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معاونت آمار و انفورماتیک
۲

سازمان ثبت احوال کشور

پیش نویس سند چشم انداز پروژه 
)7(کارت ملی هوشمند 

 اهداف پروژه -2

       در جهان اجرا  یمتفاوت يها یزههوشمند با اهداف و انگ یپروژه کارت مل

تحقق اهداف ذکر شده در سند چشم  راستايانجام پروژه در  یبطور کل. شود یم

شده که  یانب یاطالعات، با هدف کل آوريساله کشور در حوزه فن  بیستانداز 

وعلمیاول اقتصادي،جایگاهبایافتهتوسعهاستکشوريایران"عبارتست از 

وتعامل سازندهدارايواسالمجهاندربخشالهاممنطقه،سطحدرفناوري

 . باشد یم "المللبینروابطدرموثر

 ي،مختلف تکنولوژ يکشور در حوزه ها یطو با توجه به شرا یرانا یزدر کشور عز

در . پروژه برشمرد ینا يتوان برا یرا م یاهداف مختلف... فرهنگ و  یاست،س

شده  یچشم انداز ط یانیهب ینمشابه به تدو یاربس یراه یزاهداف پروژه ن ینتدو

نظام جامع  يسند راهبرد یعنی؛ یهو پا یدست که از اسناد باال یمعن ینبه ا. است

 یکدولت الکترون یسند راهبر مل یسنو یشاطالعات کشور، پ يفن آور

کشور، حکم  یکیبرنامه جامع توسعه تجارت الکترون یران،ا یاسالم يجمهور

کتاب  ،یو فرهنگ یاجتماع ي،شده در قانون پنجم توسعه اقتصاد ینیب یشپ

 . استفاده شده است یقیمطالعات تطب یتاکارت و نها یرانا

 مفید بسیاراهداف  ایندر روشن تر نمودن  تطبیقیمطالعات  یعنی اخیرمرجع 

کشورها و  سایرشده توسط  پیموده مسیر بررسیکه با  معنی اینبه . بوده است

خود ذکر کرده اند،  هايانجام پروژه  براي نهاآرا که  اهدافیآنها بعالوه  تحلیل

 جهانیکه سبب شده است جامعه  یافترا  مشترکیتوان اهداف  می روشنیبه 

 .نمایدهوشمند حرکت  شناساییکارت  معرفیبه سمت 

چارچوب  تدوینفوق الذکر در  هاياگر چه مراجع و اسناد و پژوهش  طبیعتا

کشور و  شرایطبوده اند، لکن در نظر گرفتن  اساسیمهم و  بسیارف پروژه اهدا

سازمان ثبت احوال، وزارت کشور و  مدیران مدیریتیو  کارشناسینقطه نظرات 

اهداف پروژه بوده  تعیینروش  ترین کلیديهوشمند  ملیکارت  راهبري کمیته

هوشمند  لیمپروژه کارت  براي ذیلاهداف  توضیحات اینبا توجه به . است

 .قابل برشمردن است

میالد با سعادت و میالد با سعادت و 

              حضرت حضرت   فرخندهفرخنده

  وو)  )  عج عج ( ( ولی عصر ولی عصر 

                        حضرت حضرت   میالدمیالد

علی اکبر علیه السالم علی اکبر علیه السالم 

بر همگان مبارکبادبر همگان مبارکباد
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براساس امنیت فیزیکی، بیومتریک، تراشه و زیرساخت کلید عمومی

براساس ایمیل شهروندي

 حضرت مهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشریف

 جز اگر که یم،  نبرده خاطر از را شما یاد و کنیم نمى کوتاهى

 از. کردند مى کن ریشه را شما دشمنان، و آورد مى روى 

 .کنید 

 بر خدا درود( محمد خالصه و ابراهیم برگزیده و نوح 

 اجازه ما به اگر که حالى در است، رفته بین از خدا حجت

.بردیم مى بین از را ها شک تمام آینه 

 وقت ما ظهور براى کس هر و است متعال خداوند اراده

) السالم علیه(حسین امام اند پنداشته که کسانى گفته اما

.است گمراهى
 وفاى در ـ بدارد موفّق خویش بندگى و طاعت به را آنها 

 شمردند، مى محترم را پیمان و عهد و داشتند مى واتّفاق 

.شدند مى نائل ما دیدار سعادت به زودتر و افتاد نمى
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معاونت آمار و انفورماتیک
۳

سازمان ثبت احوال کشور

افزایش امنیت 

براساس امنیت فیزیکی، بیومتریک، تراشه و زیرساخت کلید عمومی

امنیت شهروندان افزایش

جلوگیري از تروریست

حداقل نمودن جعل هویت

 AFISبا تجهیز دیتاسنتر ثبت احوال به اثرانگشت و سیستم 

بروز رسانی و تکمیل اطالعات فعلی دیتاسنتر سازمان ثبت احوال

بحران مدیریت برايقدرت کشور 

ایجاد بستر براي استفاده گسترده از امضاء دیجیتال

طبقه بندي ارائه خدمات براساس ملیت ایرانی و غیر ایرانی 

ایجاد بستر توسعه دولت الکترونیک

سهولت بخشیدن به برخی خدمات پرکاربرد

براساس ایمیل شهروندي C٢Gو  G٢Cایجاد امکان برقراري ارتباط 

سایر کاربردهاي حوزه دولت الکترونیکی

کارت هوشمند زمینهور در کش آیندهموجود و  هايپروژه  سازي

اقتصادي وري

المللی افزایش اعتبار ملی و بین

آوري اطالعات کشور ایجاد تحول در فضاي فن

احادیث  گهربار از امام زمان؛ 

کوتاهى شما حال رعایت در ما-1

 شما به ها گرفتارى بود این

 پشتیبانى را ما و بترسید خدا

 ذخیره و آدم باقیمانده من-2

 .هستم) باد آنان همگى

حجت که پنداشتند ستمگران-3

 هر شد، مى داده گفتن سخن

اراده به موکول فرج، ظهور اما-4

اما و. دروغگوست کند تعیین

گمراهى و دروغ و کفر نشده، کشته

 خداوند که ـ ما شیعیان اگر-5

 اتّحاد الهى پیمان و عهد به

نمى تأخیر به ما دیدار سعادت
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 افزایش امنیت

براساس امنیت فیزیکی، بیومتریک، تراشه و زیرساخت کلید عمومی

افزایش

جلوگیري از تروریست

حداقل نمودن جعل هویت

 با تجهیز دیتاسنتر ثبت احوال به اثرانگشت و سیستم

بروز رسانی و تکمیل اطالعات فعلی دیتاسنتر سازمان ثبت احوال

قدرت کشور  افزایش

ایجاد بستر براي استفاده گسترده از امضاء دیجیتال

 طبقه بندي ارائه خدمات براساس ملیت ایرانی و غیر ایرانی

ایجاد بستر توسعه دولت الکترونیک

سهولت بخشیدن به برخی خدمات پرکاربرد

 ایجاد امکان برقراري ارتباط

سایر کاربردهاي حوزه دولت الکترونیکی

سازي یکپارچه

وريبهره  ایجاد

افزایش اعتبار ملی و بین

ایجاد تحول در فضاي فن
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۴

سازمان ثبت احوال کشور

 

 الکترونیک و کارت ملی تاریخچه دولت

پروژه کارت «، دولت کره از 1997در سال . قصد داشت پروژه کارت شناسایی ملی را اجرا کند 90دولت کره جنوبی به عنوان اولین کشور در جهان از اواسط ده 

عنی پروژه کارت شناسایی ملی الکترونیکی، با همکاري این پروژه، ی. به عنوان اولین سیستم اطالعات پرسنلی در جهان خبر داد» شناسایی ملی الکترونیکی

برداري قرار گیرد  تحت این پروژه، قرار بود یک کارت هوشمند به جاي چندین کارت هوشمند مورد بهره. وزارت امور داخلی و موسسه کامپیوتر کره شروع شد

واهی بیمه بهداشتی بود و عالوه بر این اثر انگشت فرد نیز به همراه چیزهاي که شامل کارت ثبت اقامت، گواهینامه رانندگی، کارت حقوق بازنشستگی ملی، گ

 .گرفت دیگر روي کارت قرار می

از آنجا که اطالعات از این شماره قابل استخراج است، این . کارت حاوي یک شماره است که ترکیبی از تاریخ تولد، محل تولد و جنسیت صاحب کارت است

تفاوتی واقعی بین این سیستم شماره شناسایی و سیستم بارکد که اطالعات کاال را  .کند مهم را براي اطالعات شخصی بازي میشماره نقش یک کد دسترسی 

براي  1999تصویب کرد، این طور زمانبندي کرده بود که تا سال  1997نوامبر  17دولت کره، بعد از اینکه مجلس ملی کره این پروژه را در . دهد وجود ندارد می

 .دیجیتالی کردن و تجمیع اطالعات شخصی هدف اصلی این پروژه بوده است. مام شهروندانش این کارت را صادر کندت

هاي  براي ساخت زیرساخت اولیه هزینه شد، طرح براي مدت طوالنی به سبب صدمات اقتصاد ملی کره جنوبی تا نزدیکی) پول کره(میلیارد ون  50بعد از اینکه 

هاي قانونی مدنی در کره جنوبی به شدت مخالف این پروژه بودند، و این  شایان ذکر است که بعضی از گروه. لغو شد 1999و نهایتا در سال  بالتکلیف بود 1998

 مدافعان حریم شخصی در کره، به خاطر خطري که این پروژه براي .موضوع بحث بود 1997پروژه یکی از مواردي بودکه در انتخابات ریاست جمهوري سال 

 .هاي دولت در کره ، براي توقف این پروژه شروع به مبارزه کردند حریم شخصی مردم معمولی داشت و تجربه بد حقوق بشر تحت فعالیت

هاي بعدي و پردازش روي اطالعات  با توجه به پیچدگی پیشگویی در مورد استفاده«: کنیم بعضی از نظرات مخالفان این طرح را بدون هیچ تغییري نقل می

رسد شهروندان در تایوان و کره جنوبی مجبور به زندگی تحت کارت هوشمند مبتنی  صی هم توسط بخش عمومی و هم توسط بخش خصوصی، به نظر میشخ

وانین محافظت از عالوه بر این، از آنجا که ق. ها داشته باشد با خبر باشند تواند روي آن بر رژیم شناسه ملی هستند بدون اینکه کامال از اثراتی که این طرح می

توان قوانین  اطالعات حریم شخصی در تایوان و کره جنوبی بسیار ضعیف و قدیمی هستند، مسئله بزرگ دیگر که مورد سوال است این است که چطور می

سازان هم در کره و هم  صمیمرسد ت متاسفانه، به نظر می. گذران بخش خصوصی و دولت وجود داشته باشد و به طور کامل تحقق یابد رضایتبخشی بین سرمایه

 ».اند در تایوان اصال در مورد بحث روي افزایش خطر طرح شناسه ملی کامپیوتري شده روي حریم شخصی افراد، اطالع رسانی یا آگاه نشده

ها و اعتراضات در حالی صورت گرفته است که طبق قانون اساسی کره  گفتنی است این مخالفت .اعتراضات رسمی متوقف شدپروژه کارت در کره جنوبی بعد از 

تصویب کرده است، مسایل حریم » قانون حفاظت از اطالعات شخصی تحت مدیریت موسسات عمومی«با عنوان  1994و قانونی که مجلس کره در سال 

به عنوان مثال بعضی از مواردي که قانون اساسی کره در مورد حفظ حریم شخصی و امنیت ارتباطات ارائه کرده است . است شخصی تا حدي در نظر گرفته شده

در حالتی که محل اقامت مورد بازرسی یا اشغال باشد، یک مجوز . تمام شهروندان از نفوذ در محل اقامتشان آزادند«: کند بیان می 16قانون . کنیم مرور می

حریم شخصی هیچ شهروندي مورد تجاوز قرار «کند که  اظهار می 17قانون . وسط یک قاضی بعد از درخواست تعقیب قانونی باید موجود باشدقانونی ت

همچنین مطابق تضمین قانون اساسی روي قوانین » حریم شخصی یعنی اینکه هیچ شهروندي مورد تجاوز قرار نگیرد«کند که  بیان می 18قانون » .گیرد نمی

اي از مقررات براي  این قانون دسته. را تصویب کرد» 1994قانون حفاظت از اطالعات شخصی با مدیریت موسسات عمومی «ریم شخصی، مجلس ملی ح

آوري شده،  موسسات دولتی مجبور به محدود کردن داده جمع. شود مدیریت اطالعات شخصی مبتنی بر کامپیوتر است که توسط موسسات دولتی نگهداري می

 .اجرا شد 1این قانون در وزارت مدیریت دولت. ها، حفظ امنیت اطالعات، محدود کردن استفاده شد طمینان از درستی، نگهداشتن یک ثبت عمومی از فایلا

   تجربه کشورهاي دیگر در دولت الکترونیک و کارت ملی هوشمندتجربه کشورهاي دیگر در دولت الکترونیک و کارت ملی هوشمند

) دومبخش ( کره جنوبی کره جنوبی کره جنوبی 

١ Minister of Government
 :منبع

مستندات مشاورین پروژه
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فرشاد مقیمان: گردآورنده

   بنابراین باید به . قرارگیردمورد توجه  می بایستیگاهی بسیار با اهمیت بوده و حفاظت از آنها کاري است که 

؛ این رو ش ها در عین ساده و کم میگرددتیار داشت ، مانند کلمه رمز و یا شماره شناسایی استفاده 

در واقع در این روش ها سیستم قادر نبود تا بین فرد واقعی و فرد نفوذ کننده تمایز قایل 

 .نابراین می توان نتیجه گرفت که سیستم هاي سنتی از امنیت کافی براي جامعه الکترونیکی امروزي ما برخوردار نیستند

. کردیین هویت افراد استفاده اما با توجه به اینکه تعیین هویت قطعی افراد در مبادله اطالعات یک عنصر حیاتی در ایمنی داده هاست ، باید از روش هاي دیگري براي تع

در این . است... و  چهره، الگوهاي گفتاري، یکی از پایه هاي خودکار سازي تعیین هویت افراد ، شناسایی انسان ها بر اساس ویژگی هاي بیومتریکی آنها مانند اثر انگشت

ان ابزار تعیین هویت این است که اثر انگشت افراد منحصر به فرد 

البته این نکته را نیز نباید فراموش کرد که  .است و در طول عمر فرد تغییر نمی کند ، بنابراین می توان از آن به عنوان یک امضا و یا ابزار تشخیص هویت استفاده کرد

از جمله اینکه هر دفعه که یک اثر انگشت گرفته می شود ممکن است بخاطر قابلیت کشساتی 

هاي تشخیص اثر انگشت با انجام عملیات سیستم . عملیات تشخیص اثر انگشت مستلزم بررسی دقیق و جزء به جزء تمامی پستی و بلندي ها و شیارهاي اثر انگشت است

بر روي الگوهاي اثر انگشت افرادي که مایل به دسترسی به اطالعات هستند ، دسترسی هاي مجاز 

نقاطی که در آنها خطوط ریز انگشت با هم  ( 1با این کار مشخصات نقاط مینوشیا

گوریتم حال براي بررسی و انجام عملیات تشخیص هویت باید از مجموعه اي از ال

این ویژگی ها هر انگشت را به صورت منحصر بفرد در بانک اطالعاتی ذخیره می کند و آن را از 
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)بخش پایانی () ابزار تعیین هویت



گاهی بسیار با اهمیت بوده و حفاظت از آنها کاري است که  امروز در دنیاي

 .نحوي هویت افرادي که به این اطالعات دسترسی دارند را تعیین نمود

تیار داشت ، مانند کلمه رمز و یا شماره شناسایی استفاده جهت تعیین هویت افراد از اطالعاتی که فرد در اخ

در واقع در این روش ها سیستم قادر نبود تا بین فرد واقعی و فرد نفوذ کننده تمایز قایل . را نیز داشتند... هزینه بودن ، معایبی چون امکان دزدیده شدن ، فراموش شدن و 

نابراین می توان نتیجه گرفت که سیستم هاي سنتی از امنیت کافی براي جامعه الکترونیکی امروزي ما برخوردار نیستند

اما با توجه به اینکه تعیین هویت قطعی افراد در مبادله اطالعات یک عنصر حیاتی در ایمنی داده هاست ، باید از روش هاي دیگري براي تع

یکی از پایه هاي خودکار سازي تعیین هویت افراد ، شناسایی انسان ها بر اساس ویژگی هاي بیومتریکی آنها مانند اثر انگشت

ان ابزار تعیین هویت این است که اثر انگشت افراد منحصر به فرد بزرگترین دلیل استفاده گسترده و عمومی از اثر انگشت بعنو

است و در طول عمر فرد تغییر نمی کند ، بنابراین می توان از آن به عنوان یک امضا و یا ابزار تشخیص هویت استفاده کرد

از جمله اینکه هر دفعه که یک اثر انگشت گرفته می شود ممکن است بخاطر قابلیت کشساتی . انگشت وجود دارد مشکالت عملی زیادي در سیستم هاي شناسایی اثر

 .پوست ، تحریفاتی در شکل و محل اثر انگشت ایجاد شود

عملیات تشخیص اثر انگشت مستلزم بررسی دقیق و جزء به جزء تمامی پستی و بلندي ها و شیارهاي اثر انگشت است

بر روي الگوهاي اثر انگشت افرادي که مایل به دسترسی به اطالعات هستند ، دسترسی هاي مجاز ) که ترکیبی از الگوریتم هاي پیچیده پردازش تصویر می باشند

با این کار مشخصات نقاط مینوشیا. داري تصویري از اثر انگشت استاولین گام در تشخیص هویت بر اساس اثر انگشت ، نمونه بر

حال براي بررسی و انجام عملیات تشخیص هویت باید از مجموعه اي از ال. از تصویر اثر انگشت گرفته می شود )تالقی داشته اند، انشعاب داشته اند و یا پایان یافته اند 

این ویژگی ها هر انگشت را به صورت منحصر بفرد در بانک اطالعاتی ذخیره می کند و آن را از . کردن ویژگی هاي خاص این اثر انگشت استفاده شود

 . 
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ابزار تعیین هویت(اثرانگشت 

در دنیاي اطالعات                                           

نحوي هویت افرادي که به این اطالعات دسترسی دارند را تعیین نمود  

جهت تعیین هویت افراد از اطالعاتی که فرد در اخ قدیمیدر روش هاي 

هزینه بودن ، معایبی چون امکان دزدیده شدن ، فراموش شدن و 

نابراین می توان نتیجه گرفت که سیستم هاي سنتی از امنیت کافی براي جامعه الکترونیکی امروزي ما برخوردار نیستندشود ؛ ب

اما با توجه به اینکه تعیین هویت قطعی افراد در مبادله اطالعات یک عنصر حیاتی در ایمنی داده هاست ، باید از روش هاي دیگري براي تع

یکی از پایه هاي خودکار سازي تعیین هویت افراد ، شناسایی انسان ها بر اساس ویژگی هاي بیومتریکی آنها مانند اثر انگشت

بزرگترین دلیل استفاده گسترده و عمومی از اثر انگشت بعنو. میان استفاده از اثر انگشت رواج بیشتري دارد

است و در طول عمر فرد تغییر نمی کند ، بنابراین می توان از آن به عنوان یک امضا و یا ابزار تشخیص هویت استفاده کرد

مشکالت عملی زیادي در سیستم هاي شناسایی اثر

پوست ، تحریفاتی در شکل و محل اثر انگشت ایجاد شود

عملیات تشخیص اثر انگشت مستلزم بررسی دقیق و جزء به جزء تمامی پستی و بلندي ها و شیارهاي اثر انگشت است

که ترکیبی از الگوریتم هاي پیچیده پردازش تصویر می باشند(پردازشی 

 .را کنترل می کنند

اولین گام در تشخیص هویت بر اساس اثر انگشت ، نمونه بر

تالقی داشته اند، انشعاب داشته اند و یا پایان یافته اند 

کردن ویژگی هاي خاص این اثر انگشت استفاده شود مشخص ها براي

. سازد دیگر اثر انگشت هاي ثبت شده متمایز می
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 مینوشیااز طرح ها و رویه هاي پذیرفته شده و رایج تعیین هویت اثر انگشت پیروي می کند که از مجموعه اي از نقاط  1الگوریتم تشخیص اثر انگشت

 .این الگوریتم راه حل هاي الگوریتمی خاصی دارد که قابلیت اطمینان و عملکرد سیستم را باالمی برند. استفاده می کنند

.می تواند از ورودي هاي بانک اطالعاتی که بر اساس یکسري خصوصیات کلی خاص از قبل مرتب شده اند ، استفاده کند الگوریتم تشخیص اثرانگشت

ت تست شده دارند ، انجام می در ابتدا بر اساس ورودي هایی از بانک اطالعاتی که بیشترین خصوصیات کلی مشابه را با اثر انگشتطبیق اثر انگشت 

بن اگر عمل تطبیق با این گروه هیچ نتیجه مثبتی در بر نداشت ، رکورد بعدي که بیشترین خصوصیات کلی مشابه را دارد انتخاب می شود و به هم.شود

 .امه پیدا می کند تا یا به نتیجه موفقیت آمیز دست یافت و یا به انتهاي بانک اطالعاتی رسیدمنوال اد

ردازش شده و خصوصیاتش هر یک از این سه تصویر پ. جهت ثبت نتایج دقیق تر و با کیفیت تر ، سه اثر انگشت از یک انگشت گرفته می شود

الیز شده و تحت یک مجموعه خصوصیات واحد قرار می گیرد که در بانک اطالعاتی نوشته سپس این سه مجموعه از خصوصیات آن. شود استخراج می

 .بدین ترتیب ، خصوصیات ثبت شده قابل اطمینان تر خواهند بود و کیفیت تشخیص اثر انگشت بطور قابل مالحظه اي افزایش پیدا می کند. می شود

یع و آسان از تکنولوژي تشخیص است که امکان استفاده سر 3مولفه هاي نرم افزاري، مجموعه اي از 2رابط برنامه نویسی سیستم تشخیص اثر انگشت

برنامه نویسان را قادر می سازند تا از تشخیص هویت بر  مولفه هاي نرم افزارياین . انگشت را در راه حل هاي نرم افزاري مختلف ایجاد می کنداثر

 .و تحت وب به شیوه اي بسیار انعطاف پذیر استفاده نمایند، تحت شبکه  ویندوز و یا لینوکستحت انگشت در برنامه هاي خود   اساس اثر 
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اخبار هفتهاخبار هفتهاخبار هفته

اطالعات اقتصادي خانوار بطور خودکار 

  شود اصالح می
 

 

 

اصالح : مدیرکل روابط عمومی مرکز آمار ایران گفت مهرداد اربابیان

ها به صورت خودکار با کمک  اطالعات اقتصادي خانوار براي هدفمندي یارانه

 .شود اطالعات مرکز آمار، سازمان ثبت احوال و ثبت اسناد انجام می

در : ها گفت هدفمندي یارانه اقتصادي خانوار در طرح در مورد اصالح اطالعات

این مرحله بدون مراجعه مردم به سایت مرکز آمار ایران و یا مراجعه حضوري از 

طریق اطالعات جمعیتی خانوار با اطالعات پایگاه سازمان ثبت احوال و سازمان 

 .شود ثبت اسناد و امالك کشور انجام می

براي کسانی که بعد : مدیرکل روابط عمومی مرکز آمار ایران توضیح داد

یعنی زمان اول ثبت نام اطالعات اقتصادي خانوار ازدواج کرده و 

اند و یا فرزندي در خانواده متولد شده و یا احیانا کسی فوت 

هاي  نها در یکی از سازمانشده و یا طالق گرفته است به طور خودکار اطالعات آ

ثبت احوال و یا ثبت اسناد درج شده و خود به خود در اطالعات اقتصاد خانوار 

در حال حاضر براي اصالح اطالعات جمعیتی خانوار هیچ : 

. نیسترسانی آن   مار ایران و یا پایگاه اطالع نیازي به حضور مردم در مرکز آ

اربابیان در پاسخ به این پرسش که چه زمانی براي کسانی که در مرحله اول سال 

موفق به ثبت نام و تقاضا  89خرداد  15اردیبهشت تا  12

دولت زمانی را : شود، گفت اند، در نظر گرفته می ها نشده

طرح تحول اعالم خواهد شد، اما فعالً  مشخص خواهد کرد که از طریق کارگروه

براي اصالح اطالعات جمعیتی خانوار به : وي افزود. زمان آن مشخص نیست

هاي اطالعاتی دیگر زمان  صورت خودکار از طریق اطالعات مرکز آمار با پایگاه

. خاصی مشخص نشده است
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جایگزین دفترچه خدمات 

شود 

پوشش بیمه خدمات درمانی از : مدیرعامل سازمان بیمه خدمات درمانی

... دکتر رحمت ا. شود به صورت آزمایشی در تهران اجرا می

در صورت اجراي این طرح، بیمار در مراجعه به پزشک به 

 .کند خود را ارایه می

اي و با ثبت کد ملی، فرد تحت پوشش 

 رابیمه خدمات درمانی شناسایی شده و پس از آن پزشک نسخه درمانی خود 

ملی شناسایی ها هم بیمه شده توسط کارت 

مرحله نخست استفاده : مدیرعامل سازمان بیمه خدمات درمانی اظهار کرد

از کارت ملی در بیمه خدمات درمانی حدود چهار تا پنج ماه آینده به صورت 

آید و بعد از پایش طرح به تدریج  آزمایشی در بعضی از مناطق تهران به اجرا در می

هاي الزم به سایر  ران و در صورت تامین اعتبار و زیر ساخت

اجرایی کردن مرحله دوم این طرح 

شود و نیازي به نسخه پزشک هم وجود 

است، به  هاي ارتباطی و اینترنت در کشور

ها و داروخانه ها به صورت  اي که باید مراکز درمانی، مطب پزشکان، بیمارستان

مدیرعامل سازمان با اشاره به اینکه استفاده از 

هاي مختلفی از جمله استفاده از دفترچه 

طرح کارت "مراحل پیاده سازي : ها همراه است، افزود

براي جمعیت تحت پوشش بیمه خدمات درمانی در کشور به 

کارت "صدور : وي ادامه داد. شود صورت آزمایشی به زودي در استان قم اجرا می

مند در ارتقاء کیفیت خدمات درمانی نقش مهمی دارد، اما نیاز

اطالعات اقتصادي خانوار بطور خودکار 

 

 

 

 

مهرداد اربابیان           

اطالعات اقتصادي خانوار براي هدفمندي یارانه

اطالعات مرکز آمار، سازمان ثبت احوال و ثبت اسناد انجام می

در مورد اصالح اطالعات

این مرحله بدون مراجعه مردم به سایت مرکز آمار ایران و یا مراجعه حضوري از 

طریق اطالعات جمعیتی خانوار با اطالعات پایگاه سازمان ثبت احوال و سازمان 

ثبت اسناد و امالك کشور انجام می

  

مدیرکل روابط عمومی مرکز آمار ایران توضیح داد            

یعنی زمان اول ثبت نام اطالعات اقتصادي خانوار ازدواج کرده و  87از سال 

اند و یا فرزندي در خانواده متولد شده و یا احیانا کسی فوت  تشکیل خانواده داده

شده و یا طالق گرفته است به طور خودکار اطالعات آ

ثبت احوال و یا ثبت اسناد درج شده و خود به خود در اطالعات اقتصاد خانوار 

 . شود اصالح می

 

: اربابیان افزود            

نیازي به حضور مردم در مرکز آ

اربابیان در پاسخ به این پرسش که چه زمانی براي کسانی که در مرحله اول سال 

12و یا مرحله دوم از  87

ها نشده براي دریافت یارانه

مشخص خواهد کرد که از طریق کارگروه

زمان آن مشخص نیست

صورت خودکار از طریق اطالعات مرکز آمار با پایگاه

خاصی مشخص نشده است
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جایگزین دفترچه خدمات » کارت ملی«

شود  درمانی می

مدیرعامل سازمان بیمه خدمات درمانی

به صورت آزمایشی در تهران اجرا می» کارت ملی«طریق 

در صورت اجراي این طرح، بیمار در مراجعه به پزشک به : حافظی در این باره افزود

خود را ارایه می "کارت ملی"دفترچه خدمات درمانی جاي 

اي و با ثبت کد ملی، فرد تحت پوشش  از طریق سامانه رایانه: وي گفت            

بیمه خدمات درمانی شناسایی شده و پس از آن پزشک نسخه درمانی خود 

ها هم بیمه شده توسط کارت  نویسد و براي ارائه دارو در داروخانه می

 .شود می

مدیرعامل سازمان بیمه خدمات درمانی اظهار کرد            

از کارت ملی در بیمه خدمات درمانی حدود چهار تا پنج ماه آینده به صورت 

آزمایشی در بعضی از مناطق تهران به اجرا در می

ران و در صورت تامین اعتبار و زیر ساختبه سایر مناطق ته

اجرایی کردن مرحله دوم این طرح : وي افزود .یابد نقاط دیگر کشور گسترش می

شود و نیازي به نسخه پزشک هم وجود  که طی آن هیچ کاغذي رد و بدل نمی

هاي ارتباطی و اینترنت در کشور ندارد، نیازمند تکمیل و ارتقاء فناوري

اي که باید مراکز درمانی، مطب پزشکان، بیمارستان گونه

مدیرعامل سازمان با اشاره به اینکه استفاده از  .آنالین با هم ارتباط داشته باشند

هاي مختلفی از جمله استفاده از دفترچه  هاي بیمه خدمات درمانی با چالش دفترچه

ها همراه است، افزود استفادهدیگران و برخی سوء 

براي جمعیت تحت پوشش بیمه خدمات درمانی در کشور به  "هوشمند سالمت

صورت آزمایشی به زودي در استان قم اجرا می

در ارتقاء کیفیت خدمات درمانی نقش مهمی دارد، اما نیاز "هوشمند سالمت

 . منابع مالی بسیار و زمانبر است

 

 میلیون 33هم اکنون : حافظی اظهار کرد

 بیمه   پوشش سطح کشور تحت  نفر در  

 کمی و ارتقاء  قرار دارند   خدمات درمانی

 این جمعیت درمانی به  کیفی خدمات  و  

 حال  در  هاي  و فعالیت  از طریق اقدامات 

 .شود انجام، دنبال می
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مکان واقع شدن و به علت کوچک بودن . به کار رود ۱

عمل اسکن توسط یک پرتو نوري صورت می گیرد که ترس 

لذا استفاده از آنها به موارد بسیار امنیتی که راحتی کاربران 

 : کتاب کارت ملی هوشمند ذکر شده بود و من عینا از روي اون چنین خوندم

        هم بصورت مجتمع در یک مجموعه پیکربندي ) ذخیره سازي

 .لی دسترسی فیزیکی می گرددکنتیجه عملکرد سامانه شبکیه نگاري عموما منجر به کنترل باز و بسته شدن درها یا بطور 

 :منتظر پاسخ با چشمانی باز و آماده شنیدن

همانطور فاکتورهاي ژنتیکی بطور کامل قادر به تعیین الگوي 

تنها بعضی بیماري . دوقلوها را از یکدیگر تمایز دهداست 

بسیار پایین                                                

اگه جایی رو بتونن ببینن که البته . دارن خیالشون راحت باشه اگه از دید خوبی برخوردار نیستن عوضش شناسایی نمی شن

 : و به تصویري که در کتاب کارت ملی هوشمند از تصویر شبکیه و دوربین نگاري انداخته بود اشاره کرد و افزود

 . چشمی که تو رو نبینه، دل سیاهیه که بهتره هیچ چی رو نبینه

 در حریم کارت نتوان زد دم از گفت و شنید                           زآنکه آنجا جمله اعضاء چشم باید بود و گوش

 .البته در اینجا منظور شاعر از کارت همان عشق است که با اجازه از خواجه حافظ شیرازي کمی آنرا تغییر می دهم

 :داش مشتی، کتش رو در آورد و روي شانه اش انداخت و گردنش رو به چپ و راست تکان داد

                                                            

                                                                                               

...داردادامه                                                                                                                                                      

 نیره السادات حصاري                                                                                                                                                      

هفته نامه داخلی کارت ملی هوشمند                                                        شماره 

معاونت آمار و انفورماتیک
۸

سازمان ثبت احوال کشور

 ندــــهمراه با کارت ملی هوشم

  )قسمت بیست و چهارم ( 

N:۱هر شبکیه مانند عنبیه داراي الگوي منحصر به فردیست که می تواند براي شناسایی هاي 
عمل اسکن توسط یک پرتو نوري صورت می گیرد که ترس . مشکل استناسب بسیار مآن در چشم سنجش خصوصیات بدون یک سامانه دقیق و 

لذا استفاده از آنها به موارد بسیار امنیتی که راحتی کاربران . از آسیب همین پرتو باعث شده کاربران در استفاده از این سامانه ناراحتی داشته باشند

کتاب کارت ملی هوشمند ذکر شده بود و من عینا از روي اون چنین خوندم

ذخیره سازي واحددریافت تصویر، واحد تولید الگو و مقایسه و 

نتیجه عملکرد سامانه شبکیه نگاري عموما منجر به کنترل باز و بسته شدن درها یا بطور 

 اون کدوماست؟) مزایا و معایب(ویژگی هاي متمایز کننده شبکیه 

منتظر پاسخ با چشمانی باز و آماده شنیدن ، با کنجکاويد که پدربزرگ مثل شاگردي باهوش و سراپا گوش از معلمش می کن

همانطور فاکتورهاي ژنتیکی بطور کامل قادر به تعیین الگوي . ویژگی فیزیولوژیکی پایدار شبکیه می باشد ،شبکه پیچیده مویرگ هاي خونی شبکیه

است لذا شبکیه نگاري همانند عنبیه نگاري حتی قادر . دقیق شبکه عروق شبکیه نمی باشند

 . شبکه می شود ب مرواید باعث تغییر و تضییع این

FAR ] خطاي تطبیقنرخ[(False Acceptance Rate)                                                  بسیار پایین

ویژگی فیزیولوژیکی پایدار

 ناپذیربسیار فریب 

دشواري استفاده

عدم تمایل کاربران در کار با سامانه هاي چشمی

کاربردهاي محدود

 :بزرگ که سراپا حواسش رو جمع گفته هاي من کرده بود با شوخی گفت

دارن خیالشون راحت باشه اگه از دید خوبی برخوردار نیستن عوضش شناسایی نمی شن

و به تصویري که در کتاب کارت ملی هوشمند از تصویر شبکیه و دوربین نگاري انداخته بود اشاره کرد و افزود

چشمی که تو رو نبینه، دل سیاهیه که بهتره هیچ چی رو نبینه. خدا هیچ چشمی رو بی سو نکنه، هیچ دلی رو بی نور

در حریم کارت نتوان زد دم از گفت و شنید                           زآنکه آنجا جمله اعضاء چشم باید بود و گوش

البته در اینجا منظور شاعر از کارت همان عشق است که با اجازه از خواجه حافظ شیرازي کمی آنرا تغییر می دهم

داش مشتی، کتش رو در آورد و روي شانه اش انداخت و گردنش رو به چپ و راست تکان داد

                                                            ).است  قکارت ملی هوشمند رو عش( به قول جماعت جاهالي قدیم 

                                                                                                                              

                                                                                                                             

                                                                                                                             

هفته نامه داخلی کارت ملی هوشمند                                

سازمان ثبت احوال کشور

هر شبکیه مانند عنبیه داراي الگوي منحصر به فردیست که می تواند براي شناسایی هاي -

آن در چشم سنجش خصوصیات بدون یک سامانه دقیق و 

از آسیب همین پرتو باعث شده کاربران در استفاده از این سامانه ناراحتی داشته باشند

 .می شود اهمیت ندارد، محدود

کتاب کارت ملی هوشمند ذکر شده بود و من عینا از روي اون چنین خوندم 4 این مطالبی بود که در ادامه ي فصل

دریافت تصویر، واحد تولید الگو و مقایسه و (اجزاء سامانه شبکیه نگاري -

نتیجه عملکرد سامانه شبکیه نگاري عموما منجر به کنترل باز و بسته شدن درها یا بطور . می شوند

ویژگی هاي متمایز کننده شبکیه -

که پدربزرگ مثل شاگردي باهوش و سراپا گوش از معلمش می کن این سوالی بود

شبکه پیچیده مویرگ هاي خونی شبکیه-

دقیق شبکه عروق شبکیه نمی باشند

ب مرواید باعث تغییر و تضییع اینهاي خاص از جمله آ

 ه نگاريیمزایا و معایب شبک     

:مزایا

FAR
ویژگی فیزیولوژیکی پایدار

 بسیار فریب

 :معایب

دشواري استفاده

عدم تمایل کاربران در کار با سامانه هاي چشمی

کاربردهاي محدود

بزرگ که سراپا حواسش رو جمع گفته هاي من کرده بود با شوخی گفتپدر

دارن خیالشون راحت باشه اگه از دید خوبی برخوردار نیستن عوضش شناسایی نمی شنمجرمینی که آب مروارید -

 !می دونم بعید

و به تصویري که در کتاب کارت ملی هوشمند از تصویر شبکیه و دوربین نگاري انداخته بود اشاره کرد و افزود

خدا هیچ چشمی رو بی سو نکنه، هیچ دلی رو بی نور-

در حریم کارت نتوان زد دم از گفت و شنید                           زآنکه آنجا جمله اعضاء چشم باید بود و گوش            

 : و با لحنی مزاح گونه ادامه داد

البته در اینجا منظور شاعر از کارت همان عشق است که با اجازه از خواجه حافظ شیرازي کمی آنرا تغییر می دهم-

داش مشتی، کتش رو در آورد و روي شانه اش انداخت و گردنش رو به چپ و راست تکان دادبا حالتی ا لحنی جاهالنه و و ب

به قول جماعت جاهالي قدیم  -

                               

                                                                                                                             

                                                                                                                             
 


