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2انفورماتیکسازمان ثبت احوال کشور ـ معاونت آمار و 

 ) 2(  هوشمندپیش نویس سند چشم انداز پروژه کارت ملی                                        

 دیجیتال امضايکاربرد  گیرد، یهوشمند قرار م یکارت ملّ يکه رو یگرمهم د ياز کاربردها یکی

 .امضا کند یجیتالد يرا در فضا یکیاسناد الکترون تواند یصاحب کارت م یب،ترت ینبه ا. است

همچون هدفمند کردن  کاربردهایی برايمناسب  زیرساخت یکهوشمند به عنوان  ملّیکارت 

 هماهنگیبا  شهروندي،خدمات  سایرانتخابات و  کاربردهايو  الکترونیکیسالمت  ها، یارانه

.قابل استفاده باشد تواند می ذیربط، نهادهاي

دالیل . آوري اطالعات است هاي پیچیده در حوزه فن پروژه کارت ملی هوشمند از نوع پروژه

در . شوداي اجرا می به همین دلیل معموال بصورت مرحله. مختلفی براي این پیچیدگی وجود دارد

پروژه کارت ملی هوشمند . ، تعیین می شودهر مرحله اهدافی براساس طراحی از پیش صورت گرفته

براي  پایلوتلذا فاز اول اجراي آن به صورت . جمهوري اسالمی نیز از این قضیه مستثنی نیست

بر . شود باشد که جمعیت این استان در حدود یک میلیون نفر تخمین زده می اهالی استان قم می

فاز  ینوم پروژه اجرا خواهد شد که در او تجربه حاصل از آن، فاز د یلوتپروژه پا یاساس خروج

 . شهروندان در سراسر کشور صورت خواهد گرفت يصدورکارت برا

 

دلیلی که عنوان . گزارش، تدوین پیش نویس سند چشم انداز بوده است این تهیههدف از 

 شود که نویس براي این گزارش تعیین گردید اینست که پیچیدگی ماهیت پروژه مانع از آن می پیش

لذا تصمیم گرفته . بتوان بدون اجراي چند مرحله پایلوت سند چشم انداز واقعی پروژه را تدوین نمود

در مرحله اول ، پیش نویس سند تهیه گردد و . شد که سند چشم انداز در دومرحله تدوین شود

 .سپس در خالل اجراي پروژه پایلوت سند نهایی تدوین شود

 

بدیهی است که در . گرددپروژه کارت ملی هوشمند تدوین میدر این سند، نخست چشم انداز 

تدوین سند چشم انداز سعی شده که کلیه اقداماتی که پیش از این در حوزه کارت ملی هوشمند در 

این اهداف . پس از آن اهداف پروژه مشخص خواهد شد. کشور صورت گرفته، در نظر گرفته شود

هند بود که نهایتاً دستاورد اجراي ملی پروژه تلقی خواهند شامل اهداف کالن و بلند مدت پروژه خوا

از دیگر مواردي است که این سند ) Mission(ماموریتتوصیف پروژه و بعبارت دیگر تدوین . شد

ذکر شده و نهایتا کاربردهاي  ماموریتانداز و  در ادامه راهبردهاي رسیدن به چشم. به آن می پردازد

 .رار خواهند گرفتکارت ملی هوشمند مورد بحث ق

 

 

 که اموري در انگشت رثا کاربرد افتخار 

 مشرق به متعلق داشت، اقتصادي جنبه

از این شماره مبحث .  است زمین

 ابزار(   انگشت اثرجدیدي تحت عنوان 

و به موضوع اثر غاز آ )هویت تعیین

 نیز ادامه در  و انگشت خواهیم پرداخت 

 انداز چشم سند نویس پیش ومد قسمت

 کشور تجربه  و هوشمند ملی کارت طرح

 کارت و الکترونیک دولت در تایلند

 اخبار  همچنین. است آمده هوشمند

 هوشمند کارت با همراه داستان و هفته

 تشکیل را نامه هفته دیگر بخشهاي نیز

 .  اند داده

مقدمه
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تجربه کشورهاي دیگر در دولت الکترونیک و کارت ملی هوشمند

) دومبخش ( تایلند 

 تاریخچه کارت ملی در تایلند

صادر  1962تا سال  1943اولین کارت که شبیه یک جزوه بود، از سال 

کارت این . ها یک تصویر سیاه و سفید روي خود داشت شد، این کارت

بیشتر شبیه یک دفترچه تاشو چهاربرگی بود که از هشت صفحه پشت 

 10در  7.5ابعاد هر یک از این صفحات حدود . و رو تشکیل شده بود

 .سانتی متر بود

 

 

در صفحه اول این کارت، یک شماره ثبت براي شناسایی، عکس 

. صاحب کارت، امضا و اثر انگشت شست صاحب کارت وجود داشت

ه اطالعات صاحب کارت، که شامل نام، نام خانوادگی، صفحه دوم ب

در . تاریخ تولد، شناسه قومی، ملیت، نام والدین، همسر فرد بوده است

صفحه سوم، شماره منزل، آدرس و مواردي از این قبیل وجود داشته 

است و صفحه چهارم نیز براي ماموران جهت ثبت تغییرات در 

، نسل دوم 1982در سال  .مشخصات ظاهري صاحب کارت بوده است

هاي مستطیلی با  هاي شناسایی ملی در تایلند به صورت کارت کارت

ها  این کارت. ها صادر شد عکس سیاه و سفید بر روي آن براي تایلندي

شده  شده و سپس با یک پالستیک روکش می با ماشین تایپ چاپ می

عکس . سانتی متر بوده است 9سانتی متر در  6ابعاد کارت دوم . است

صاحب کارت، کد و مهر و امضاي اداره ثبت، شماره ثبت و مهر اداره 

ثبت، تاریخ تولد، نام و نام خانوادگی، اطالعاتی بود که روي کارت به 

  .رنگ این کارت سفید بود. خورد چشم می

 

این . ، صادر شد1988هاي ملی در تایلند، در سال  نسل بعدي کارت

ها رنگی  ها شبیه همان کارت قبلی بود با این تفاوت که عکس کارت

شد و کارت با  کامپیوتر بزرگ چاپ میها با یک  کارت. شده بودند

ها حدود  ابعاد این کارت. شد ضد تقلب ساخته می هاي مواد و روکش

. سانتی متر بود و پس زمینه آن آبی رنگ بود 8.5سانتی متر در  5.5

رقمی ، نام و نام خانوادگی، تاریخ تولد، تاریخ  13شماره ملی 

صاحب کارت، انقضاي کارت و آدرس فرد، به همراه عکس رنگی 

 .اطالعاتی بود که روي کارت قابل مشاهده بود

 

 

 

. هایی با نوار مغناطیسی براي افراد صادر شد ، کارت1996در سال 

ها اطالعات هویتی بیشتري داشت ظاهرا گروه خونی فرد  این کارت

همانطور که در شکل زیر مشخص . نیز جز این اطالعات بوده است

 .خورد مغناطیسی به چشم میاست، در پشت کارت یک نوار 

 

صدور کارت ملی هوشمند چند منظوره  2004دولت تایلند در سال 

این کارت به عنوان رابط بین دولت و . را براي شهروندانش آغاز کرد

بدنه دولتی  34این کارت خدماتی را از . کند مردم ایفاي نقش می

تقلب هدف اصلی این کارت پایین آوردن سطح . کند پشتیبانی می

هاي مختلفی براي مالیات،  ها در حال حاضر کارت تایلندي. بود

.سالمت، تامین اجتماعی و گواهینامه رانندگی دارند
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 م پانزده خرداد در یک نگاهقیا

دستگاه «امام خمینى به روحانیون و وعاظ تکلیف کرد تا بدون واهمه از تهدیدهاى  1342اردیبهشت  28در 

در واکنش به این موضع گیرى . ، ماه محرم را به فرصتى جدى براى افشاى مظالم حکومت تبدیل کنند»جبار

شدید اللحنى، روحانیون و مخالفان حکومتش را مورد  ، طى سخنرانى1342خرداد  6تند و صریح، شاه در 

، امام خمینى آن سخنرانى سرزنش کننده بر ضد شاه را ایراد 1342خرداد  13انتقاد قرار داد و به دنبال آن در 

 .کرد

اظهارات صریح و تحقیر کننده امام خمینى رحمه اهللا ، خشم شاه را برانگیخت و به دنبال آن، نیروهاى امنیتى 

در حالى که نیروهاى امنیتى و انتظامى، شهر قم را تحت . ، امام خمینى را دستگیر و به تهران منتقل کردند1342خرداد  14و اطالعاتى در شامگاه روز 

خرداد، به خیابان ها ریختند و در اطراف منزل امام خمینى و دیگر  15ه بودند، مردم قم، به ویژه علما و روحانیون و طالب از صبح روز مراقبت شدید قرار داد

ام شهر تهران و بسیارى از مناطق اطراف نیز در اعتراض به دستگیرى ام. علما و نیز مدرسه فیضیه و حرم مطهر، به اجتماع اعتراض آمیزى همت گماشتند

و بدین ترتیب، آن قیام سرنوشت ساز که به نقطه عطفى مهم در تاریخ مبارزه مردم . خمینى، به خیابان ها ریختند و با نیروهاى امنیتى و انتظامى درگیر شدند

 ایران بر ضد رژیم پهلوى تبدیل شد، به وقوع پیوست و آمار شهدا و مجروحان قیام، از مرز چند صد تن 

 .فراتر رفت

از این مقطع دیگر کامالً آشکار شد که حکومت، . خرداد، نقطه عطفى در مبارزه با رژیم پهلوى شد 15قیام 

بنابراین تنها به از . بنا ندارد هیچ گونه حق انتقاد و اعتراضى را براى منتقدان و مخالفانش به رسمیت بشناسد

        ى و خودکامانه حکومتشمیان برداشتن و سرکوب قهرآمیز و بدون اضطراب مخالفان، روش استبداد

مى اندیشید و بدین ترتیب، امید برخى از مخالفان را که هنوز تصور مى کردند براى به سر عقل آوردن 

 .حکومت مى شود از روش هاى مسالمت آمیزتر و آشتى جویانه تر بهره برد، به یأس مبدل ساخت

 2.40بت معادل  100ها بیش از  اولین دسته کارت  هزینه

ها براي کشاورزان،  اولین دسته این کارت .دالر آمریکا نبود

هاي  خواهند کارت کارمندان دولت و شهروندانی که می

 .شود شناسایی المثنی درخواست کنند صادر می

 

 

 

هاي ملی هوشمند  کارت 2، نسخه 2009و نهایتا در سال 

 .در تایلند آغاز شد

 

 

 

 جعفري عالمه نگاه از) هر(خمینی امام شخصیت ویژگی چهار توصیف

 طهارت و عصمت بیت اهل به امام حضرت عالقه : ) ع(طهارت و عصمت بیت اهل به شدید عالقه

 داشتند السالم علیه حسین امام شهیدان سرور به که شدیدي ارادت مخصوصا..  بود آشکار بسیار امري

 .بود واضح کامال ایشان کلمات در

 بر ترتیب و نظم حکومت بیانگر امام پربرکت و پربار زندگی  : امام زندگی در آن اثر و نظم اهمیت

 به سخت کارها همه در ایشان که بودم شنیده بارها ایشان با افراد نزدیکترین از و است ایشان زندگی

  . اند بوده مقید ترتیب و نظم

 خداوند از جز عمرم در من: است فرموده که است کسی امام : نستوهی و شخصیت اقتدار اسوه

 همین و اند بوده برخوردار اهمیتی با شخصیتی قدرت از ایشان که است این. ام نترسیده کسی از متعال

 ایشان زندگی آخر سالیان تا قم علمیه حوزه در مدرسی دوران از روزگار حوادث که بود شده باعث اقتدار

 . بیاورد وجود به شخصیت آن در تزلزلی بود نتوانسته است بوده سخت هاي تالطم از پر که

 و سادگی مرد توان خوش نباشد گر تعلق  زیست توان خوش نباشد گر تکلف : پیرایگی بی و سادگی

 و پیرایش و آرایش. است حیات معناي به انسانی معرفت دالیل بهترین از یکی زندگی در پیرایگی بی

 آن کمال رشد و شخصیت و حیات حقیقت به را آدمی جهل تواند می تنهایی به شخصیت ارائه در تصنع

 با ناب و ساده رویارویی طبیعی، رفتار طبیعی، نگاه طبیعی، گریه طبیعی، خنده. نماید اثبات خوبی به

 این. نماید می آدمی شخصیت استغناي از کشف همه و همه هستند، خداوندي بندگان که ها انسان

        .بودند دیده را ایشان که بود کسانی همه نظر اتفاق مورد) ره(امام در روحی حالت

 منبع 

مستندات مشاورین پروژه-
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باشد و تا آنجایی  الوصف بیشتر متعلق به خاور دور می

توجه دهد، فقط در چند مورد در اروپا و امریکاي قدیم نسبت به آثار انگشت

کف دست و پا و اي که خداوند متعال در خیلی دور به خطوط برجسته

حتی چنین به نظر . نشان داده استسرانگشتان او خلق کرده، توجه نموده و این توجه را به صور گوناگون

مشاهده نقوش حجاري شده خطوط . اند الهام گرفته

بر دیوار غاري در کوه پیرنه اسپانیا یا کشف لوح سنگی مربوط 

واقع در کشور کانادا که اثر  "نواسکاتیا"در منطقه 

سرانگشتان بر دیوار سنگی قبري برجستهدست و نوك انگشتان روي آن حکاکی شده است و همچنین اشکال حجاري شده خطوط 

اي کشف  قبر کهنه "گاورانیس"در جزیره  1839

ها،  وزه معتقدند این شکلامر. بودهاي عجیبی به شکل مار و کمان و انگشت حک شده

هاي گلی قدیمی بابل، آثار خطوط  متعلق به مشرق زمین است چنانکه روي بشقاب

روي گل نرمی زده و آن را به عنوان امضاء ، براي جلوگیري از جعل اسناد اثر انگشت خود را

 توانست به یکی از دالیل باستان، شوهر میدر چین

هفته نامه داخلی کارت ملی هوشمند

انفورماتیکسازمان ثبت احوال کشور ـ معاونت آمار و 

( )ابزار تعیین هویت(   اثر انگشت

 نگاري انگشتبررسی تاریخی 

 فرشاد مقیمان: گرد آورنده

الوصف بیشتر متعلق به خاور دور می نگاري چندان روشن و کامل نیست، مع تاریخ انگشت

دهد، فقط در چند مورد در اروپا و امریکاي قدیم نسبت به آثار انگشت تاریخی نشان میکه مدارك

خیلی دور به خطوط برجسته هاي بشر از گذشته. اند نموده

سرانگشتان او خلق کرده، توجه نموده و این توجه را به صور گوناگون

الهام گرفتهها ابتدا در خلق آثار هنري از آنها رسد که انسان می

بر دیوار غاري در کوه پیرنه اسپانیا یا کشف لوح سنگی مربوط هاي ماقبل تاریخ کف دست انسانبرجسته 

در منطقه  "کجم کوجیک"کنار دریاچه به چند صد سال قبل در

دست و نوك انگشتان روي آن حکاکی شده است و همچنین اشکال حجاري شده خطوط 

در مورد اخیر در سال . این نظر است فرانسه مؤید "بریتانی

هاي عجیبی به شکل مار و کمان و انگشت حک شده که روي دیوارهاي سنگی آن اشکال و لوح

 .سرانگشت بوده استهاي ها و اشکال و برجستگی

متعلق به مشرق زمین است چنانکه روي بشقابآثار انگشت در اموري که جنبه اقتصادي داشت،

، براي جلوگیري از جعل اسناد اثر انگشت خود راها در آن موقع همچنین بابلی

 .بردند براي رسید یا هر سند دیگر به کار می

در چین حتی قبل از میالد مسیح از آثار انگشتان به عنوان مهر و وسیله تشخیص هویت

      توان گفت اثر انگشت به عنوان امضاء اشخاص در 

در چین "تاي هو"المثل بر طبق قانون  فی. تر دارد خصوصاً در چین، تاریخی روشن

سازمان ثبت احوال کشور ـ معاونت آمار و 

دست و نوك انگشتان روي آن حکاکی شده است و همچنین اشکال حجاري شده خطوط خطوط کف

بریتانی"در ایالت  "گاورانیس"در جزیره 

که روي دیوارهاي سنگی آن اشکال و لوحگردید

ها و اشکال و برجستگی هاي شاخص نقش طرح

آثار انگشت در اموري که جنبه اقتصادي داشت، کاربردافتخار 

همچنین بابلی. شود میانگشت دیده

براي رسید یا هر سند دیگر به کار می

 

در چین حتی قبل از میالد مسیح از آثار انگشتان به عنوان مهر و وسیله تشخیص هویت

توان گفت اثر انگشت به عنوان امضاء اشخاص در  در مجموع می. شد  استفاده می

خصوصاً در چین، تاریخی روشنخاور دور،
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6انفورماتیکسازمان ثبت احوال کشور ـ معاونت آمار و 

نامه را  طالقهمسر خود را طالق دهد و در این قبیل مواقع، باید شخصاً) سرقتجزام، پرحرفی و عدم تمکین، نازایی، هرزگی، حسد،(گانه  هفت

ها ذیل آن را  نوشت و آن نامه را می بودند، شخص دیگري طالقسواد نمود و چنانچه این قبیل اشخاص بی نوشته و به همسر خود تسلیم می

تهیه کرده و نزد شخصی سته سرانگشت خود را به صورت مهر سفالیبرخی از بازرگانان چینی قالبی از خطوط برجهمچنین. زدند انگشت می

شود، شخص امین با مقایسه اثر انگشت روي سند و مهر مذکور بتواند به اصالت یا گذاشتند تا اگر در غیابشان سندي به آنها نسبت داده امین می

در . شد گیرنده و گواهان در سند وام اخذ می وامخاص اثر انگشتقرن پیش در چین، هنگام پرداخت وام به اش 12حدود . بودن آن پی ببردجعلی

روي  "چوئنمادر"قدیمی در مورد فروش قطعه زمینی به دست آمده است که اثر انگشت شخصی به نام نیز در این کشور، یک سند 1839سال 

ا به دقت مورد بررسی قرار داد و به این نتیجه رسید که خاور دور رنگاري در شناس آلمانی، تاریخ انگشت جرم "رابرت هیندل". آن منعکس است 

  .استشده قبل از میالد از آثار انگشت براي تشخیص هویت استفاده می 906الی  618هاي  سالبه طور کلی در

بندي چینی در  سیستم طبقه. بود "حلقه و مارپیچ"آن روي بندي براي آثار انگشتان مجرمین ترتیب دادند که اساس ها نوعی طبقه بعدها چینی

مدعی است  "هیندل"از این مقاله استفاده نمود و چنانکه "گالتون"در یک روزنامه چاپ و منتشر گردید و  "دکتر ماکارتی"به وسیله  1886سال 

در غالب نقاط دنیا استعمال گالتون که  -بندي هانري نموده است و سیستم طبقهها اقتباس بندي خود را احتماالً از چینی سیستم طبقه "گالتون"

 .بندي چینی ها است اقتباسی از سیستم طبقهمی شد،

براي شناسایی مجرمان و کشف جرم در تاریخ ثبت شده، مربوط به ) پوستیخطوط(ترین موردي که تاکنون درباره استفاده از اثر انگشت  قدیمی

یک مرد کور که متهم به قتل پدر خود در دادگاه از "کوئین تیلیانوس"به نام در این زمان یک وکیل مدافع رومی . میالد استقرن اول بعد از

 . دهد قاتل، نامادري متهم است و نه خود اوبود، دفاع کرد و سعی فراوانی به کار برد که نشان

ولی نیز از وجود این عالیم خونی علیه مرد کور استفاده نمودشد و دادگاه  دیوار دیده میهاي خونی کف دست روي در صحنه جنایت عالمت

دیوار گذاشته شده است تا سوءظن را به طرف وکیل مدافع کوشش داشت ثابت کند که همان عالیم مخصوص، به وسیله نامادري متهم روي

انجام در دست داشته و وظیفه پلیس امروزي را مأمورین مخصوصی که تبر( "تبرداران روم"گفت توان بنابراین می. ناپسري خود متوجه نماید

نزدیک شده بودند؛ اما براي تشخیص هویت، ابداً کوششی به ها به عنوان دلیل جرم، خیلی براي کشف آثار کف دست و استفاده از آن) دادند می

 .عمل نیامده بود

                                                            

 

 :       منبع 

اینترنتـ  
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7

دارندگان سفر کارت ملی که بیشترین تعداد  میان

افرادي که  نسبت به تراکنش را انجام داده اند

ی قائل یهیچ استفاده اي از کارت نکرده اند تفاوتها

امتیازها شامل جوایز خدمات  شود که این

 .که در آینده اعالم می شود است گردشگري

دارندگان سفر کارت 

ابتداي سال جاري فراهم 

و به هر کسی که بخواهد از سامانه 

رزرواسیون مراکز گردشگري عضو شبکه سفر 

کارت خدمات دریافت کند پیشنهاد بیمه آسایش 

هزینه بیمه 

صد 

تومان است که در مقابل هزینه هاي سفر 

     

رادمند با تاکید بر اینکه براي خانواده ها این 

تا با خیال آسوده 

به دنبال این 

به خانواده گردشگري عضو شبکه سفر 

بهره 

از تخفیف بیمه 

به صورت 

شبکه سفر 

کارت ملی آمادگی دارد تا با هر گروهی که می 

همچنین با اعالم اینکه در ماههاي آینده 

تورهاي گردشگري آژانسهاي مسافرتی عضو 

دارندگان 

سفر کارت ملی می توانند از طریق سامانه 

گردشگري ثبت نام و از 

امکان استفاده از سفر کارت براي 

فراهم نشده اما می توان آن را در 

 

 

 

  شوندشوند  ها امسال هوشمند میها امسال هوشمند می  گذرنامهگذرنامه

: اعالم کردناجارئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه 

ماهه دوم امسال  6بندي انجام شده از  طبق زمان

هاي  جایگزین گذرنامههاي الکترونیک گذرنامه

.شوند فعلی می

خبرنگاران سرهنگ محمود صادقی امروز در جمع

طبق  89قیمت صدور گذرنامه در سال : گفت

اگر هزار تومان است ، 50مصوبه مجلس 

جایگزین شود هیچ هاي الکترونیک نیز  گذرنامه

سرهنگ  .گونه تغییر قیمتی نخواهیم داشت

هاي جدید هاي گذرنامه صادقی درباره ویژگی

اي وجود دارد که  ها تراشه در این گذرنامه: گفت

گنجانده تمام اطالعات صاحب گذرنامه در آن

ها و مبادي  شده است و این اطالعات در فرودگاه

پلیس هاي  سیستمورودي و خروجی کشور توسط

این مقام پلیس امنیت از  .قابل بازیابی است

: خبر داد و گفتدرصدي اسناد جعلی62افزایش 

مورد اسناد جعلی و  73در فروردین سال جاري 

... خدمت، شناسنامه وکارت معافیت و پایان

کشف شده است که در مقایسه با مدت مشابه 

 .دهد نشان میدرصد افزایش 62سال قبل 
باره طرد افراد بیگانه نیز سرهنگ صادقی در

برخورد با اتباع غیرمجاز در کشور وظیفه  :گفت

اقدامات ذاتی پلیس مهاجرت است و در این زمینه

جلساتی نیز در این زمینه . دهیم خود را انجام می

.برگزار شده استهاي ذیربط توسط دستگاه

هفته نامه داخلی کارت ملی هوشمند

انفورماتیکسازمان ثبت احوال کشور ـ معاونت آمار و 

دارندگان سفر کارت امکان بهره مندي : وي افزود

ابتداي سال جاري فراهم  ملی از بیمه آسایش از

و به هر کسی که بخواهد از سامانه  شده

رزرواسیون مراکز گردشگري عضو شبکه سفر 

کارت خدمات دریافت کند پیشنهاد بیمه آسایش 

هزینه بیمه : وي گفت. داده می شود سفر نیز

صد و پان آسایش براي یک خانواده حدود پنج هزار

تومان است که در مقابل هزینه هاي سفر 

     اینکه پوشش بسیار ناچیز است ضمن آنها

 .است بیمه اي گاهی تا چندین میلیون تومان

رادمند با تاکید بر اینکه براي خانواده ها این 

تا با خیال آسوده  امکانی فراهم شود که موضوع

به دنبال این  :به سفر بروند قابل قبول است، افزود

به خانواده گردشگري عضو شبکه سفر  هستیم

بهره  کارت ملی خدمات بیمه اي ویژه اي از جمله

از تخفیف بیمه  دارندگان سفر کارت مندي

به صورت  پرداخت حق بیمه شخص ثالث و

شبکه سفر : رادمند گفت. ارائه دهیم اقساطی

کارت ملی آمادگی دارد تا با هر گروهی که می 

 .همکاري کند ره مند شودبه خواهد از این شرایط

  گردشگريگردشگري  تورهاي تورهاي 

  به شبکه سفر کارتبه شبکه سفر کارت

 ملی می پیوندندملی می پیوندند    

 

همچنین با اعالم اینکه در ماههاي آینده  رادمند

تورهاي گردشگري آژانسهاي مسافرتی عضو 

دارندگان  :شبکه سفر کارت ملی می شوند، گفت

سفر کارت ملی می توانند از طریق سامانه 

گردشگري ثبت نام و از رزرواسیون در تورهاي 

 .تخفیف هاي آن استفاده کنند

امکان استفاده از سفر کارت براي  فعال :وي افزود

فراهم نشده اما می توان آن را در  تورهاي خارجی

 .برنامه هاي آتی قرار داد

شبکه سفر کارت ملی قصد دارد: رادمند یادآور شد

    هوشمندهوشمند

اولین کارگاه آموزشی کارت هوشمند ملی ویژه 

 در این نشست دکتر

براتی ریاست مرکز آموزش سازمان ضمن خیر 

مقدم مطالبی را درباره ساختار آموزشی در سازمان 

سپس دکتر ناظمی اردکانی ریاست 

محترم سازمان نیز ضرورت هاي تحول در ثبت 

. حوال و صدور کارت هوشمند ملی را تبیین کردند

در ادامه این نشست مهندس خداوردي به تشریح 

ویژگی ها و کارکردهاي کارت هوشمند ملی 

 .پرداخت و به سوال هاي حاضرین پاسخ داد

دارندگان سفر کارت ملی بیمه آسایش دارندگان سفر کارت ملی بیمه آسایش 

در گفتگو 

این بیمه تنها بیمه حوادث و 

که ممکن 

سفر  پایان

جابه جایی بیمار با آمبوالنس، سرقت 

     قرار نیز تحت پوشش 

مسافران از 

     سفر  در 

نیز این  

    خدمات توسعه داده می شود که از آن جمله 

می توان به پوشش بیمه اي خودروي مسافر در 

 .شود اشاره کرد

سازمان ثبت احوال کشور ـ معاونت آمار و 

  اخباراخبار        

    هفتههفته          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هوشمندهوشمند  ملیملی  کارگاه آموزشی کارتکارگاه آموزشی کارت

اولین کارگاه آموزشی کارت هوشمند ملی ویژه 

در این نشست دکتر. مدیران سازمان برگزار شد

براتی ریاست مرکز آموزش سازمان ضمن خیر 

مقدم مطالبی را درباره ساختار آموزشی در سازمان 

سپس دکتر ناظمی اردکانی ریاست . ارائه کرد

محترم سازمان نیز ضرورت هاي تحول در ثبت 

حوال و صدور کارت هوشمند ملی را تبیین کردندا

در ادامه این نشست مهندس خداوردي به تشریح 

ویژگی ها و کارکردهاي کارت هوشمند ملی 

پرداخت و به سوال هاي حاضرین پاسخ داد

 

دارندگان سفر کارت ملی بیمه آسایش دارندگان سفر کارت ملی بیمه آسایش 

شوندشوند  میمیسفر سفر 

در گفتگو  علی رادمند رئیس ستاد سفر کارت ملی

این بیمه تنها بیمه حوادث و : خبرنگار مهر گفت با

که ممکن  درمان نیست بلکه حوادث دیگري را

پایان تا است براي یک مسافر از زمان آغاز

جابه جایی بیمار با آمبوالنس، سرقت ( رخ بدهد 

نیز تحت پوشش  )یا آتش سوزي منزل

مسافران از  استفاده وي با بیان اینکه. می دهد

 بیشتر آنها بیمه آسایش منجر به آرامش
 در فازهاي آینده :تصریح کرد می شود،

خدمات توسعه داده می شود که از آن جمله 

می توان به پوشش بیمه اي خودروي مسافر در 

شود اشاره کردانجام می  سفر محدوده زمانی که
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8انفورماتیکسازمان ثبت احوال کشور ـ معاونت آمار و 

 ) وزدهمنقسمت  ( ندــــهمراه با کارت ملی هوشم

پدربزرگ چند روزي بود حال و روز خوبی نداشت و از کارت ملی هوشمند دور افتاده بود و مثل بچه ي کنجکاوي که دوست داره از چیزي که از               
گردم به مبحث کارت و اون دورش می کنن، سر در بیاره، در برابر اصرار من براي استراحت بیشتر مقاومت و من رو متقاعد می کرد هیچ مشکلی نداره تا بر

اما بی فایده ارائه اطالعات در اون رابطه و من با اینکه می دونستم پدربزرگ کاري رو پیگیرش بشه محاله کسی بتونه منصرفش کنه، سعی خودم رو میکردم 
 : ل پرداختم بود و به ناچار براش از استانداردهاي کارت ملی هوشمند و اینکه چه بخشهایی رو شامل می شه البته به اجما

هستند و سازمانهایی در زمینه ي استانداردهاي مرتبط با کارت هوشمند، فعال می باشند که اهم  PKI و ، چیپ، بیومتریکتاستانداردها شامل کار-
سیون بین المللی ی، کم ICAO، استانداردهاي بیومتریک، استاندارد CEPS، استاندارد EMVاستانداردها ي اروپایی، استاندارد : آنها عبارتند از

 )ISO(، سازمان بین المللی استاندارد  CCالکتروتکنیک، استاندارد
 : پدربزرگ که شش دونگ حواسش به حرفهاي من بود پرسید 

 همونیه که براي کیفیت کاالها مطرحه؟ ISOاستاندارد -
. در تمامی زمینه ها اعم از تجارت، صنعت و فناوري می باشه این سندها. سند استاندارد تهیه کرده 15000تا به حال بالغ بر ISO: و من در تآیید
در جهت رسیدن به بهترین تولیدات، خدمات، فرآیندها، مواد و سیستم ها و همچنین براي ارزیابی انطباق و شیوه هاي موثر مدیریتی می ISOاستانداردهاي 

به سختی روي مبل جا  .عضو اصلیه و حق رأي داره ISOکشور ما هم در . باشن رد جهانی داشتهبطوري طراحی می شن که کار  ISOاستانداردهاي . باشن
خواست بایسته سرش گیج رفت و آروم دستش رو بین دیوار و بدنش حائل . به جا شد و دنبال قرصش در بین انبوه داروهاش گشت، انگار واقعأحالش بد بود

 :  بده حالش خوبه، گفت  به سمتش رفتم آروم سر جاش نشست و براي اینکه نشون. ساخت

 . . .یه لیوان آب لطفأ، می خوام قرص ویتامینمو   -
 : ال تا آشپزخونه رو در یه لحظه طی کردم و با لیوان پر از آب کنار پیر مرد همثل آهوي تیز پا فاصله ي 

.نیستیه کم استراحت بد . آخه من به شما چی بگم قرص فشارتون رو می خواین اونوقت می گین ویتامینِ-
 منظور من از کعبه و بتخانه تویی تو                          منظور تویی کعبه و  بتخانه  بهانه                    :        همانطور که داروش رو می خورد با کلمات شمرده 

. . . اینقدر سرگرم این کار شدي که . اینطوري تو زمان بیشتري رو  با من می گذرونی

در ضمن خودتون من رو تشویق می کردین براي پیگیري و همکاري با . حرفیه پدربزرگ شما از هر کسی و هر کاري براي من مهم تریناین چه -
!این پروژه ي عظیم ؟

بست و براي و متعاقب اون لبخند بر لبانش نقش . چشماي او که همیشه آئینه ي تمام نماي درونشه، با شنیدن این حرف من، درخشش خاصی پیدا کردند
 :اینکه من رو دلگرم کنه گفت

براي همینه که اآلن می خوام از بین استاندارد هایی که نام بردي یکیش رو توضیح بدي تا ببینم چند مرده حالجی؟ حالم هم خوبه . بله همینطوره-
. و منتظر شنیدن صحبتهاي شمام

 :تفاقی براش نیفته، از استانداردها ي بیومتریک گفتم با حالتی محتاط و در حالی که بیشتر حواسم به پیرمرد بود تا ا

 .استانداردهاي فناوري هاي بیومتریکی جهت پشتیبانی از سازگاري و تبادل داده در سامانه ها صورت میگیره -
داده هاي قالب هاي تبادل  /رابطهاي برنامه ریزي کاربردي بیومتریک /ساختار فایل مشترك:این استانداردهاي بیومتریکی شامل 

روش شناسایی براي آزمون عملکرد و گزارش  /کاربردهاي معیارهاي ارزیابی فناوري هاي بیومتریکی /بیومتریک، پروفایل هاي بیومتریک مرتبط
دهی و بررسی جنبه هاي اجتماعی و قضایی 

 .می شد و نزدیک بود خوابش ببره حرفم که به اینجا رسید نزدیک پدربزرگ رفتم و آروم پتو رو روش کشیدم، پلکهاش داشت سنگین

اما دقایقی بعد چهره ي متبسمش جاش رو با سرفه هاي پشت سر هم به . بوسه اي به پیشانی او زدم و محو آرامش چهره اش شدم که تبسم، میهمانش بود
 :گونه اي که تنفس رو براش سخت ساخت، عوض نمود و من دستپاچه و هراسون فریاد زدم 

                                                                                                  . . .  پدربزرگ  -
 . . .ادامه دارد                                                                                                                            

نیره السادات حصاري                                                                                                                           


