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بر  یمبتن يها یرساختامکان استفاده از ز

لذا گم . آورد می پدیدرا  بیومتریک تکنولوژي

 يجد یدشدن کارت، تهد یدهدزد یاشدن و 

 ینصاحب آن به حساب نخواهد آمد و ا يبرا

    شهروندان را  یتامن یشافزا یمعن یقادق

 .دهد یم

موضوع مهم دیگر جلوگیري از تروریست  

به این معنی که با دیجیتال کردن . است

هویت، امکان ردیابی و ردگیري بسیاري از 

بنابراین این امکان . تراکنش ها وجود دارد

براي دولت بوجود می آید که بتواند 

ها را بررسی کرده و از بروز حوادث  تراکنش

ش ها تروریستی با تحلیل این تراکن

 یامر هم اکنون در برخ ینا. جلوگیري نماید

و کشف اقدامات  یابیکشورها جهت رد

 ینستنکته جالب ا. افتد یاتفاق م یستیترور

 یزرا ن یشگیرانهروش امکان اقدامات پ ینکه ا

. آورد یبوجود م یسمدر جهت مقابله با ترور

دهد که اقدامات  یها نشان م یلتحل یراز

  خاص با  یازهاين یشبه پ یازن یستیترور

 یلخاص دارند که با تحل يمدل ها و الگوها

توان مدل ها و  یم یکیالکترون يتراکنش ها

از  یشکرده، پ ییمشکوك را شناسا يالگوها

      از آن  یستیانجام اقدامات ترور

 .نمود یريجلوگ

ھفتھ نامھ داخلي کارت ملي ھوشـــــــمند

1389شنبه نهم مردادماه 

 معاونت آمار و انفورماتیک

  پیش نویس سند چشم اندازپیش نویس سند چشم انداز                                                    

) 8(  پروژه کارت ملی هوشمندپروژه کارت ملی هوشمند                                                  

افزایش امنیت

طبیعتا یکی از مهمترین اهداف معرفی کارت 

این امر به . 

نخست تبدیل 

بدنه اي که قابلیت پذیرش 

هاي امنیتی را 

ود و بدین وسیله از جعل و یا 

دوم اینکه تجهیز کارت ملی به تراشه 

الکترونیکی سبب ایجاد امکان شناسائی 

دیجیتال براساس عناصر بیومتریکی و امضاء 

بنابراین امنیت کارت ملی 

و نهایتا تصدیق هویت را که هدف اصلی 

باشد، را بشدت افزایش 

است  ينکته ضرور

تراشه و  

را نسبت به 

 یمثل کارت مل

امر را  ینا

 یتامن يتوان در تفاوت ماهو

 یزیکیف یت

 يبر تکنولوژ

 یکبعنوان مثال در 

کمان،  ین

در  یتلکن امن

. بر دانش است

 يها یتمبه عنوان مثال چنانچه از آلگور

پاسخ -چالش یراستاندارد نظ یتهو یقتصد

استفاده شود،  ٣DESرمز  یتملگورا يبرمبنا

 ینا یدکل یتداده ها معادل امن یتامن

البته در روش . شود یم يرمزنگار یتمآلگور

دانش  يهم از روش ها یزیکیف یتامن ینتام

شود، لکن از آنجا که  یمحور بهره گرفته م

 یبدنه اغلب چشم یتیبردن و کنترل امن یپ

 يرا برا ییچالش ها یرد،گ یصورت م

 .آورد یبوجود م يبهره بردار یستمس

شده تا حد امکان از  سعی ینجاا اینالبته در 

اجتناب شود، لکن  فنی ریزپرداختن به نکات 

مهم است که  بسیارموضوع  ایناشاره به 

 هویت تصدیق تواناییکارت هوشمند 

 امريارائه دهنده خدمات را دارد،  زیرساخت

ناممکن  کاغذيه انجام آن توسط کارت ک

 .است

 هايکارت  فیزیکی امنیت افزایشعالوه بر 

سبب افزایش امنیت شهروندان نیز  سنتی،

 یاز کارت مل یريمی گردد، چرا که با بهره گ

هوشمند، بسیاري از خدمات تنها با استفاده از 

اثرانگشت شهروند امکان پذیر می باشد که 

 ینا. ر از رمز عبور داردامنیتی به مراتب باالت

است که کارت هوشمند  یلدل ینامر به ا
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افزایش امنیت -2-1

طبیعتا یکی از مهمترین اهداف معرفی کارت 

. ملی هوشمند افزایش امنیت است

نخست تبدیل . دو وسیله صورت می پذیرد

بدنه اي که قابلیت پذیرش بدنه کارت به 

هاي امنیتی را  وسیعی از ویژگی حدودهم

ود و بدین وسیله از جعل و یا شامل می ش

 . کپی کارت جلوگیري می نماید

دوم اینکه تجهیز کارت ملی به تراشه 

الکترونیکی سبب ایجاد امکان شناسائی 

دیجیتال براساس عناصر بیومتریکی و امضاء 

بنابراین امنیت کارت ملی . دیجیتال می گردد

و نهایتا تصدیق هویت را که هدف اصلی 

باشد، را بشدت افزایش  میمعرفی کارت ملی 

نکته ضرور ینالبته ذکر ا. می دهد

 یعنیکارت،  یجیتالکه بخش د

را نسبت به  يباالتر یتعامل امن یستمس

مثل کارت مل(صرف  یزیکیبخش ف

ا یلدل. آورند یبوجود م) يکاغذ

توان در تفاوت ماهو یم یبطور کل

یتامن. دانست یجیتالو د یزیکیف

بر تکنولوژ یهاعتماد و تک يبر مبنا یشترب

بعنوان مثال در . مختلف است يها

ینرنگ, یلوشتوان از گ یکارت م

لکن امن. بهره برد... و  یزريصدور ل

بر دانش است یهتک يبرمبنا یجیتالد يفضا
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    تجربه کشورهاي دیگر در دولت الکترونیک و

 ملی هوشمند

هوشمند در کره و مشکالتی که دولت کره در این رابطه با آن 

مرحله اول که از سال . توان سیر حرکت کره به سمت دولت الکترونیک و کره الکترونیکی را در سه مرحله مورد بررسی قرار داد

در مرحله بعد که در همان سال شروع شد، خدمات دولتی 

هاي کلیدي مدیریت عمومی با هم تجمیع شوند آغاز شده 

هاي صادراتی و وارداتی و موارد دیگر در این  امالك، مدیریت محموله

 .مرحله انجام پذیرفت

اي از  در مرحله سوم که مرحله یکپارچگی نام گرفت، تالش گسترده

سازي موفق دولت الکترونیک از همان ابتداي  سوي دولت براي پیاده

در راس این کار، کمیته ویژه دولت الکترونیک وابسته به 

     حرکت این کمیته طبق یک . ریاست جمهوري کره قرار دارد

چشم انداز است که رویکرد آن ارائه خدمات بهتر به شهروندان و پدید 

ها است؛ همچنین شفافیت و کارایی  آوردن فضاي بهتر براي بنگاه

پروژه  11در این مرحله . نیز در دستور کار استبیشتر مدیریت دولتی 

مطرح شده است که در سه گروه به صورت  2002

 :اند

 هاي محلی سیستم اطالعات مدیریتی براي دولت

 سیستم اطالعات آموزشی

 سیستم اطالعاتی مدیریت پرسنل دولتی

سیستم اسناد الکترونیکی

 ترونیکساخت زیرساخت اطالعاتی براي دولت الک

 امضاي دیجیتال

تسهیل براي سیستم اطالعاتی دولتی

)بخش سوم (  کره جنوبی  کره جنوبی
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تجربه کشورهاي دیگر در دولت الکترونیک و                                      

ملی هوشمند کارت                                             

           

هوشمند در کره و مشکالتی که دولت کره در این رابطه با آن هاي مخالفان براي متوقف کردن پروژه کارت ملی 

توان سیر حرکت کره به سمت دولت الکترونیک و کره الکترونیکی را در سه مرحله مورد بررسی قرار داد

در مرحله بعد که در همان سال شروع شد، خدمات دولتی . تاین کار ادامه یاف 1996شروع شد، تشکیل اطالعات ملی پایه بود که تا سال 

هاي کلیدي مدیریت عمومی با هم تجمیع شوند آغاز شده  مرحله سوم که در آن بناست تا قابلیت 2001در سال 

دیجیتالی کردن نیز نام هاي مختلفی در مرحله اول که مرحله 

از جمله ثبت نام دیجیتالی مقیمان که طبیعتا 

اش پایگاه داده ثبت مقیمان سراسري براي تمام مراکز دولتی 

کار دیگري که در این مرحله انجام شد، 

لک میلیون م 32دیجیتال کردن مدیریت امالك بود که براي بیش از 

هاي دیگري که در این  فعالیت. در سراسر کره این کار انجام شد

مرحله صورت پذیرفت، انفورماتیک کردن مدیریت وسایل نقلیه و 

اما در مرحله دوم، که به مرحله انفورماتیک کردن نامگذاري شده، 

. خدمات دولتی رفته رفته به صورت دیجیتالی هم ارائه شدند

کامپیوتري کردن صدور گذرنامه، مدیریت گمرك، خدمات ثبت 

امالك، مدیریت محموله

مرحله انجام پذیرفت

در مرحله سوم که مرحله یکپارچگی نام گرفت، تالش گسترده

سوي دولت براي پیاده

در راس این کار، کمیته ویژه دولت الکترونیک وابسته به . شروع شد

ریاست جمهوري کره قرار دارد

چشم انداز است که رویکرد آن ارائه خدمات بهتر به شهروندان و پدید 

آوردن فضاي بهتر براي بنگاه

بیشتر مدیریت دولتی 

2002استراتژیک از سال 

اند زیر دسته بندي شده

 

 ها بهبود خدمات به شهروندان و بنگاه

 )خدمات دولتی به شهروندان(سیستم نوسازي خدمات مدنی 

 اطالعاتی بیمه اجتماعی مجتمع

 سیستم خرید الکترونیکی

سیستم اطالعات مدیریتی براي دولت.6

سیستم اطالعات آموزشی.7

سیستم اطالعاتی مدیریت پرسنل دولتی.8

سیستم اسناد الکترونیکی.9

ساخت زیرساخت اطالعاتی براي دولت الک

امضاي دیجیتال.10

تسهیل براي سیستم اطالعاتی دولتی.11

کره جنوبیکره جنوبی
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هاي مخالفان براي متوقف کردن پروژه کارت ملی  صرفنظر از تالش

توان سیر حرکت کره به سمت دولت الکترونیک و کره الکترونیکی را در سه مرحله مورد بررسی قرار داد مواجه بوده، می

شروع شد، تشکیل اطالعات ملی پایه بود که تا سال  1987

در سال . شدن رفتند یبه سمت انفورماتیک

 .است

هاي مختلفی در مرحله اول که مرحله  فعالیت

از جمله ثبت نام دیجیتالی مقیمان که طبیعتا . گیرد، انجام شد می

اش پایگاه داده ثبت مقیمان سراسري براي تمام مراکز دولتی  الزمه

کار دیگري که در این مرحله انجام شد، . به صورت آنالین است

دیجیتال کردن مدیریت امالك بود که براي بیش از 

در سراسر کره این کار انجام شد

مرحله صورت پذیرفت، انفورماتیک کردن مدیریت وسایل نقلیه و 

 .سیستم اطالعاتی مالی بود

اما در مرحله دوم، که به مرحله انفورماتیک کردن نامگذاري شده، 

خدمات دولتی رفته رفته به صورت دیجیتالی هم ارائه شدند

کامپیوتري کردن صدور گذرنامه، مدیریت گمرك، خدمات ثبت 

بهبود خدمات به شهروندان و بنگاه

سیستم نوسازي خدمات مدنی .1

اطالعاتی بیمه اجتماعی مجتمعسیستم .2

 خدمات مالیاتی .3

سیستم خرید الکترونیکی.4

بهبود کارایی دولت 

 سیستم اطالعات مالی.5
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تواند چندین نوع اطالعات براي کاربردهاي مختلف را در خود 

طرح بر این اساس بوده است که یک کارت هوشمند که شامل کارت شناسایی همه 

ی، سند اقامت و شامل منظوره، گواهینامه رانندگی، کارت بیمه پزشکی، کارت حقوق بازنشستگی مل

کارت حاوي یک شماره نیز هست که نشان دهنده محل تولد، زمان 

ها براي تمام شهروندان، از سال  دولت کره براي صدور کارت

 1997نوامبر  17بعد از اینکه مجلس ملی کره یک قانون براي پروژه در 

 .تصویب کرد، دیجیتالی کردن و تجمیع اطالعات فردي جزء اهداف اصلی این پروژه تعریف شدند

اما با توجه به . حامیان حفاظت از حریم شخصی در کره شروع به جنجال علیه این طرح کردند

تضمین قانون اساسی کره براي حقوق حریم شخصی، مجلس ملی، حفظ اطالعات شخصی توسط 

اي از مقررات را براي  این قانون دسته. را به صورت قانون در آورد

شود را وضع  مدیریت اطالعات پرسنلی کامپیوتري شده که توسط موسسات دولتی نگهداري می

 .آید این قانون توسط وزارت مدیریت دولتی به اجرا در می

تبادل و اشتراك اطالعات سریع و راحت بین موسسات 

 اي داده موثر دولتی و زیرساخت شبکه

هاي مدیریتی در یک  وري و کاهش هزینه افزایش بهره

 فرآیند کاري رشد یافته

تسهیالتی به شهروندان از طریق یک شناسه ارائه خدمات 

 منحصر به فرد

براي . براي بدنه کارت از پلی کربنات استفاده شده است

چاپ کارت و اطالعاتی همچون عنوان کارت، نام، تاریخ و محل صدور در روي کارت و شماره شناسایی کارت و همچنین راهنما در پشت کارت، 

ها و کاربردهاي مالی همچون  شایان ذکر است که قابلیت

 :منبع

مستندات مشاورین پروژهـ     

 در که روست این از. هست نیز) ع(بقیۀاهللا حضرت الهی،

 از یکی در) ص(اکرم پیامبر شده، وارد روایی متون

 : است چنین خطبه این

 روزي رمضان، ماه همچون آن در که است ماهی آن

 چند آن در عمل که است ماهی آن و شود می تقسیم

684 ص االقبال، ،68 ص ،94 ج بحاراالنوار،
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پروژه بزرگ براي ارتقاي 

که  2003

میلیارد وون کره 

ساله به خود اختصاص 

به . شروع کرد

، تقریبا 

. هاي اطالعاتی ساخته شد

کره در حال حاضر در حال تجمیع 

ها براي ارائه یکپارچه خدمات به 

، دولت 

پروژه کارت شناسایی 

کارت «

نام داشت که یک کارت 

تواند چندین نوع اطالعات براي کاربردهاي مختلف را در خود  این کارت می. داراي چیپ است

طرح بر این اساس بوده است که یک کارت هوشمند که شامل کارت شناسایی همه . نگهداري کند

منظوره، گواهینامه رانندگی، کارت بیمه پزشکی، کارت حقوق بازنشستگی مل

کارت حاوي یک شماره نیز هست که نشان دهنده محل تولد، زمان . اثر انگشت صاحب کارت باشد

دولت کره براي صدور کارت .تولد، و جنسیت صاحب کارت است

بعد از اینکه مجلس ملی کره یک قانون براي پروژه در . ریزي کرد برنامه 1999

تصویب کرد، دیجیتالی کردن و تجمیع اطالعات فردي جزء اهداف اصلی این پروژه تعریف شدند

حامیان حفاظت از حریم شخصی در کره شروع به جنجال علیه این طرح کردند

تضمین قانون اساسی کره براي حقوق حریم شخصی، مجلس ملی، حفظ اطالعات شخصی توسط 

را به صورت قانون در آورد 1994وسسات عمومی مصوبه م

مدیریت اطالعات پرسنلی کامپیوتري شده که توسط موسسات دولتی نگهداري می

این قانون توسط وزارت مدیریت دولتی به اجرا در می. کرده است

 توجیهات استفاده کارت ملی

مزایایی که براي کارت شناسایی ملی در کره ذکر شده است به شرح 

 افزایش و بهبود محافظت از حریم شخصی

 بهبود مزایا و ارزش مالکیت کارت شناسایی

محافظت شهروندان در مقابل جعل هویت و دزدي

 هاي مدیریتی با ارائه فرآیند کاري پیشر فته

 تبادل و اشتراك اطالعات سریع و راحت بین موسسات

دولتی و زیرساخت شبکه

افزایش بهره

فرآیند کاري رشد یافته

 ارائه خدمات

منحصر به فرد

 مشخصات فنی کارت ملی

براي بدنه کارت از پلی کربنات استفاده شده است. سازي کارت ملی هوشمند در کره استفاده شده است مواد و تجهیزات مختلفی براي پیاده

چاپ کارت و اطالعاتی همچون عنوان کارت، نام، تاریخ و محل صدور در روي کارت و شماره شناسایی کارت و همچنین راهنما در پشت کارت، 

Laser Engraving شایان ذکر است که قابلیت. و عکسبرداري تکفام استفاده شده است

 .نیز در کارت شناسایی کره جنوبی دیده شده است

 شعبان ماه هاي فضیلت

الهی، مطلق ولی والدت بستر بلکه است، شریف خود تنها نه که دارد قرار سال 

متون از شماري در آنچه بنابر .است شده اشاره ماه این اهمیت به وفور به نیز) ع(بیت

این از هایی قسمت. فرمودند آگاه ماه این شرافت به نسبت را مردم و خواندند اي خطبه

آن. شناسند می را آن حقّ و شمارند می بزرگ را آن عرش حامالن. است من ماه

تقسیم مؤمنان ارزاق آن در زیرا اند نامیده شعبان را ماه این و. شود می بسته آذین بهشت

       .دهد می ثمره 
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پروژه بزرگ براي ارتقاي  31دولت کره 

2003دولت الکترونیک خود در سال 

میلیارد وون کره  1.157اي حدود  سرمایه

ساله به خود اختصاص  5را در یک دوره 

شروع کرد را) 2007-2003(داد  می

، تقریبا 2007این ترتیب، تا تاریخ می 

هاي اطالعاتی ساخته شد تمام سیستم

کره در حال حاضر در حال تجمیع 

ها براي ارائه یکپارچه خدمات به  سیستم

، دولت 1997در سال  .شهروندان است

پروژه کارت شناسایی «کره خبر از ساخت 

«این کارت . داد »ملی الکترونیکی

نام داشت که یک کارت  »رونديشه

توجیهات استفاده کارت ملی -7-4

مزایایی که براي کارت شناسایی ملی در کره ذکر شده است به شرح 

 :زیر است

افزایش و بهبود محافظت از حریم شخصی

بهبود مزایا و ارزش مالکیت کارت شناسایی

محافظت شهروندان در مقابل جعل هویت و دزدي

هاي مدیریتی با ارائه فرآیند کاري پیشر فته کاهش هزینه

مشخصات فنی کارت ملی -7-5

مواد و تجهیزات مختلفی براي پیاده

چاپ کارت و اطالعاتی همچون عنوان کارت، نام، تاریخ و محل صدور در روي کارت و شماره شناسایی کارت و همچنین راهنما در پشت کارت، 

Laser Engravingاوري چاپ کارت از فن

Credit  وe-Cash نیز در کارت شناسایی کره جنوبی دیده شده است

 

 

 

 

 

 

 

 ایام ترین شریف شمار در شعبان ماه

بیت اهل و) ص(اکرم پیامبر سخنان

خطبه ماه این آغاز هنگام به ها، سال

ماه آن و است شریفی ماه شعبان... 

بهشت آن در و گردد می زیاد بندگان

 برابر هفتاد نیکو کار و شود می برابر
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 )اول  بخش(   دولت الکترونیکدولت الکترونیکدولت الکترونیک           

 مقدمه

ترین مقوالت در جامعه   یکی از مهم

. اطالعاتی، مسئله دولت الکترونیک است

ها بتوانند خدمات خود را به  دولت الکترونیک به معناي فراهم کردن شرایطی است که دولت

هاي اخیر به  این امر در سال.صورت شبانه روزي و در تمام ایام هفته به شهروندان ارائه کنند

ها قرار گرفته است و دولتمردان هوشمند نیروهاي خود را در  دولت طور جدي در دستور کار

اند که فرآیندهاي سیاسی، اقتصادي و  اند و درصدد برآمده راه تحقق چنین شرایطی بسیج کرده

اجتماعی را با کمک فناوري نوین ارتباطات و اطالعات اصالح کرده و از این طریق به شیوه 

 . هروندان بپردازندکارآمدتري به ارائه خدمات به ش

در حقیقت، به کارگیري و گسترش دولت الکترونیک غالبا در جهت انجام تغییرات در 

     اصوال تعریف واحدي. فرآیندهاي دولتی نظیر تمرکززدایی، بهبود کارایی و اثربخشی است

باره دولت الکترونیک وجود ندارد و این در

مسئله ناشی از ماهیت پویا و متغیر فناوري 

 . است

امروزه به استفاده از فناوري اطالعات و 

ارتباطات به منظور بهبود کارایی و اثربخشی، 

شفافیت اطالعات و مقایسه پذیري مبادالت 

اطالعاتی و پولی در درون دولت، بین دولت 

عه آن، بین دولت و هاي تاب و سازمان

شهروندان و بین دولت و بخش خصوصی 

 . شود دولت الکترونیک اطالق می

  جایگاه دولت الکترونیک در ایران

سایت دولتی ایران با  1000 قریب به. ها فعال است دولت الکترونیک در ایران با وجود آن که هنوز متولی مستقلی ندارد، اما در بعضی حوزه

رسانی دیجیتالی رسمی در وب وجود دارد، بخشی از روابط عمومی دیجیتالی کشور را به دوش  هایی که در اطالع ها و نقص وجود همه کاستی

دهند و این  نجام میاندازي شده است، خدمات مختلف انتظامی و ثبتی را ا هاي مختلف کشور راه دفاتر دولت الکترونیک که در استان. می کشند

ها میلیارد تومان تسهیالت از طریق طرح تکفا به بخش  اعطاي ده. خود یک گام به جلو در ارائه خدمات به شهروندان الکترونیکی ایران است

در اي تی، خود تاثیر غیرمستقیمی در گسترش دولت الکترونیک  خصوصی در جهت تقویت زیربناي اقتصادي و علمی بخش خصوصی در حوزه

هایی که در کشورهاي غربی حاکم است، از عقب ماندگی ساختاري و اجرایی رنج می برد  با این وجود، دولت الکترونیک ما با رویه. ایران دارد

 . گشاي بسیاري از موانع پیش روي باشد انداز بیست ساله کشور، مشکل که قطعا عزم ملی و ایجاد طرح جامع در این راستا، می تواند در چشم

فرشاد مقیمان: گرد آورنده 
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دهند، امکان استفاده از این فناوري براي  هاي نوین ارتباطی و اطالعاتی را پیش روي ما قرار می هایی که فناوري ترین فرصت یکی از مهم

ها در فرآیند اداره امور جامعه،  استفاده از این نوآوري. تر، کارآمدتر و پاسخگوتر ساختن آن است مهندسی مجدد معماري دولت و قابل دسترس

ها را وادار به  اند تا دولت امروزه عوامل مختلفی دست در دست یکدیگر داده. ب پدیدار شدن واقعیتی به نام دولت الکترونیک شده استموج

انتظارات افراد در مورد خدمات و محصوالت و نیز نحوه و کیفیت ارائه آن به طور روزافزون در حال . تجربه شکل جدیدي از اداره جامعه بکنند

آنان خواهان این هستند که ساعات کار موسسات دولتی افزایش یابد و هر . است و دولت نیز باید پاسخگوي این نیازها و انتظارات باشدتغییر 

ها معطل نشوند، خدمات باکیفیت تري دریافت کنند، خدمات و محصوالت ارزان  زمان که خواستند بتوانند کارهاي خود را انجام دهند، در صف

 . ترین شکل دولت براي این انتظارات در حال حاضر دولت الکترونیک است ان برسد و مواردي از این دست که پاسخگوتري به دستش

 

ها همچنین براي جذب سرمایه، کارگران ماهر، گردشگران و سایر موارد با یکدیگر در رقابت هستند و بدین منظور به امکانات جدیدي نیاز  دولت

هاي خوب زیادي را  دولت الکترونیک براي کیفیت خدمات رسانی به شهروندان، فرصت.کند این امکانات را فراهم میدارند که دولت الکترونیک 

. شهروندان قادرند به جاي چند روز یا چند هفته ظرف چند دقیقه یا چند ساعت اطالعات یا خدمات مورد نظر خود را دریافت کنند. کند ایجاد می

هاي خواسته شده را  هاي وابسته به دولت می توانند بدون استخدام وکالي دادگستري و حسابداران گزارش ها و سازمان شهروندان، شرکت

 . کارمندان دولت می توانند به سادگی و به صورت کارآمد مانند کارکنان دنیاي تجارت امور خود را انجام دهند. دریافت کنند

 

 اي از قبیل موارد ذیل در دولت منجر خواهد شد؛ ک به بهبودهاي قابل مالحظهیک استراتژي موثر در زمینه استقرار دولت الکترونی

تسهیل خدمت رسانی به شهروندان 

کوچک سازي اندازه دولت(هایی از مدیریت دولتی  حذف رده ( 

هاي وابسته به دولت  ها و همچنین سازمان تسهیل اخذ اطالعات و خدمات توسط شهروندان و شرکت 

هاي اضافی و موازي  ها از طریق ادغام و حذف سیستم ها و کاهش هزینه تسهیل فرآیندهاي کاري سازمان 

 

 

 

 :منبع

اینترنتـ  
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  هاي هاي   صدور گذرنامهصدور گذرنامه 

  الکترونیکیالکترونیکی            

از ابتداي مهر ماهاز ابتداي مهر ماه  

: رئیس پلیس صدور گذرنامه گفت
با اتمام خرید تجهیزات صدور گذرنامه 

ماهه دوم  6ابتداي الکترونیکی این گذرنامه از 
سرهنگ  .سال جاري در کشور صادر می شود

هایی که  با پیگیري: محمود صادقی افزود
نیروي انتظامی در سال گذشته به عمل آورده 
بودجه مصوب شده دولت براي اجراي طرح 

وي  .صدور گذرنامه الکترونیکی پرداخت شد
ها و تجهیزات  ه  تا کنون بیشتر دستگا: ادامه داد

گذرنامه الکترونیکی از سوي پلیس تامین صدور 
ماهه دوم سال جاري پروژه  6شده و از ابتداي 

 .شود ها در کشور فعال می صدور این گذرنامه
با آغاز : رئیس پلیس صدور گذرنامه تصریح کرد

صدور گذرنامه هاي الکترونیکی متقاضیان 
توانند مدارك مورد نیاز را به مراکز خدمات  می

ظامی تحویل دهند تا در ظرف الکترونیک انت
یک هفته گذرنامه الکترونیکی براي آنان صادر 

دفتر خدمات  500در حال حاضر حدود  .شود
الکترونیک انتظامی در سراسر کشور مشغول به 

دفتر آن در تهران  70فعالیت هستند که بیش از 
 . بزرگ قرار دارد

  ارایه ارایه   در در   ملی ملی   شماره شماره 

      آمد آمد     کارکار            آمارهايآمارهاي

  دارددارد    بدیلبدیل  نقشی بی نقشی بی 

به گزارش اداره کل روابط عمومی و 
اموربین الملل، دکتر عادل آذر که در اولین 

مرکز آمار : همایش ترویج شماره ملی گفت 
ایران یکی از پیشگامان در بهره گیري از شماره 

وي افزود این شماره منحصر به فرد . ملی است
حلقه وصل  براي آحاد ایرانیان می تواند

بانکهاي اطالعاتی کشور باشد و نقش عمده اي 
. دربرنامه ریزي هاي توسعه اي کشور دارد

رییس مرکز آمار ایران با برشمردن آثار 
: کاربردي شدن شماره ملی و کد پستی گفت 

رصد مهاجرت در کشور از پیامدهاي مهم این 
فرآیند است که از ترکیب این داده ها با نتایج 

آمارهاي مهاجرت در سرشماري ها می توان 
قابل ذکر است . کشور را مورد بررسی قرار داد

این همایش به همت سازمان ثبت احوال کشور 
در این همایش مدیران و  .برگزار گردید

متخصصان سازمان هاي مختلف در حوزه 
.فناوري اطالعات حضور داشتند
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اخبار هفتهاخبار هفته

ثبت احوال ظرفیت کامل ثبت احوال ظرفیت کامل 

                    

  فناوري هاي نوین را داردفناوري هاي نوین را دارد

معاون وزیر کشور و رییس سازمان 
این سازمان ظرفیت 
کامل براي استفاده از فناوري هاي روز در 
جهت ارایه خدمات هویتی به همه مردم مناطق 

در جلسه شوراي 
   هماهنگی ثبت وقایع حیاتی استان تهران
امروز قادر هستیم با تامین یک سري 
از خدمات ثبت احوال را از 
تال به مردم ارایه کنیم تا 
 . مراجعه به ادارات ثبت احوال کاهش یابد

اکنون تعداد مراجعات به ادارات ثبت احوال 
براي دریافت خدمات بسیار زیاد است و به دلیل 
اینکه برخی از کارها هنوز به صورت دستی 
براي پاسخگویی به 
مردم را نداریم و این امر موجب اتالف وقت 

ارایه دستی برخی از 
کارها در سازمان موجب مخدوش شدن برخی 
ساله امنیت اسناد را کاهش 
بنابراین باید به سمت الکترونیکی 
برداریم تا عالوه 
بر افزایش امنیت اسناد هویتی، خدمات رسانی 

براي الکترونیکی شدن این 
 سازمان چند برنامه در نظر گرفته شده است که
  .روند پیشرفت این طرح ها خوب است

معاون وزیر کشور در خصوص اقدامات اداره کل 
خدمات رسانی : ثبت احوال استان تهران گفت 

در این استان به دلیل اینکه جمعیت زیاد با 
ترکیب نامتجانس دارد و کوچکترین تغییري در 

محل صدور  اسناد هویتی باید از دیگر مناطق
اسناد استعالم شود نیاز به زمان بیشتري دارد 

الکترونیکی شدن خدمات این که امیدواریم با 
خدمات نیز سرعت  ، ارایه این نوعسازمان

به گفته ناظمی اردکانی، . بیشتري پیدا کند
مقدمات الکترونیکی شدن اسناد هویتی و 
خدمات رسانی در استان تهران فراهم شده و 

نظور نرم افزارهاي مورد نیاز تامین براي این م
 .شده است 

وي در بخش دیگري در خصوص صدور 
صدور این نوع : شناسنامه هاي مکانیزه گفت 

شناسنامه براي همه کسانی که شناسنامه آنها 
نیاز به انجام تغییرات ثبتی از جمله تغییر نام و 
نام خانوادگی و تعویض عکس دارد در همه 

ز شده و در استان تهران استان هاي کشور آغا
 .نیز این کار در حال انجام است 

  
این شناسنامه ها دوام باالیی داشته : وي افزود 

و اطالعات مندرج آن به صورت مستقیم وارد 
پایگاه جمعیتی کشور می شود و امکان جعل آن 

براي تعویض این : وي تاکید کرد . صفر است
نوع شناسنامه ها با شناسنامه هاي فعلی 
فراخوان عمومی نداریم و در صورتی که 

ان براي تامین بخشی از استانداري هاي هر است
امکانات و تجهیزات مورد نیاز این طرح کمک 
کنند می توانیم به صورت مرحله اي شناسنامه 
 . هاي جدید را براي همه مردم صادر کنیم 

 : استاندار تهران نیز در این مراسم گفت 

استانداري براي تخصیص اعتبار و کمک مالی 
جهت اجراي طرح صدور شناسنامه براي 

نان استان تهران آمادگی دارد و در صورتی ساک
که اداره کل ثبت احوال استان براي این منظور 
آماده باشد حاضریم بخش عمده اي از اعتبار 
مورد نیازشان را براي اجراي این طرح تامین 

براي صدور کارت  :مرتضی تمدن افزود. کنیم 
هاي ملی هوشمند شهروندان استان تهران هم 

احوال پیشنهاد کرد، استانداري به سازمان ثبت 
تهران آماده است براي صدور کارت ملی 
هوشمند جهت ده درصد از شهروندان این 

.استان کمک مالی کند 
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اخبار هفتهاخبار هفته

ثبت احوال ظرفیت کامل ثبت احوال ظرفیت کامل 

                    براي استفاده از براي استفاده از 

فناوري هاي نوین را داردفناوري هاي نوین را دارد
 
 
 
 
 
 
 
 

معاون وزیر کشور و رییس سازمان 
این سازمان ظرفیت  :ثبت احوال کشور گفت

کامل براي استفاده از فناوري هاي روز در 
جهت ارایه خدمات هویتی به همه مردم مناطق 

 . مختلف کشور را دارد
در جلسه شوراي  "دکتر محمد ناظمی اردکانی

هماهنگی ثبت وقایع حیاتی استان تهران
امروز قادر هستیم با تامین یک سري   :افزود 

از خدمات ثبت احوال را از نرم افزارها بسیاري 
تال به مردم ارایه کنیم تا ورطریق شبکه پ

مراجعه به ادارات ثبت احوال کاهش یابد
 : وي گفت

اکنون تعداد مراجعات به ادارات ثبت احوال 
براي دریافت خدمات بسیار زیاد است و به دلیل 
اینکه برخی از کارها هنوز به صورت دستی 

براي پاسخگویی به انجام می شود سرعت الزم 
مردم را نداریم و این امر موجب اتالف وقت 

 . مردم می شود 

ارایه دستی برخی از : ناظمی اردکانی افزود
کارها در سازمان موجب مخدوش شدن برخی 

ساله امنیت اسناد را کاهش اسناد شده و این م
بنابراین باید به سمت الکترونیکی  .می دهد

برداریم تا عالوه شدن خدمات ثبت احوال گام 
بر افزایش امنیت اسناد هویتی، خدمات رسانی 

.به مردم را تسریع دهیم 

براي الکترونیکی شدن این  ،به گفته وي
سازمان چند برنامه در نظر گرفته شده است که
روند پیشرفت این طرح ها خوب است
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 )پنجم  قسمت بیست و(  ندـــــهمراه با کارت ملی هوشم

به این . این تکنیک ازتصاویر سه بعدي دست و اندازه گیري پهنا، عرض و طول انگشتان و بند انگشتان استفاده می کند) دست نگاري(هندسه دست  ـ 

از این . کند ترتیب که کاربر دست خود را در فضاي مشخص شده قرار می دهد و دوربین باال و کنار با تهیه تصاویري اطالعات الزم را دریافت می

استفاده می شود و یکی از ساختار یافته ترین فناوري هاي تجاري روز به شمار می رود که به علت استفاده آسان و  1:1فناوري بیشتر در کاربردهاي 

 .راحت رشد سریعی در گسترش کاربر آن مشاهده می شود

من و دوستم با دقت به شکل دستگاه ثبت و تشخیص هندسه . ست داشت به ما نشون داداستاد این مطالب را شمرده گفت و تصویر اون رو از جزوه اي که در د

 : دست و نحوه قرارگیري دست، خیره شدیم و از طرف دیگر به گفته هاي او گوش می دادیم

در یک مجموعه مستقل ) سخت افزار دریافت تصویر، نرم افزار مقایسه و واحد ذخیره سازي (همه بخش هاي یک سامانه تشخیص هندسه دست  ـ 

این سامانه ها قادرند الگوي دست هزاران کاربر را در حافظه خود ذخیره نمایند و می توانند همراه با کارت هاي شناسایی به کار روند .  قرار می گیرد

این سامانه ها عموما با سامانه . دهد یک پردازنده کوچک عمل تولید الگو و مقایسه را انجام می) اطالعات بیومتریکی از این کارت ها بازیابی شده(

 :ویژگیهاي متمایز کننده هندسه دست. هاي کنترل دسترسی فیزیکی ترکیب می شوند

اینجا بود که . یایداین مطلب دیگري بود  که استاد شروع کرد به طرح اون که از وي اجازه گرفتم تا پدربزرگ هم براي شنیدن مطالب همراه ما به دفتر استاد ب 

با خوشحالی بقیه ي مبحث رو با جان و دل . تم به شدت عالقه ي پیرمرد راجع به کارت ملی هوشمند اشاره کرد و باعث شد استاد درخواست من رو بپذیرهدوس

    وض پر از آبی به خانه که رسیدم مثل کبوتري که پر و بالش رو در ح. گوش دادم و تا لحظه اي که به خانه برگردم از شادي در پوست خودم نمی گنجیدم

پایم به اتاق . می شوید و خستگی پرواز رو از بدنش می زداید، به سر و صورتم مقداري از آب حوض پاشیدم و در احساس خوب پرنده دقایقی شریک شدم

کرد که به گفته ي خودش پیش پاي نرسیده پدربزرگ رو صدا زدم و ماجرا رو به وي گفتم از خوشحالی مرا در آغوش گرفته بوسید و مرا میهمان آب میوه اي 

 .من آماده کرده بود

صفا و صمیمیتی . فرداي آن روز در دفتر استاد سالم و احوال پرسی گرمی بین پدربزرگ و استادمون رد و بدل شد که انگار سالها آشنایی پشت آن وجود داشت

یک جاي خوب نزدیک استاد، نشان از میهمان نوازي . تم رو تحت تاثیر قرار دادکه در چهره هر دوي آنها جریان داشت به چهره ما هم سرایت کرد و من و دوس

 : او داشت و استقبال از این همه عالقه ي وافر به کارت ملی هوشمند و داشتن اطالعات در اون مورد و ادامه ي مبحث هندسه دست به عنوان

نند روش دست نگاري از الگوي رگ ها جهت تشخیص هویت استفاده می کند که کاربران غالبا تصور می ک: ویژگی هاي متمایز کننده هندسه دست ـ 

سامانه هاي . روش شناسایی الگوي رگ هاي دست یکی از بیومتریک هاست که اخیرا کاربردهاي زیادي هم داشته است. برداشتی نادرست است

ول و عرض کلی دست و انگشت، فاصله بین مفاصل، ساختار پهنا، ط. ویژگی دست و انگشتان را اندازه گیري می نماید 90دست نگاري حدود 

 اسکلتی دست و دیگر المان ها از جمله این خصوصیات هستند از آنجا که ویژگی هاي مذکور خیلی متمایز کننده نیستند، از این روش نمی توان

 .براي اهداف تعیین هویت یا در کاربردهاي بسیار امنیتی استفاده کرد

 ت نگاري    مزایا و معایب دس

 :                                                                                                                    مزایا

 قابلیت استفاده در محیط هاي متفاوت و متغیر 

داراي فناوري ساختار یافته و قابل اطمینان 

 و فضول برداشت نمی شودعموما از آن به عنوان یک سامانه مزاحم

بر پایه خصوصیات پایدار فیزیولوژیکی عمل می کند 

 :معایب

صحت آن محدود است

طراحی ارگونومیک آن براي بعضی کاربران محدودیت ایجاد می کند

فاکتورهاي شکلی آن باعث محدود شدن حوزه کاربرد شده است 

ایجاد چهره ي مشتاق پدربزرگ مثل شاگرد درس خوانی که تفریحش درس خواندن است، استاد را به باز کردن مطلب ترغیب کرد و گفتگویی که نتیجه اش 

                      .                                                                                                           جو دوستانه تر بود

 . . . ادامه دارد                                                                                                                                               

 نیره السادات حصاري                                                                                                                                                          


