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٢ معاونت آمار و انفورماتیک 

ایجاد بستر توسعه دولت الکترونیک

طبیعتا معرفی کارت هوشمند و همچنین بستر شناسائی دیجیتال و امضاء 

دیجیتال سبب ایجاد زمینه توسعه دولت الکترونیکی و ارائه خدمات دولتی و 

در حوزه خدمات دولت . خصوصی در حوزه فن آوري اطالعات می گردد

شوند که عبارتند از دولت،  میمطرح  کلی

اساس نه نوع ارتباط مشخص  اینبر . و شهروندان

  :شود می

شهروندبنگاه

شهروند-دولتبنگاه-دولت

شهروند-بنگاهبنگاه-بنگاه

شهروند-شهروندبنگاه-شهروند

 دیجیتال هویت یکشهروند بعنوان  تعریفهوشمند، در واقع 

 واقعی فضايهمانگونه که شهروندان در . اطالعات است

 اینامکان  دیجیتال هویت زیرساختکنند، 

 اینپس از  طبیعتا. آورد میبوجود  دیجیتالتعامل را بصورت گسترده در حوزه 

. خواهد شد پذیرامکان  دیجیتالانواع خدمات، ارتباطات و تعامالت در حوزه 

  .گزارش است ینموضوع خارج از دامنه ا ین

یکپارچه سازي پروژه هاي موجود و آینده کشور در 

مند، سبب می شود تا از ایجاد بستر شناسایی دیجیتال توسط کارت ملی هوش

  . انجام پروژه هاي مشابه توسط سازمان ها و نهاد هاي مختلف جلوگیري شود

         پیش نویس سند چشم انداز پروژه

)11(ملی هوشمند 
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طبیعتا معرفی کارت هوشمند و همچنین بستر شناسائی دیجیتال و امضاء 

دیجیتال سبب ایجاد زمینه توسعه دولت الکترونیکی و ارائه خدمات دولتی و 

خصوصی در حوزه فن آوري اطالعات می گردد

کلیبطور  موجودیتسه  الکترونیک،

و شهروندان) بنگاه ها( خصوصی بخش

می دیده ذیلشود که در جدول  می

  

دولت

دولت-دولتدولت

دولت-بنگاهبنگاه

دولت-شهروندشهروند

  

هوشمند، در واقع  ملیکارت  معرفی

اطالعات است آوريدر حوزه فن 

کنند،  میخود تعامل  هویتبراساس 

تعامل را بصورت گسترده در حوزه 

انواع خدمات، ارتباطات و تعامالت در حوزه 

ینو باز کردن ابعاد ا یشترپرداختن ب

  

یکپارچه سازي پروژه هاي موجود و آینده کشور در  -2-8

  زمینه کارت هوشمند

ایجاد بستر شناسایی دیجیتال توسط کارت ملی هوش

انجام پروژه هاي مشابه توسط سازمان ها و نهاد هاي مختلف جلوگیري شود

  وفات اولین بانوي اسالموفات اولین بانوي اسالم

به به   رارا

تمامی مسلمانان جهان تمامی مسلمانان جهان 

  ..عرض می نمائیمعرض می نمائیم

پیش نویس سند چشم انداز پروژه

ملی هوشمند  کارت

والدت با سعادت والدت با سعادت 

  امامامام

  ))ع ع 
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وفات اولین بانوي اسالموفات اولین بانوي اسالم

رارا) ) سس((حضرت خدیجه حضرت خدیجه 

تمامی مسلمانان جهان تمامی مسلمانان جهان 

عرض می نمائیمعرض می نمائیم  تسلیت تسلیت 

والدت با سعادت والدت با سعادت 

امامامام  کریم اهل بیت،کریم اهل بیت،

ع ع ( ( حسن مجتبی حسن مجتبی 

  ..گرامی بادگرامی باد
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 یرويتوان و ن یبنابراین نه تنها در هزینه بلکه در انرژي به معن. چرا که ایشان از همین بستر می توانند براي ارائه خدمات بهره گیرند

  . صرفه جوئی فراونی صورت خواهد گرفت ییپروژه ها ینچن يالزم جهت اجرا

اقتصادي وريبهره ایجاد -9- 2

موضوع  یناول. وجود دارد یمختلف یلامر دال ینا يبرا. ها خواهد شد ینههوشمند در دراز مدت سبب کاهش هز یپروژه کارت مل

از تخلفات  یاريکشور، از بس یتهو یقتصد یرساختدر صورت امن تر نمودن ز. باشد یم یتاز جعل هو یريو جلوگ یتامن یشافزا

  . گردد یم یاز هرز رفتن منابع مال یريسبب جلوگ یماشود که مستق یم یريجلوگ

 دیگراز موارد  نیزکه در بند مربوطه داده شد  توصیفیهوشمند با  ملیکارت  محوریتکارت هوشمند، با  هايکردن پروژه  یکپارچه

  .است اقتصادي وريبهره  ایجاد

 ایندر . هاست هزینهکاهش  الکترونیکیاطالعات و توسعه دولت  آوريخدمات در بستر فن  سازي فراگیرو  معرفیاز اهداف  یکی

در  ید،نما یعآنرا تسر یابستر کمک کند و  اینلذا هر آنچه که بتواند به توسعه . شمار موجود مراجعه نمود بیتوان به مراجع  میمورد 

  .خواهد بود یکشده شر یجادا ياقتصاد يبهره ور

و  ییدولت بعلت ارائه خدمات شناسا يبرا درآمدزایی یجادهوشمند بوده است، ا یاز کشورها به کارت مل یکه برخ رویکردي

 یلدر هنگام تحو ینههز یافتشکل اول در. به دو صورت رخ داده است یامر بطور کل ینا. بوده است یرفراگ یجیتالد یتهو یقتصد

است که با  هاییبه ازاء خدمات و تراکنش  ینههز یافتشکل دوم در. از مبلغ تمام شده است یشب یغکارت به شهروندان با مبل

در کشور ما نیز بر اساس قوانین و زیرساخت هاي آن می توان مدل هایی را براي درآمد زایی براي . گیرد میاستفاده از کارت صورت 

  .دولت تدوین نمود

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

حدیث

  رمضان ماه آزمایش

 :فرموند) ع(مجتبی امام حسن 

 و اطاعت با که داده قرار خویش مخلوق براى بردارى بهره و مسابقه میدان را رمضان ماه خداوند

 سبقت گروهى آورند، دست به را خداى خشنودى و گیرند سبقت و پیشى یکدیگر بر بندگى

 آنانى از تعجب و شگفت. شدند متضرر و ماندند عقب دیگر گروهى و بردند را مسابقه و جستند

 پرداخته لعب و لهو و خنده به هدفان، بى دیدن زیان و نیکوکاران گرفتن پاداش روز در که است

 و است مشغول خویش نیکى به نیکرفتار دید خواهید شود برکنار حجابها اگر قسم خدا به. اند

 را رمضان نتایج و بیند مى خود بچشم را خویش قیامت یعنى ;گرفتار بدش رفتار به بدکردار

.کند مى مشاهده



٤ معاونت آمار و انفورماتیک 

معرفی  2003ژوئن  23گردد و تا کارت هوشمند که در 

برخالف انگلیس که با (اي در هنگ کنگ نداشته است 

این کار . ي به دلیل مسایل سیاسی، هنگ کنگ شروع به ثبت مقیمان خود به منظور صدور سند شناسایی کرد

ها همانطور که در شکل زیر قابل مشاهده 

شده خود کرد که شامل اثر انگشت و عکس صاحب کارت و 

. ها بوده است بینید کارت نوجوانان کوچکتر بود و فقط حاوي نام، محل و تاریخ تولد آن

  .ها تایپ شده بوده است عالوه بر این اطالعات این کارت

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

گردد و تا کارت هوشمند که در  کاغذي شناسایی برمی اسنادتاریخچه اسناد شناسایی در هنگ کنگ به اولین 

اي در هنگ کنگ نداشته است  سازي و استفاده از کارت شناسایی تا به امروز مناقشه

  ).هاي فراوانی همراه بوده است

ي به دلیل مسایل سیاسی، هنگ کنگ شروع به ثبت مقیمان خود به منظور صدور سند شناسایی کرد

ها همانطور که در شکل زیر قابل مشاهده  در این کارت. هاي کاغذي هیچ دوره اعتباري نداشت این کارت

  .تشده اس است، تصویر شخص و اثر انگشت وي نیز ثبت می

شده خود کرد که شامل اثر انگشت و عکس صاحب کارت و  روکشهاي شناسایی  ، دولت شروع به تولید اولین کارت

بینید کارت نوجوانان کوچکتر بود و فقط حاوي نام، محل و تاریخ تولد آن همانطور که در شکل زیر می

عالوه بر این اطالعات این کارت. هاي قرمز رنگ داشته اند ده است و زنان کارت

تجربه کشورهاي دیگر در دولت الکترونیک و کارت ملی هوشمند 

)بخش دوم(هنگ کنگ 
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٨  

٨  

  

تاریخچه دولت الکترونیک و کارت ملی -8-3

تاریخچه اسناد شناسایی در هنگ کنگ به اولین 

سازي و استفاده از کارت شناسایی تا به امروز مناقشه پیاده. یابد شد ادامه می

هاي فراوانی همراه بوده است انتقادها و عیبجویی

ي به دلیل مسایل سیاسی، هنگ کنگ شروع به ثبت مقیمان خود به منظور صدور سند شناسایی کردمیالد 40در اواخر دهه 

این کارت. خاتمه یافت 1951تا سال 

است، تصویر شخص و اثر انگشت وي نیز ثبت می

  

، دولت شروع به تولید اولین کارت1960در سال 

همانطور که در شکل زیر می. مهر اداري بود

ده است و زنان کارتهاي مردان آبی بو کارت
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٥ معاونت آمار و انفورماتیک - احوال کشورسازمان ثبت 

  

عرضه شد، تغییرات شامل اصالح متن و حذف اثر انگشت از روي کارت بوده  1973شده در سال  روکشهاي  دومین سري کارت

هاي شناسایی  ، به همراه داشتن کارت1980از سال . کی بوده استهاي نوجوانان و بزرگساالن در این سري ی فرمت کارت. است

  .هاي غیرقانونی به هنگ کنگ بود این قانون براي جلوگیري از موج مهاجرت. اجباري شد

این کارت . عرضه شدند 1983هاي قبلی داشتند در سال  هاي شناسایی کامپیوتري شده که امنیت بیشتري در مقایسه با کارت کارت

  .پالستیکی بوده است پوشششناسایی از کاغذهاي امنیتی پیشرفته با واترمارك ضد جعل و پوشیده شده با یک 

. هاي شناسایی هنگ کنگ دو نوع شد از این به بعد کارت. صادر شد 1987ال هاي شناسایی تجدید نظر شده کامپیوتري از س کارت

نوع دوم صاحب کارت حق  و در. نوع اول کارت شناسایی دائمی هنگ کنگ است که صاحب کارت در هنگ کنگ حق مسکن دارد

  .مسکن ندارد



٦ معاونت آمار و انفورماتیک 

، هر کس که کارتش را گم 2003ژوئن سال 

سال  18داد، یا به  سال رسیده بود و باید براي اولین بار درخواست کارت می

  هاي قدیمی  داد، یا مواردي از این قبیل برایشان یک کارت هوشمند به عوض کارت

ها که از  ی هنگ کنگ جایگزین شد، به ترتیب سال تولد صاحب کارت

سال  18از (و بزرگساالن ) سال 18سال تا 

  .نوع کارت شناسایی در هنگ کنگ وجود دارد

سال ملزم به، به همراه داشتن  18سالگی دریافت کنند و افراد باالي 

.سالگی کارت بزرگساالن را دریافت کنند

 2003میلیون سکنه هنگ کنگ از همان سال 

هاي  مرکز ثبت نام در منطقه تدارك دیده است و برنامه زمانبندي ثبت نام را نیز منتشر کرده است و روال

ثبت نام کرد با استفاده از  نفر را 150.000

  .کند فناوري مقایسه اثر انگشت پیشرفته، که اطمینان از شناسایی هر شهروند را به صورت منحصر به فرد ممکن می

  :منبع

مستندات مشاورین پروژه
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ژوئن سال  23در . هاي هوشمند کرد ها با کارت ، دولت شروع به جایگزینی کارت

سال رسیده بود و باید براي اولین بار درخواست کارت می 11کرده بود یا کارت اش آسیب دیده بود، و سن اش به 

داد، یا مواردي از این قبیل برایشان یک کارت هوشمند به عوض کارت بزرگساالن می رسید بود و باید درخواست کارت

ی هنگ کنگ جایگزین شد، به ترتیب سال تولد صاحب کارتیهاي شناسا ، تمام کارت2007تا 

.و قبلش شروع شد و بعد کوچکترها به همین ترتیب

سال تا  11بین (، جوانان )سال 11زیر (هاي کودکان  ها نیز خود به دسته

نوع کارت شناسایی در هنگ کنگ وجود دارد 6به این ترتیب مجموعا 

سالگی دریافت کنند و افراد باالي  11در سن  HKIDمقیمان هنگ کنگ باید یک کارت 

سالگی کارت بزرگساالن را دریافت کنند 18هاي جوان باید در سن  کارت. ها هستند کارتشان در تمام شرایط و همه زمان

میلیون سکنه هنگ کنگ از همان سال  7ثبت نام بیومتریکی براي تمام  هاي جدید را با دپارتمان مهاجرت جایگزینی کارت

مرکز ثبت نام در منطقه تدارك دیده است و برنامه زمانبندي ثبت نام را نیز منتشر کرده است و روال

150.000این دپارتمان با موفقیت در هر ماه . نام نویسی کارت شناسایی را به سهولت ارائه داده است

فناوري مقایسه اثر انگشت پیشرفته، که اطمینان از شناسایی هر شهروند را به صورت منحصر به فرد ممکن می
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، دولت شروع به جایگزینی کارت2003در سال 

کرده بود یا کارت اش آسیب دیده بود، و سن اش به 

رسید بود و باید درخواست کارت

تا  2003بین آگوست . صادر شد

و قبلش شروع شد و بعد کوچکترها به همین ترتیب 1960

  

ها نیز خود به دسته عالوه بر این، این کارت

به این ترتیب مجموعا . شود تقسیم می) به باال

مقیمان هنگ کنگ باید یک کارت 

کارتشان در تمام شرایط و همه زمان

دپارتمان مهاجرت جایگزینی کارت

مرکز ثبت نام در منطقه تدارك دیده است و برنامه زمانبندي ثبت نام را نیز منتشر کرده است و روال 9این دپارتمان . آغاز کرد

نام نویسی کارت شناسایی را به سهولت ارائه داده است

فناوري مقایسه اثر انگشت پیشرفته، که اطمینان از شناسایی هر شهروند را به صورت منحصر به فرد ممکن می
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این مدل توسط کارن الینه، استاد دانشکده مسائل امور شهري و جونگ وولی، استاد دانشکده تجاري دانشگاه نوادا الس وگاس  :لی -مدل الینه  -ب 

این بحث از دولت ایالتی نشأت  .ارائـــــــه و برپایه یکسري امکان سنجی هاي مدیریتی، سازمانی و فنی و طبق تجربیات ایاالت متحده بنا شده است

طبق نظر این دومحقق براي ایجاد یک دولت الکترونیک مبتنی بر اینترنت و  . نوآوریهاي مدل در دو سطح دولت محلی و مرکزي کاربرد داردمی گیرد و 

  . روشهاي دیجیتالی مراحل زیر ضروري است

نان و درخواست صاحبان سهام وجود به دلیل درخواست شهروندان، فشار فناوري اطالعات، باالرفتن دانش فنی کارک :فهرست برداري - مرحله اول 

با ایجاد این سایت شهروندان می توانند از نحوه ارائه خدمات و نحوه خدمات بعداز آن با دریافت اطالعاتی از سایتها و . وب سایت دولتی ضروري است

فزایش یابد و با ایجاد یک سایت فهرست، امکان اتصال با شعار شهروندان به عنوان مشتري، مقدار اطالعات قابل ارائه باید ا. روشهاي دولتی آگاهی یابند

  . و استفاده براي سایر سایت ها نیز فراهم شود

در ضمن براي به روز . به طور معمول در سایت فهرست، موضوعها براساس وظایف یا عنوانهاي وزارتخــانه ها و موسسات دولتی طبقه بندي می شوند

ه تغییرات متفاوتی که در روشها و مقررات انجام می گیرد، به طور سریع باید در اطالعات وب سایت ها اصالحات نگه داشتن سایتهاي دولتی، با توجه ب

البته ممکن است یک . همچنین مسئولیت هرکــدام از موسسات دولتی در هماهنگی، برنامه ریزي و حفظ وب سایت مشخص شود. الزم به عمل آید

در این مرحله هیچگونه تغییري به لحاظ الکترونیک اتفاق نمی افتد بلکه تنها به پرکردن . ولتی را برعهده بگیردموسسه مرکزي مسئولیت وب سایتهاي د

در پایان باید گفت که ایده خدمات قابل دسترس براي همگان مستلزم روشهاي برخط و غیرالکترونیک است زیرا همگان . یکسري فرمها محدود می گردد

  . ترنتی دسترسی نداشته باشندممکن است به امکانات این

بنابراین، کارگزاران، . در این مرحله شهروندان روز به روز خواستار گسترش انجام کارهایشان به صورت الکترونیک هستند :تراکنش -مرحله دوم 

این نوع ارتباطات امید به  .ئه خدمات هستندمدیران دولتی و شهروندان با بودن کانالهاي ارتباطی مقدماتی برخط، به دنبال افزودن بر این کانال هاي ارا

شهروندان به تدریج از مزایاي دولت الکتــــــرونیک همچون خدمت رسانی در همــــــه اوقات روز، . بهبود کارایی را براي طرفین افزایش می دهد

ستادن در نوبت و عدم پاسخگویی در اداره ها آگاهی صرفه جویی در وقت به دلیل عدم مراجعه حضــــــوري و مواجه شدن با مشکالت رفت و آمد، ای

  .می یابند

)بخش پایانی(  دولت الکترونیک

فرشاد مقیمان: گردآورنده
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ثبت فعالیتهاي وسایط نقلیه یا پرکردن فرمهاي مالیاتی سرآغاز چنین خدمات تراکنش . این خود باعث گسترش استفاده از دولت الکترونیک می شود

این توانایی باعث اعطاي نقش فعال تري . در ایـــن مـــــرحله، روشهاي ارتباطی به گونه اي تنظیم می شوند که روابط دوطرفه باشد. محور هستند

درنهایت اینکه در این جامعه پاسخگویی و کیفیت . به شهروندان می شود زیرا آنها به طور مستقیم می توانند با مسئوالن مربوط تماس برقرار کنند

- OFFبا سیستم هاي  ON-LINEم هاي سیست LINE مقایسه می شود و یکپارچگی آنها مدنظر قرار می گیرد.  

این ضرورت به این خاطر است که بعد از . هدف از این مرحلــــــه، اصالح سیستم و روشهاي خدمات رسانی است :ادغام عمودي -مرحله سوم 

طی این مرحله اغلب سازمانهاي دولتی، بانکهاي اطالعاتی خاصی  .هروندان افزایش پیدا می کندراه اندازي سیستم هاي ارتباطی جدید، انتظارات ش

به همین منظور بعضی از وظایف مشابه ابتدا همسان می شوند و این کار . لذا ادغام عمودي آنها ضروري است. دارند و طراحی و فرایندهاي مشابه ندارند

به عنوان نمونه اي از فعالیتهاي این . انجام می گیرد و یا اینکه ازطریق کانال خاصی با هم ارتباط پیدا می کنندازطریق یک بانک اطالعاتی متمرکز 

این سیستم ممکن است به یک پایگاه داده ملی که دربرگیرنده رانندگان . مرحله یک سیستم ثبت مجوز رانندگی در یک ایالت آمریکا را درنظر بگیرید

از آنجا که سیستم ها به طور عمودي ادغام شده اند، به محض اینکه یک شهروند براي یک مجوز . بوري است، متصل شودوسایط نقلیه سنگین ع

  .کاري در دولت فرمی را پر می کند، این اطالعات به سیستم مجوز کار ایالتی، دولت مرکزي و شماره تشخیص کارمند وارد و ثبت می شود

هستند، می توانند از ... ا، مسکن وذجا که شهروندان داراي نیازهاي مختلفی از قبیل آمـــوزش، بهداشت، غاز آن :ادغام افقی -مرحله چهارم 

از دیــــــدگاه آنان خدمات قابل ارائه میتوانند ازطریق سیلوهاي . کمکهاي اطالعاتی و خدمات دولتی این مرحله به بهترین نحو ممکن استفاده کنند

سازمانهاي مختلف با حوزه هاي وظیفه اي متفاوت نیز می توانند با همدیگر همکاري کرده و در اطالعات  .چه فراهم شوندمختلف و یا به صورت یکپار

ازنظر فنی ادغام  .به طوري که اطالعات مشترك ازطریق یک موسسه منتشر شود و همه وظایف موسسه ها را برعهده گیرد. یکدیگر هم سهیم شوند

از این طریق سازمانها . انس و رفع مشکالت تعارض آنها مستلزم وظایف متعدد و رفع هرگونه مانع براي دسترسی به آنهاستبانک هاي اطالعاتی نامتج

به شرطی که شهروندان این ادغام را به عنوان خوشه . قادر خواهند بود که از اصل صرفه جویی در مقیاس استفاده کنند و هزینه ها را کاهش دهند

  .ک جامعه محصور شده و یا اطالعات منحصـــر به فرد تلقی نکنندچینی از اطالعات ی

: منبع

اینترنت -



٩ معاونت آمار و انفورماتیک 

    

  IT ي توسعهشاخص اصلی براي 14

زیرشاخص مشخص  50در این زمینه، حدود : شاخص اصلی تعریف شده در این حوزه گفت
شاخص به نحوي تعریف  14این : ریاضی تأکید کرد   .ها را به صورت بومی، نهایی کنیم

باشد  هاي جهانی می ها، بر گرفته از شاخص اي که تعدادي از آن دهد، به گونه
و نظارت راهبردي  ریزي معاون برنامه. المللی تعیین و تعریف شده است و در مقیاس ملی نیز کاربرد دارد

هاي تعریف شده، قطعاً ایران جایگاه بسیار مناسبی را در  در صورت تحقق شاخص
به خود  ICTکشور منطقه جایگاه دوم را در حوزه  25اي که در پایان برنامه پنجم، در میان 
) IDI(آوري اطالعات  شاخص توسعه ارتباطات و فن: هاي اصلی تعریف شده گفت

هاي صورت گرفته باید تا پایان برنامه پنجم به  بینی تعریف شده و بر اساس پیش
المللی،  هاي بین در حال حاضر و بر اساس اعالم سازمان: دافزو

افزایش خواهد  0.8بینی شده، این شاخص به  هاي پیش است که در صورت اجراي برنامه
حوزه است و اگر چه هاي تعریف شده در این  هاي پرسرعت واگذار شده یکی دیگر از شاخص

عنوان یک معیار مستقل به آن توجه شده و امیدواریم تا پایان  است اما به لحاظ اهمیت به
ارایه کارت هوشمند ملی و پرونده : وي تصریح کرد. هاي پرسرعت ارایه شده باشد

هاي تعریف  صورت الکترونیکی، از دیگر شاخص کی به تمامی ایرانیان و عرضه تمامی خدمات بین دستگاهی به
هایی که به صورت کامالً بومی تعریف شده و موجب  یکی از شاخص

وي توسعه . اسکناس و شبه پول با پرداخت الکترونیکی استشود، شاخص جایگزینی 
درصد از کل آموزش هاي عالی،  30به طور متوسط باید : هاي مهم دانست و گفت

معاون    .دهاي اجرایی به صورت الکترونیکی ارایه شو دستگاه 
درصد از تجارت  30درصد از تجارت داخلی و  20انجام : آوري اطالعات تأکید کرد

هاي تدوین  ها به مردم از دیگر شاخص درصد از خدمات دستگاه 
درصدي کاداستر در شهرها و روستاها و  100توان به توسعه  هاي تعریف شده می

رسیدن صادرات محصوالت و : وي خاطر نشان کرد. هاي داده مکانی ملی اشاره کرد
 14هاي  درصد نیز از دیگر شاخص 60به ) ERP(درصد صادرات غیرنفتی و توسعه مدیریت منابع سازمانی 

تمام شناسنامه هاي موجود داراي اعتبار بوده و تعویض آنها اجباري 
براي تعویض شناسنامه ها فراخوان عمومی وجود نداشته و فقط شناسنامه هاي افرادي 
وي با اشاره به اینکه سازمان ثبت احوال براي تعویض شناسنامه ها فراخوانی اعالم 

داشته باشند و یا شناسنامه هاي آنها   تغییرات نام و نام خانوادگی
این گزارش علی اصغر عمیدیان معاون آمار و انفورماتیک سازمان ثبت احوال 

راي افرادي است که شناسنامه مردم دغدغه ي تعویض شناسنامه را نداشته باشد اولویت تعویض شناسنامه ب
شناسنامه هاي جدید داراي ضریب امنیتی باالیی بوده و امکان جعل در آن به حداقل می 
افرادي که درخواست تعویض شناسنامه دارند می توانند با دو قطعه عکس و شناسنامه هاي قبلی خود به یکی از 

به منظور          : معاون برنامه ریزي و نظارت راهبردي ارتباطات و فن آوري اطالعات گفت

.شاخص اصلی به صورت بومی تعریف شده است 14توسعه  فن آوري اطالعات در کشور 
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 - احوال کشورسازمان ثبت 

بر 
ملی 
89 

از اول 
تیرماه سال جاري و همزمان با آغاز صدور 
هاي جدید، روزانه دو هزار نفر براي تعویض 
گانه ثبت احوال در 
در این مرحله از 
ها، تنها شناسنامه چهار گروه تعویض 
این 
ها شامل کسانی است که نیاز به تغییر نام و نام 
خانوادگی و دیگر تغییرات در شناسنامه دارند، کسانی 
15 
هاي آنها گذشته و شناسنامه 
کسانی که اطالعات مندرج در آن مخدوش شده و از 
زمان 
تعویض شناسنامه این افراد در ادارات مختلف استان 

: استان تهران گفت
توانند در تهران به نواحی 
ها به ادارات ثبت 
احوال مراجعه و مدارك الزم را براي تعویض شناسنامه 
ها شناسنامه جدید صادر 
که 
تقریبا همه واجدان شرایط استان تهران کارت ملی 
از سال آینده قرار است، کارتهاي شناسایی 
هوشمند ملی براي همه مردم صادر و این کارتها 

  

14تعریف                                          
  

  

  

شاخص اصلی تعریف شده در این حوزه گفت 14وي درباره جزئیات 
ها را به صورت بومی، نهایی کنیم شده است که در صددیم این شاخص

دهد، به گونه هاي مهم جهانی را نیز پوشش می شده که شاخص
المللی تعیین و تعریف شده است و در مقیاس ملی نیز کاربرد دارد هاي بین که توسط بنگاه
در صورت تحقق شاخص: آوري اطالعات خاطر نشان کرد ارتباطات و فن

اي که در پایان برنامه پنجم، در میان  سطح جهان خواهد داشت به گونه
هاي اصلی تعریف شده گفت وي با تشریح شاخص. اداختصاص خواهیم د

تعریف شده و بر اساس پیش ITUیکی از این شاخص هاست که از سوي 
افزو  ریزي و نظارت راهبردي ارتباطات  معاون برنامه   .برسد 6.22

است که در صورت اجراي برنامه 0.4شاخص آمادگی الکترونیکی ایران 
هاي پرسرعت واگذار شده یکی دیگر از شاخص تعداد پورت: ریاضی ادامه داد. یافت

است اما به لحاظ اهمیت به IDIهاي شاخص  یکی از زیرمجموعه
هاي پرسرعت ارایه شده باشد درصد از خانوارها پورت 50برنامه پنجم به 
کی به تمامی ایرانیان و عرضه تمامی خدمات بین دستگاهی بهسالمت الکترونی

یکی از شاخص: ریزي خاطر نشان کرد معاون برنامه. شده در این حوزه است
شود، شاخص جایگزینی  توسعه شاخص خدمات الکترونیکی می

هاي مهم دانست و گفت هاي الکترونیکی را از دیگر شاخص آموزش
 هاي سازمانی در متوسطه، راهنمایی، ابتدایی و حتی آموزش

آوري اطالعات تأکید کرد ریزي و نظارت راهبردي ارتباطات و فن برنامه
 70چنین عرضه الکترونیکی  خارجی به صورت الکترونیکی و هم

هاي تعریف شده می از دیگر شاخص: دریاضی ادامه دا. است شده
هاي داده مکانی ملی اشاره کرد درصدي زیرساخت 100ایجاد و توسعه 

درصد صادرات غیرنفتی و توسعه مدیریت منابع سازمانی  1.5به  ICTخدمات 
.شوند در کشور محسوب می ITگانه تعریف شده براي توسعه 

  تعویض شناسنامه ها اجباري نیست

  
  

تمام شناسنامه هاي موجود داراي اعتبار بوده و تعویض آنها اجباري : رئیس سازمان ثبت احوال کل کشور گفت
براي تعویض شناسنامه ها فراخوان عمومی وجود نداشته و فقط شناسنامه هاي افرادي : افزود   دکتر محمد ناظمی اردکانی. نیست

وي با اشاره به اینکه سازمان ثبت احوال براي تعویض شناسنامه ها فراخوانی اعالم . که دچار تغییراتی شده باشد تعویض می شود
تغییرات نام و نام خانوادگیافرادي که شناسنامه هاي آنها نیاز به : نکرده است تصریح کرد

این گزارش علی اصغر عمیدیان معاون آمار و انفورماتیک سازمان ثبت احوال  بنابر. مستعمل و کهنه شده باشند در اولویت هستند
مردم دغدغه ي تعویض شناسنامه را نداشته باشد اولویت تعویض شناسنامه ب: کل کشور گفت

شناسنامه هاي جدید داراي ضریب امنیتی باالیی بوده و امکان جعل در آن به حداقل می : وي گفت. هاي آن ها مخدوش است
افرادي که درخواست تعویض شناسنامه دارند می توانند با دو قطعه عکس و شناسنامه هاي قبلی خود به یکی از  :وي گفت. رسد

.احوال مراجعه کنندادارات ثبت 

معاون برنامه ریزي و نظارت راهبردي ارتباطات و فن آوري اطالعات گفت

توسعه  فن آوري اطالعات در کشور  
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هاي ملی قدیمی تا  اعتبار کارت

  یکسال دیگر تمدید شد

  

بر : مدیرکل ثبت احوال استان تهران گفت
ملی هاي  اساس مصوبه هیئت دولت، اعتبار همه کارت

89که اعتبار آنها امسال به اتمام رسیده تا پایان سال 
از اول : سید احمد قشمی افزود.تمدید شده است

تیرماه سال جاري و همزمان با آغاز صدور 
هاي جدید، روزانه دو هزار نفر براي تعویض  شناسنامه

گانه ثبت احوال در  44شناسنامه به ادارات و دفاتر 
در این مرحله از : وي ادامه داد  .کنند استان مراجعه می
ها، تنها شناسنامه چهار گروه تعویض  تعویض شناسنامه

این . شود و براي آنها شناسنامه جدید مکانیزه صادر می
ها شامل کسانی است که نیاز به تغییر نام و نام  گروه

خانوادگی و دیگر تغییرات در شناسنامه دارند، کسانی 
15، کسانی که بیش از ها مفقود شده که شناسنامه آن

هاي آنها گذشته و شناسنامه  سال از تعویض شناسنامه
کسانی که اطالعات مندرج در آن مخدوش شده و از 

زمان : قشمی اظهار کرد .درجه اعتبار ساقط است
تعویض شناسنامه این افراد در ادارات مختلف استان 

  .روز متغیر است 15متفاوت و از یک تا 

استان تهران گفت مدیرکل ثبت احوال 
توانند در تهران به نواحی  افراد واجد شرایط تعویض می

ها به ادارات ثبت  و مناطق ثبت احوال و در شهرستان
احوال مراجعه و مدارك الزم را براي تعویض شناسنامه 

ها شناسنامه جدید صادر  ارایه کنند تا براي آن
که مدیرکل ثبت احوال استان تهران با بیان این   .شود

تقریبا همه واجدان شرایط استان تهران کارت ملی 
از سال آینده قرار است، کارتهاي شناسایی : دارند، گفت

هوشمند ملی براي همه مردم صادر و این کارتها 
.هاي شناسایی ملی فعلی شود جایگزین کارت
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١٠ معاونت آمار و انفورماتیک - احوال کشورسازمان ثبت 

  )قسمت بیست و هشتم (  همراه با کارت ملی هوشمند

  :ز جانب او با این مضمونقبل از رفتن به کالس اشتیاق پدربزرگ دیدنی بود و سرکالس هم ولع شنیدن مطالب از استاد، وصف ناشدنی و شروع بحث، بی درنگ و بی تعلل ا

از جمله می توان به . شناسه هاي بیومتریکی دیگري هم اخیرا مورد استفاده قرار گرفته است که به علل مختلف هنوز کاربرد وسیعی ندارد -دیگر سامانه هاي بیومتریکی

بوي بدن، الگوي بافت هاي زیر پوستی ، نحوه راه رفتن، الگوي رگ هاي پشت دست، خطوط کف دست، شکل گوش، شکل دندان ها، DNA: بیومتریک هاي زیر اشاره کرد

 راه حل نهایی فایق آمدن بر مشکالتی که بعضا هر فناوري بیومتریکی به همراه دارد استفاده همزمان از چند بیومتریک مختلف در یک سامانه:سامانه هاي چند الیه  ...دست و 

میان افزارهاي بیومتریک نرم افزارهاي شناسایی : میان افزار بیومتریک .چند الیه گفته می شود می باشد به این روش اصطالحا سامانه) مثال انگشت نگاري و چهره نگاري(

ثانیا امکان انتخاب تعمیم قبول یا رد یک داده ورودي را به فناوري اصلی واگزار نمایند تا امکان تشخیص هویت . هستند که اوال قادرند با ابزارهاي بیومتریکی گوناگون کار کنند

تاثیر : و حاال شکل گیري بیومتریک ها که به سه طریق تشکیل می شوند. در کاربردهاي گوناگون و منابع مختلف ممکن شود) و شبکه  PCا در زمینه ي دسترسی به خصوص(

ر تشکیل یک ویژگی بیومتریکی اگر چه به بر اساس یک قانون، هر سه فاکتور د .و عادتویژگی هاي ژنتیکی، تغییرات تصادفی در مراحل اولیه تشکیل جنین، آموزش، تکرار 

در کل باید توجه داشت که انتخاب یک بیومتریک . البته باید توجه داشت که تاثیرات تصادفی در ساختار کلی خود، اغلب رفتار ژنتیکی را دنبال می کند. میزان مختلف نقش دارد

  : ردبراي فرآیند شناسایی افراد با توجه به فاکتورهاي زیر صورت می گی

دادهثبت مدت زمان و نحوه : سهولت استفاده

شفافیت، سازگاري، قابل سنجش بودن(کم ترین نرخ هاي خطا : صحت(

بخشی از یک گروه کاربري که می توانند با این بیومتریک شناسایی شوند: توانایی تشخیص

که معموال وابسته به نوع حسگر است: قیمت

  :سامانه بیومتریکی به اختصار اشاره کرداستاد درباره ي نحوه ي عملکرد یک 

یک کاربرد با ارائه داده هاي بیومتریکی مورد نیاز سامانه در سامانه ثبت می کند

الگوهاي بیومتریکی پردازش شده حاصل از داده ها، در سامانه ذخیره می شود

به منظور تایید یا تعیین هویت، مشخصه بیومتریک افراد مجددا دریافت می شود

گوهاي تایید هویت با یک یا چند الگوي ثبت شده در سامانه مقایسه می شودال

نتایج مقایسه با سطح آستانه اطمینان سامانه مقایسه می شود

نتیجه نهایی اعالم می شود

  :د گفتاستا ،و در پاسخ وردپدربزرگ از کاربردهاي مختلف بیومتریک به طور کلی سوال کرد و میزان امنیتی که به ارمغان می آ

امنیت دسترسی به هر فضاي فیزیکی ممکن همچون سایت ها و ساختمان ها : امنیت دسترسی فیزیکی

امنیت دسترسی منطقی به شبکه یک سازمان : امنیت فضاي سایبر

امنیت انجام هر گونه تراکنش مالی و اعتباري: امنیت تعامالت

پایانه هاي فروش /خودپردازها/خرده فروشی) 2شناسایی مجرمان  )1: شامل) کاربرد محور(در دسته بندي اول . ی استدسته بندي کاربردهاي بیومتریک از دو دیدگاه قابل بررس

شناسایی شهروندان  )8زمانی و کنترل حضور و غیاب / دسترسی فیزیکی )7شبکه / دسترسی به رایانه )6تلفنی / تجارت الترونیک )5خودپردازها ) 4دسترسی به حساب ها ) 3

  نظارت )14توزیع امکانات عمومی  )13گواهینامه رانندگی  )12راي گیري  )11مدیریت بحرانهاي بزرگ شهري  )10شناسایی ملی  )9

  : املش) کاربر محور(دوم بندي در دسته 

  

  

  

  

  

  

  :پدربزرگ با همان حالت وجدي که از کاربردهاي بیومتریک با دو دیدگاه، به وي دست داده بود، چون پرنده اي سبک بال آواز سر داد

  ...ادامه دارد                                                                           چون بگذریم دیگر نتوان به کارت رسیدن         فرصت شمار این کارت کز این دو راهه منزل 

  نیره السادات حصاري                                                                                                                                                                                                

  :کارمند محور:                                                   شهروند محور

  و شبکه ها PCشناسایی مجرمان                                                 دسترسی به 

  فیزیکی و حضور/ شناسایی شهروندان                                               دسترسی زمانی

  ثبت هویت راي دهندگان

  :مشتري محور)                 تامین اجتماعی(استفاده از امکانات عمومی 

  تلفنی / فعالیت هاي مرتبط با مهاجرت و مسافرت                    تجارت الکترونیک

  پایانه هاي فروش/ خودپردازها/ اعطاي مجوزها و صدور کارت هاي شناسایی               خرده فروشی

  بررسی سوابق و موقعیت گذشته شهروندان

  نظارت


