي حفظ ثبات منطقه در زمینه

اي در قالب توسعه روابط اقتصادي، تجاري، مالی، سیاسی و فرهنگی، همکاري نزدیکتر با قاره آسیا 

 واحد اندازه
در 

 سال

 در آمد سرانه ناخالص ملّی

63.884 

513.120 

124.5 

245.351 

3840.6 

91.4 

21.0 

32.9 

 نفر میلیون

 کیلومتر مربع

 در کیلومتر مربع

 میلیون دالر

 دالر

 درصد
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2007 

- 
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2007 

2007 

2007 
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در آمد ناخالص ملی

درآمد سرانه ناخالص ملی

سازمان ثبت احوال کشور ـ معاونت آمار و 

پرجمعیت ترین شهر تایلند بانکوك است. پادشاهی مشروطه استتایلند کشوري است در جنوب شرقی آسیا و نوع حکومت آن 

البته تایلند در زمینه تولید قطعات الکترونیکی و مدارات مجتمع . تشکیل داده است و تایلند از نظر تجاري به برنج و محصوالت کشاورزي خیلی وابسته است

 .رمسیري دارد

ASEAN 1تالش جهت حفظ وجهه سیاسی و همراه شدن با سازمان ملل و دیگر ارگانهاي بین المللی، حمایت از

اي در قالب توسعه روابط اقتصادي، تجاري، مالی، سیاسی و فرهنگی، همکاري نزدیکتر با قاره آسیا  دوستانه امنیتی با آمریکا، همکاریهاي منطقه
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 تایلند -6

 وضعیت عمومی -6-1

تایلند کشوري است در جنوب شرقی آسیا و نوع حکومت آن 

تشکیل داده است و تایلند از نظر تجاري به برنج و محصوالت کشاورزي خیلی وابسته است

رمسیري داردتایلند آب و هواي گ. نیز فعالیت دارد

تالش جهت حفظ وجهه سیاسی و همراه شدن با سازمان ملل و دیگر ارگانهاي بین المللی، حمایت از

دوستانه امنیتی با آمریکا، همکاریهاي منطقه هبطایک ر

.هاي تایلند است جزء برنامه
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هاي ملی هوشمند کرد  شروع به صدور کارت 2004تایلند از سال . کارت ملی دارد و تا به حال نیز چندین بار این کارت عوض شده است 1943تایلند از سال 

بهره برده است و همچنین اثر انگشت روي  PKIتایلند در کارت خود از زیرساخت کلید عمومی . آغاز کرده است 2009و فاز دوم این طرح را نیز در سال 

 .کیلوبایت حافظه بوده است 32این کارت که داراي سیستم عامل جاواست در فاز اول داراي . شود خود کارت تطبیق داده می

 تاریخچه دولت الکترونیک و کارت ملی -6-2

توسط کمیته  1994توسعه دولت الکترونیک در تایلند از سال . تاسیس شد 1986سپتامبر  16در  NECTEC1مرکز ملی فناوري الکترونیک و کامپیوتر 

، 2000در سال . است کار خود را آغاز کرد NITC 2فرعی ترویج استفاده از فناوري اطالعات در سازمان عمومی که تحت کمیته ملی فناوري اطالعات

دولت . نسیل فناوري اطالعات به منظور تقویت رقابتشان در اقتصاد جهانی تعیین کردندرا براي ترویج پتا e-ASEANطرح  ASEANکشورهاي 

را  e-ASEANدر جوالي همان سال، کابینه اقتصادي، طرح . متعهد به انجام آن شدند ASEANالکترونیک یکی از موارد کلیدي بود که کشورهاي 

 ITد اولویت خود را روي آماده سازي کشور و به حداقل رساندن مشکالت در فرآیند توسعه زیرساخت مورد توجه قرار داد و این طور تعیین کردند که تایلند بای

سطحی،  بود، اقدامات متعددي براي پشتیبانی و ترویج این طرح با عناوین آموزش کامپیوتر براي ادارات میان NITCکمیته فرعی که زیر مجموعه  .بنا کند

براي توسعه دولت الکترونیک، پروژه دولت الکترونیکی . ملی و مانند آن انجام داد ITاي موسسات دولتی، طرح سیاست بر ITهاي حداقل تجهیزات  نیازمندي

حوزه تعیین شده براي . کرد تایلند نیز در این رابطه همکاري می NECTECمرکز ملی فناوري الکترونیک و کامپیوتر . شروع شد 2000تایلند از ابتداي سال 

 :و راه اندازي پروژه دولت الکترونیک رویکرد و مقررات زیر را داشت همکاري، تسهیل

 تنظیم طرح اولیه و طرح فعالیت براي دولت الکترونیک و چهارچوب استراتژیکی که باe-ASEAN  وe-Thailand همسو باشد.

هاي دولتی براي همکاري در دولت الکترونیک با خدمات زیر پوشش بخش:

o هاي دولتی هاي بنگاهی، و بخش به عموم، بخشخدمات اطالعات آنالین

oخدمات آنالین مثل ثبت تجدید خودرو، ثبت زمین و مالیات

oهاي دولتی و بنگاهی مدیریت مالی براي بخش  3دروازه

oتهیه الکترونیکی

oهاي پایلوت خدمات الکترونیکی موسسات دولتی کمک به پروژه

oزسازي موسسات دولتیهاي راهنما براي با ارائه اصول و قواعد و روال

oاستانداردها، قواعد راهنما و راهنماي کاربري براي خدمات الکترونیکی با سازگاري متقابل هکمک به موسسات دولتی براي توسع.

 .هاي پایلوت دایر شد سازي پروژه در دو سال اول، دولت الکترونیک تایلند به صورت قابل لمسی با پیاده

، یا همان IT 2001-2010چهارچوب سیاست ملی . براي توسعه کشور کرد ICTلند خود را متعهد به دستیابی به مزایاي از اوایل قرن بیست و یکم، تای

ITو توسعه کشور به سمت جامعه مبتنی بر  و  پیوندهاي بین استراتژي ها ها توسط کابینه به تصویب رسید، اهداف، استراتژي 2002که در سال  ٢٠١٠

گذاري در زیرساخت اطالعات و ترویج صنعت  ساخت منابع انسانی، ترویج نوآوري، سرمایه: شامل سه اصل است IT٢٠١٠طرح . ردکدانش را مشخص 

به پنج قسمت بزرگ دولت الکترونیک، تجارت الکترونیک، صنعت الکترونیک، آموزش الکترونیک و جامعه الکترونیکی تقسیم  ICTاستفاده . اتاطالع

 .شود می

شود نیاز به  دنیا به وجود آمده است که موجب می طحسمطرح شد، تغییرات سریعی در فناوري و همچنین جامعه و اقتصاد در  IT٢٠١٠از زمانی که طرح  

ها،  این طرح ترکیبی از چشم انداز، ماموریت. توسعه یافت) 2006-2002(ملی  ICTبه این ترتیب، طرح فعالیت . یک طرح پویا میان مدت احساس شود

 .بود IT٢٠١٠ها براي پنج سال اول طرح  ها و فعالیت اهداف، استراتژي

                                                          
١ National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC) 

National Information Technology Committee (NITC) ٢  
٣ Gateway

 : منبع
مستندات مشاورین پروژه
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انفورماتیکسازمان ثبت احوال کشور ـ معاونت آمار و 

 به مناسبت روز جهانی ارتباطات

سازي الکترونیکی قرار داده و به حول و قوه الهی نقشه جامع دولت الکترونیکی کشور را پیاده

ارتباطات ارتباطات و جامعه اطالعاتی را به ملت شریف ایران و به ویژه همکاران و فعاالن عرصه

، عرضه دههـا خـدمت نـوین و زمینـه سـرافرازي و      و فناوري اطالعات که با تالش خود موجبات برقراري ارتباطات مطمئن و پایدار

حال که بـا یـاري پروردگـار متعـال، در گـام       .صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می نمایم

مرکز داده -الکترونیکی، وزارت متبوع مفتخر به شروع اجراء طرح هاي اساسی نظیر شبکه ملی اینترنت

از کشور گردیده و دروازه طالیی خدمت رسانی سریع و کم هزینه در مقابل هم میهنان

 .قوه الهی نقشه جامع دولت الکترونیکی کشـور را پیـاده سـازي خـواهیم کـرد     
هاي مختلف ارتباطات و فناوري اطالعات کشـور در حـوزه هـاي    

ت در سراسـر  این حوزه ، واگذاري به روز تلفن ثابفناوریهاي نوین فضایی می باشیم، به گونه اي که، در نتیجه زحمات و تالش هاي فعاالن

توسعه امنیت فضاي تبادل اطالعات، افزایش همراه، برقراري ارتباطات میلیون ها کاربر خطوط داده و اینترنت، توسعه شبکه زیرساخت،

توسعه فراهم نمودن زیرساخت هاي الزم تانه آغاز برنامه پنجم

الکترونیکی بر بستر ملی را با حوزه هاي یادگیري الکترونیکی، خدمات تجاري و بانکی، خدمات بهداشتی و سالمت، به صورت

بـه خصـوص متولیـان    ایران اسالمی در سر لوحه کار خود قرار داده است، که با همت و تالش مضاعف آحاد جامعه

سالم تري ها به مدد فناوري هاي ارتباطی و اطالعاتی، توفیق خواهیم یافت تا شهر بهتر و زندگی

پیمان می شویم تا در این سال از سوي مقام معظم رهبري، سال همت و تـالش مضـاعف   

را بسوي پیشرفت و تعالی کشور  گام هاي موثري 1404اهداف چشم انداز 

با آرزوي توفیقات الهی

 رضا تقی پور          

 

هم اینک مرحله پایلوت صدور کارت هوشمند در قم در حال 

و ابزار  کارت هوشمند ملی دروازه ورود به دولت الکترونیک

در کارت هوشمند : عمیدیان گفت .تصدیق هویت در فضاي دیجیتال است

این . عالوه بر مشخصات فردي، ویژگی هاي بیومتریک نیز لحاظ خواهد شد

را ... کارت کاربري هاي مختلفی از جمله شرکت در انتخابات ، کارت سالمت و 

با اجراي این : مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده هاي نفتی ایران در نشستی با خبرنگاران با اعالم این خبر گفت

لیتري (طرح دارندگان خودرو می توانند پس از پایان سهمیه بنزین یارانه اي، با کارت هوشمند سوخت خود بنزین نیمه یارانه اي 

جایگاه عرضه سوخت سراسر کشور 

تا زمانی که سهمیه بنزین یارانه اي افراد در کارت هوشمند سوخت آنان موجود است، امکان دریافت 

با کارت سوخت بنزین آزاد 

: ضیغمی با بیان این که تا کنون بنزین نیمه یارانه اي با کارت سوخت جایگاه داران به دارندگان خودروها تحویل داده می شد، افزود

ه داران قرار دارد، نه اي با کارت سوخت خودروها، کارت هاي سوختی که در دست جایگا

 .جمع آوري نمی شود و افراد می توانند در صورت نیاز از کارت سوخت جایگاه داران نیز براي در یافت سوخت استفاده کنند

سازمان ثبت احوال کشور ـ معاونت آمار و 

به مناسبت روز جهانی ارتباطاتپیام وزیر ارتباطات و فناوري اطالعات

الکترونیکی قرار داده و به حول و قوه الهی نقشه جامع دولت الکترونیکی کشور را پیادهعزم خود را بر گسترش عرضه خدمات

ارتباطات و جامعه اطالعاتی را به ملت شریف ایران و به ویژه همکاران و فعاالن عرصهفرارسیدن روز جهانی .کردخواهیم 

و فناوري اطالعات که با تالش خود موجبات برقراري ارتباطات مطمئن و پایدار

صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می نمایمده اند،بالندگی میهن اسالمی را فراهم آور

الکترونیکی، وزارت متبوع مفتخر به شروع اجراء طرح هاي اساسی نظیر شبکه ملی اینترنتنخست به سوي تحقق دولت

از کشور گردیده و دروازه طالیی خدمت رسانی سریع و کم هزینه در مقابل هم میهناندر بخشی الگوي کارت هوشمند ملی و پیاده سازي الگوي دولت الکترونیکی

قوه الهی نقشه جامع دولت الکترونیکی کشـور را پیـاده سـازي خـواهیم کـرد     گشوده شده است، عزم خود را بر گسترش عرضه خدمات الکترونیکی قرار داده و به حول و

هاي مختلف ارتباطات و فناوري اطالعات کشـور در حـوزه هـاي    روز جهانی ارتباطات، شاهد پیشرفت هاي چشمگیر و قابل تقدیر در بخش

فناوریهاي نوین فضایی می باشیم، به گونه اي که، در نتیجه زحمات و تالش هاي فعاالن

همراه، برقراري ارتباطات میلیون ها کاربر خطوط داده و اینترنت، توسعه شبکه زیرساخت،

تانه آغاز برنامه پنجموزارت ارتباطات و فناوري اطالعات، در آس .محقق گردیده استپهناي باند کشور و خدمات بی شمار دیگر،

حوزه هاي یادگیري الکترونیکی، خدمات تجاري و بانکی، خدمات بهداشتی و سالمت، به صورتبراي ارایه تمامی خدمات مورد نیاز جامعه در

ایران اسالمی در سر لوحه کار خود قرار داده است، که با همت و تالش مضاعف آحاد جامعهاتکا بر نیروهاي داخلی و ارزشی و توسعه فرهنگ غنی

ها به مدد فناوري هاي ارتباطی و اطالعاتی، توفیق خواهیم یافت تا شهر بهتر و زندگیپر واضح است که با تحقق هر چه سریعتر برنامه

پیمان می شویم تا در این سال از سوي مقام معظم رهبري، سال همت و تـالش مضـاعف   در خاتمه بار دیگر با یکدیگر هم. هروندان میهن اسالمی فراهم نماییم 

اهداف چشم انداز گذاري شده است، با نصب العین قراردادن فرمایشات و رهنمودهاي معظم له در مسیر تحقق

دکتر عمیدیان مجري طرح کارت هوشمند ملی 

مرحله صدور کارت هوشمند ملی در قم 

 : وي گفت  .به پایان رسیده است

کارت براي مردم محترم استان قم به پایان 

 معاون آمار و انفورماتیک سازمان ثبت  

 

هم اینک مرحله پایلوت صدور کارت هوشمند در قم در حال : احوال گفت

کارت هوشمند ملی دروازه ورود به دولت الکترونیک: وي افزود .اجراست

تصدیق هویت در فضاي دیجیتال است

عالوه بر مشخصات فردي، ویژگی هاي بیومتریک نیز لحاظ خواهد شد

کارت کاربري هاي مختلفی از جمله شرکت در انتخابات ، کارت سالمت و 

  .خواهد داشت

 شود با کارت سوخت عرضه می

مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده هاي نفتی ایران در نشستی با خبرنگاران با اعالم این خبر گفت

طرح دارندگان خودرو می توانند پس از پایان سهمیه بنزین یارانه اي، با کارت هوشمند سوخت خود بنزین نیمه یارانه اي 

جایگاه عرضه سوخت سراسر کشور  800هزار و  2در  به گفته علیرضا ضیغمی این طرح از اول خرداد

تا زمانی که سهمیه بنزین یارانه اي افراد در کارت هوشمند سوخت آنان موجود است، امکان دریافت 

با کارت سوخت بنزین آزاد  بنزین نیمه یارانه اي با کارت سوخت وجود ندارد و پس از پایان سهمیه بنزین یارانه اي افراد می توانند

ضیغمی با بیان این که تا کنون بنزین نیمه یارانه اي با کارت سوخت جایگاه داران به دارندگان خودروها تحویل داده می شد، افزود

نه اي با کارت سوخت خودروها، کارت هاي سوختی که در دست جایگاابا فراهم شدن امکان عرضه بنزین نیمه یار

جمع آوري نمی شود و افراد می توانند در صورت نیاز از کارت سوخت جایگاه داران نیز براي در یافت سوخت استفاده کنند

 پایلوت صدور کارت هوشمند ملی در قم به پایان رسید

هفته نامه داخلی کارت ملی هوشمند
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عزم خود را بر گسترش عرضه خدمات

خواهیم 

و فناوري اطالعات که با تالش خود موجبات برقراري ارتباطات مطمئن و پایدار

بالندگی میهن اسالمی را فراهم آور

نخست به سوي تحقق دولت

الگوي کارت هوشمند ملی و پیاده سازي الگوي دولت الکترونیکی -ملی

گشوده شده است، عزم خود را بر گسترش عرضه خدمات الکترونیکی قرار داده و به حول و

روز جهانی ارتباطات، شاهد پیشرفت هاي چشمگیر و قابل تقدیر در بخشامسال در آستانه خوشبختانه،

فناوریهاي نوین فضایی می باشیم، به گونه اي که، در نتیجه زحمات و تالش هاي فعاالنمخابرات ، فناوري اطالعات و

همراه، برقراري ارتباطات میلیون ها کاربر خطوط داده و اینترنت، توسعه شبکه زیرساخت،کشور، واگذاري میلیون ها خط تلفن

پهناي باند کشور و خدمات بی شمار دیگر،

براي ارایه تمامی خدمات مورد نیاز جامعه در

اتکا بر نیروهاي داخلی و ارزشی و توسعه فرهنگ غنی

پر واضح است که با تحقق هر چه سریعتر برنامه. امر، دست یافتنی است

هروندان میهن اسالمی فراهم نماییم براي ش

گذاري شده است، با نصب العین قراردادن فرمایشات و رهنمودهاي معظم له در مسیر تحققنام

 .برداریم

 

دکتر عمیدیان مجري طرح کارت هوشمند ملی 

مرحله صدور کارت هوشمند ملی در قم : گفت

به پایان رسیده است

کارت براي مردم محترم استان قم به پایان  10000در این مرحله ثبت نام 

 .و کارت ها در حال واگذاري استرسیده 

با کارت سوخت عرضه می اول خرداد  بنزین آزاد از

مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده هاي نفتی ایران در نشستی با خبرنگاران با اعالم این خبر گفت 

طرح دارندگان خودرو می توانند پس از پایان سهمیه بنزین یارانه اي، با کارت هوشمند سوخت خود بنزین نیمه یارانه اي 

به گفته علیرضا ضیغمی این طرح از اول خرداد. را خریداري کنند )تومان 400

تا زمانی که سهمیه بنزین یارانه اي افراد در کارت هوشمند سوخت آنان موجود است، امکان دریافت : وي تصریح کرد. اجرا می شود

بنزین نیمه یارانه اي با کارت سوخت وجود ندارد و پس از پایان سهمیه بنزین یارانه اي افراد می توانند

 . دریافت کنند

ضیغمی با بیان این که تا کنون بنزین نیمه یارانه اي با کارت سوخت جایگاه داران به دارندگان خودروها تحویل داده می شد، افزود

با فراهم شدن امکان عرضه بنزین نیمه یار

جمع آوري نمی شود و افراد می توانند در صورت نیاز از کارت سوخت جایگاه داران نیز براي در یافت سوخت استفاده کنند

 

   اخباراخباراخبار

هفتههفتههفته

پایلوت صدور کارت هوشمند ملی در قم به پایان رسیدپیش مرحله 
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انفورماتیکسازمان ثبت احوال کشور ـ معاونت آمار و  7

 ) قسمت هجدهم ( دــــهمراه با کارت ملی هوشمن

که مواد مناسب جهت استفاده در کارتهاي هوشمند پالستیکی، این تحقیق پیشنهاد شده ي استاد قبل از اتمام جلسه ي گذشته از من و دوستم بود              

لحظه اي روشن و  بهت و شگفتی من با پیشنهاد دوستم مبنی بر قبول اون به تنهایی درست مثل روشن شدن المپ مهتابی که براي. قرار شد تهیه کنیم

امروز با گذشت خاموش شدن، فضا رو نورانی می کنه، تمام افکارم رو روشن کرد و سیاهی نگرشی که به او داشتم رو به سپیدي امیدواري به وي، پیوند زد و 

ختم به دستان پر از مطلب دوستم که متواضعانه چند روز به موقع با فاصله ي زمانی خیلی کوتاه از هم به دفتر استاد رسیدیم و بعد از سالم و احترام، چشم دو

استاد . براي لحظه اي به دوستی با وي بالیدم و با دیده ي تحسین نگاش کردم. مثل درختی پر بار ایستاده بود تا با اجازه ي استاد تحقیقش رو ارائه بده

پس از دقایقی کوتاه و نگاه . ه وي انداخت و با دست اشاره کرد بشینهعینک مطالعه اش رو با عینکی که به چشم داشت جابه جا کرد و نگاه عامرانه اي ب

 :اجمالی به مطلب از دوستم خواست اون رو گرفته و مباحث رو مطرح کنه و او نیز با معرفی مواد متداول شروع کرد 

فرآیند قالب گیري تزریقی در ساخت کارتها مواد پلیمري بکار رفته در تولید کارت بصورت فویل جهت فرآیند الیه کاري یا بصورت گرانول جهت -

امکان بکار رفتن در فرآیند الیه کاري و یا قالب گیري : خواص الزم براي این مواد جهت کارا بودن در صنعت عبارتند از. به بازار ارائه می شود

چاپ بر روي آنها، کیفیت نوري و ثبات رنگی، ، صحت اندازه با توجه به استانداردهاي مربوطه، قابلیت اعمال )فرآیند پذیري مناسب(تزریقی 

رر استحکام مکانیکی، طول عمر، پایداري حرارتی، مقاومت در برابر رطوبت و مواد شیمیایی، پایداري حاللی، ضد بار الکتریسیته ساکن، بدون ض

.بودن از نظر فیزیولوژي، سازگاري با محیط زیست در طول تولید و استفاده

 :مله او رو به ادامه ترغیب می کرد و دوستم با اعتماد به نفس افزود استاد با تأیید هر ج

. مواد بکار گرفته شده در ساخت کارت معرفی و نقاط ضعف و قوت آنها براي استفاده در این صنعت مورد بررسی قرار می گیرند-

)(PVCوینیل کلرایدپلی .1

)ABS(آکریلو نیتریل بوتادین استایرن .2

آلیاژ ) : PC(،PETG) ،PEC(، پلی کربنات )PETF) (اتیلن ترفتاالتپلی  ( آمورف بی نظم، فیلمهاي  PETG:که شامل  پلی استرهاي گرمانرم.3

. می باشند PETGپلی کربنات و 

:رو نام برد  "مقایسه مواد از نقطه نظر ویژگیهاي اصلی کارتهاي پالستیکی " اینجا بود که استاد با تشکر از او

. ویژگیهاي نوري و ویژگیهاي فرآیندي ،ویژگیهاي حرارتی ،استحکام مکانیکی ،مقاومت شیمیایی ،امنیت. چاپ پذیري-

 :و در جمع بندي بحث ادامه داد 

ینه می از نقطه نظر ویژگی مواد، فیلمهاي پلی کربنات با توجه به مجموع ویژگی ها براي تولید کارتهاي با امنیت و طول عمر باال مناسبترین گز-

وجود چسب مابین الیه ها . تولید شده باشد) بدون الیه مجزاي چسب(البته این مسئله مشروط به حالتی ست که کارت بصورت یکپارچه . باشند

ده از در این صورت کارتهاي تولید ش. گرچه به تسهیل فرآیند کمک می کند، اما ممکنه بر سایر ویژگیها نظیر قابلیت خم شدن تأثیر منفی  بگذارد

PETF  Melinex همچنین بهره گیري از روش کواکستروژن که امکان . نیز که با قیمت کمتري تولید می شن، کارآیی مشابهی خواهند داشت

و ایجاد سریع ساختارهاي چند الیه را فراهم می آورد، نیز می تواند بصورت  PECاستفاده همزمان از مزایاي مواد مختلف بصورت آلیاژ، نظیر 

در نهایت انجام آزمونهاي تجربی و مقایسه عملی کارآیی هر یک از این مواد می تواند به انتخاب ماده با مواد مورد نظر . مد نظر قرار گیردجدي 

.                                                                                                                    کمک نماید

 .                                                               در آخر استاد ختم جلسه رو با موفق باشید به پایان رسوند و

 

 . . .ادامه دارد                                                                                                                                                                                    

 نیره السادات حصاري


