گزارش مأموريت به کشور مالزي

بر اساس دعوت کنسرسيوم متشکل از شرکتهاي ،Optima،MSC،Dermalog،Oberthur،BMH
 Fanava،Trustgateو مصوبه جلسه  618هيأت نظارت بر مسافرتهاي خارجي کارکنان دولت ،هيأت
متشکل از آقايان طاهر موهبتي معاون برنامهريزي ،مديريت و توسعه منابع انساني ،محسن کرمي معاون امور
اسناد هويتي و محمد ابراهيم طريقت مشاور رياست سازمان و قائم مقام مجري طرح کارت هوشمند ملي
براي بررسي امکانات و توانمنديهاي کنسرسيوم مذکور و همچنين آشنايي با تجربيات کشور مالزي در
حوزه کارت هوشمند بويژه نحوه استفاده از کارت مذکور در ارائه خدمات اعم از بر کارت (  (on cardيا
کارت

برون

( )off caredو مالقات با مسئولين ثبت احوال کشور مالزي و مذاکره پيرامون چگونگي انجام امور مربوط
به ثبت وقايع هويتي و خصوصاً نحوة پيادهسازي طرح کارت هوشمند در مالزي از تاريخ دوشنبه 03/30/03
لغايت پنجشنبه 03/30/30از کشور مذکور بازديد بعمل آوردند.
مالزي کشوري در جنوب شرقي آسيا و پايتخت آن کواالالمپور است .سازمانهاي دولتي و وزارتخانههاي
اين کشور در شهر جديد پوتراجايا (پايتخت اداري) اين کشور واقع است .مالزي عضو سازمان ملل متحد و
اتحاديه کشورهاي همسود شامل سيزده ايالت در جنوب شرقي آسيا است .نام «مالزي» زماني انتخاب شد
که فدارسيون ماليا ،سنگاپور ،ساباح و ساراواک يک اتحاديه متشکل از  10ايالت را تشکيل دادند .در سال
 108۱سنگاپور از مالزي جدا شد و به کشوري مستقل تبديل گرديد .مالزي دربردارنده دو ناحيه جغرافيائي
است که درياي چين جنوبي آنها را از هم جدا ميکند:
شبه جزيره مالزي يا مالزي غربي (که بر روي شبه جزيره مااليي قرار دارد) از شمال با تايلند مرز
خشکي دارد و از طريق جاده شوسه جوهور از جنوب با سنگاپور پيوند دارد.
 جغرافيا
مساحت 000603 :کيلومتر مربع
مقام (در مقايسه با جهان)88 :
مساحت خشکي 0068۱3 :کيلومترمربع
مساحت آبي 1103:کيلومتر مربع
کمي بزرگتر از مکزيک

 دولت و سياست
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مالزي کشوري با حکومت پادشاهي مشروطه است .اين کشور به دست يک فرمانرواي بلند مرتبه يا
( )Agong Yang di-Pertuanکه از آن به نام شاه مالزي ياد ميشود ،اداره ميگردد .او براي يک دوره
پنج ساله در ميان نه پادشاه اياالت مااليايي برگزيده ميشود؛ چهار ايالت ديگر ،فرمانداراني دارند که در کار
اين انتخاب شرکت نميکنند.
مجلس مالزي شامل يک مجلس نمايندگان (( )Dewan Rakyatيعني «خانه ملت») و يک مجلس
سنا يا (( )Dewan Negaraيعني خانه کشور) ميباشد .مجلس  010عضوي نمايندگان از طريق
هيئتهاي تک عضوي موکالني انتخاب ميشوند که اعضاي آن براي حداکثر يک دوره ۱ساله برگزيده
شدهاند .قدرت قانونگذاري بين قانونگذاران فدرال و ايالتي تقسيم ميشود .تمام  33سناتور آن براي مدت 0
سال متصدي امور وکالت خود هستند؛که 08نفر از آنها از سوي مجامع ايالتي 0 ،نفر به نمايندگي از منطقه
فدرال کوآالالمپور ،يعني 1نفر از حوزههاي فدرال البوان و پوتراجايا ،و 03نفر باقي نيز توسط شاه منصوب
ميگردند .انتخابات پارلماني مالزي دست کم يکبار در هر ۱سال برگزار ميشود ،که آخرين انتخابات عمومي
آن در مارس  0330برگزار شدهاست .سن راي دهندگان بايد از  01به باال باشد تا بتوانند براي اعضاي
مجلس نمايندگان و نيز بيشتر اياالت و نيز مجمع قضائي ايالتي راي بدهند .راي دادن اجباري نيست.
قدرت اجرايي در اختيار کابينه مالزي (هيئت دولت) به رياست نخست وزير است؛ و قانون اساسي مالزي
تاکيد ميکند که نخست وزير بايد عضو مجلس پايين دستي ،پارلمان مالزي باشد که بنابر نظر حاکم عالي
ميتواند به گروه اکثريت در مجلس دستور دهد .کابينه از ميان اعضاي دو مجلس انتخاب ميگردد.
 تقسيمات کشوري و شهروندي
مالزي داراي  10استان است و استاندار هر استان را اصطالحاً «شاه» مينامند.
به بيشتر مالزياييها حقوق مدني شهروندي داده شدهاست همه مالزياييها بدون هيچ شهروندي رسمي در
داخل اياالت خود شهروند فدرال هستند .براي هر شهروند کارت شناسائي بهداشتي تحت عنوان
" "MyKadدر سن  10سالگي صادر ميشود ،و بايد هميشه آن را با خود داشته باشد.
 اقتصاد
مالزي يک کشور با در آمد متوسط در دهه ي  1033خود را از توليد کننده مواد خام به اقتصاد چند
بخشي تبديل کرده است.
 توازن قدرت خريد
 060ميليارد دالر ( )0330مقام در مقايسه جهان 03
 003/0ميليارد دالر ()0336
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 030/3ميليارد دالر ()0333
نرخ واقعي رشد )0330( %1/3 :
مقام 100:در مقايسه با جهان
)0336( %0/3
)0333( %8/۱
 جمعيت کل
 03,303,333نفر


ساختار سني

 10سال %01
 1۱-80سال %80/8
 8۱سال به باال

%۱

 ميانگين سن
مجموع  08/۱ :سال
 08/0سال مذکر
 08/3سال مونث (سرشماري)0313
 نرخ رشد جمعيت
 %1/8در مقايسه با جهان مقام  38را دارد (سرشماري)0313
 نرخ تولد
تولد 01/01 :در هزار در مقايسه با جهان مقام  60را دارد (سرشماري )0313
 نرخ مرگ و مير
مرگ 0/00 :در هزار در مقايسه با جهان مقام  101را دارد (سرشماري جوالي )0313
 نرخ مهاجرت
مهاجرت 3/0 :در هزار در مقايسه با جهان مقام  103را دارد
 شهرنشيني
جمعيت شهري در مجموع( % 33:سال )0336
نرخ شهرنشيني)033۱-0313( % 0 :
 نسبت جنسيت
تولـــــــد 1/8 :مذکر نسبت به مونث
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زير  1۱سال 1/8 :مذکر نسبت به مونث
 1۱-80سال 1/1 :مذکر نسبت به مونث
 8۱سال به باال % 3۱ :مذکر نسبت به مونث
مجموع جمعيت1/13:مذکر نسبت به مونث (سال )0313
 نرخ مرگ و مير نوزادان
مجموع 1۱/۱ :مرگ در هزار
مقام (در مقايسه با جهان)101 :
 13/00مرگ در هزار مذکر
 10/01مرگ در هزار مونث () 0313
 اميد به زندگي از هنگام تولد
مجموع  30/۱۱ :سال
مقام ( 110 :در مقايسه کشور با جهان )
مذکر 33/61 :سال
مونث 38/06 :سال (سال )0313
 نرخ زاد و ولد
نرخ زاد و و لد براي زنان)0313( 0/3 :
مقام  36 :در مقايسه با کشورهاي جهان
نرخ شيوع بيماري ايدز :در بزرگساالن )0333( %3/۱
مقام 33 :در مقايسه با جهان

دوشنبه 03/30/03
ساعت  18جلسه هماهنگي با شرکت  BMHبه مسئوليت آقاي دکتر مقدم (که مسئوليت ميزباني
هيأت را داشت) ،برگزار و ضمن مرور برنامههاي تنظيمي مذاکرات مربوط بهعمل آمد ،ضمناً آقايان مؤذن و
همت از شرکت فنآوا هم ايشان را همراهي مينمايند.

سه شنبه 03/0/03
بازديد از بخش کنسولي سفارت جمهوري اسالمي ايران در کواالالمپور و مالقات و مذاکره با مسئول
کنسولي و سپس مالقات با نمايندگاني از طرف آقاي تان سري که عالقمند به سرمايهگذاري در پروژه کارت
هوشمند ملي ايران است.
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آقاي رئيسي مسئول بخش کنسولي سفارت در مورد کشور مالزي و وضعيت ايرانيان مقيم يا در حال
تردد و مسائل و مشکالت عمومي آنان توضيحات کاملي ارائه نمودند و اشاره داشتند که چهل تا هفتاد هزار
ايراني در مالزي ساکن و يا در حال تردد هستند ( ،اين تفاوت ناشي از فصل گردشگري و ايام تابستان و عيد
نوروز است) از اين ميان قريب يازده هزار نفر دانشجوي فعال هستند ،در مورد امور هويتي و سجلي ،عمدة
مراجعات براي انجام امور متداول از جمله درخواست کارت شناسايي ملي ،تعويض شناسنامه ،ثبت والدت و
 ...است که خوشبختانه مشکل جدي وجود ندارد.
حدود ساعت  11با نمايندگان آقاي تان سري شامل آقايان :مرداني،ليم لوبنگ ،چن ژيانگ پنگ و چي
جيک يي ،مالقات انجام شد ،اين مالقات بدليل توصيه مسئولين محترم سفارت جمهوري اسالمي ايران در
کواالالمپور و امکان احتمالي جذب سرمايه از اين طريق ،انجام شد.
ابتدا جناب آقاي موهبتي توضيحات مبسوطي در مورد وضعيت مالي پروژه و قوانين و مقررات مربوط به
روش فاينانس در جمهوري اسالمي ايران ارائه نمودند ،سپس آقاي مرداني دليل عدم حضور آقاي تان سري
را بيماري حاد و بستري شدن ايشان در بيمارستان عنوان و پوزش خواستند و توضيحاتي در مورد عالقه آنان
به همکاري در پروژه ارائه نمودند ،سپس آقاي ليم لوبنگ اعالم نمودند که آمادگي دارند در صورت توجيه
مالي ،پروژه را از طريق اگزيم بانک چين فاينانس نمايند که قرار شد نمونهاي از اقدامات مشابه در ايران را
ارائه دهند( ،که به آينده موکول شد) .ايشان گفتند که روش کار به شکل  %6۱سرمايهگذاري چيني(به شرط
تأمين کليه تجهيزات و سخت/نرم افزارها و مواد معرفي از کشور چين) و مابقي از طريق ج .ا .ا است و اشاره
داشتند که براي برگشت سرمايه يک قرارداد نه ساله با سود  0/0درصد به عالوه نرخهاي جهاني شامل سه
سال براي اجرا و شش سال براي برگشت اصل سرمايه و سود خواهد بود منعقد ميگردد.
در ادامه آقاي چي چيک يي در مورد تجربيات خودشان در کشور هنگکنگ و صدورکارت هوشمند
براي حدود  0ميليون نفر جمعيت آن کشور توضيحاتي ارائه دادند که متأسفانه اطالعات کامل نبود بويژه در
مورد سرويسها و خدمات که توضيحات در مورد سئواالت مربوط به خدمات را به تيم کارشناسي احاله
نمودند نهايتاً و پس از بحث و بررسي مقرر شد ،ايشان با تشکيل يک تيم فني ،مالي ،اجرائي و همکاري
سازمان ثبت احوال يک طرح مالي در حد امکانسنجي ( )FSبا هزينه خودشان آماده نمايند و سپس براي
ادامه همکاري و نحوة آن تصميم گيري شود.
بعد از ظهر ساعت  18در محل شرکت  Trustgateبا مسئولين و کارشناسان آن شرکت در رابطه با
کليد زير ساخت عمومي ( ) PKIو موضوعات مربوط به امضاء ديجيتال ،مرکز ريشه ،مرکز مياني و نحوه ارائه
گواهي الکترونيک مذاکره شد .حاضرين در جلسه عبارت بودند از آقاي ميور از شرکت  ،MSCآقاي مقدم از
 ،BMHآقاي همت  ،آقاي مؤذن از شرکت فناوا ،آقاي محمد افندي عبدالرازک ،خانم نورآفيزا زينالعابدين و
آقاي محمد رزلي عبدالغني از شرکت ميزبان ،ابتدا آقاي افندي به معرفي شرکت پرداخته و اشاره نمودند که
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اين شرکت از مارس  1000با همکاري  MDECتأسيس و مأموريت اصلي آن در حوزه  PKIو  CAاست و
در حقيقت بخشي از  Verisi gntrust Networkکه از معتبرترينها در حوزه  PKIو CAدر جهان است
ميباشد ،ايشان اشاره نمودند که ما از استانداردهاي ( Open Sourceمتن باز) استفاده ميکنيم و
سيستمها را براين مبنا توسعه دادهاند ،در مالزي دو مرکز ريشه فعال است که يکي زير نظر وزارت فناوري
اطالعات و زيرساخت و ديگري  ( Trust gateشرکت ميزبان) که بخش خصوصي است قرار دارد.
ظرفيت امضاي ديجيتال روي کارتهاي افراد باالي دوازده سال  MyKadپيشبيني شده که مردم
ميتوانند با مراجعه به ( RAدفاتر ثبت نام) آنرا فعال سازند ،مردم در سرويسهاي گوناگون که بستگي به
نرم افزارهاي کاربردي ،ضرورتهاي ايمنسازي و موارد حقوقي دارد از امضاي ديجيتال يا صدور گواهي
استفاده مينمايندکه به نمونهاي مربوط فقط در حوزه بانکداري اشاره شد ،جلسه با پرسش و پاسخ بويژه در
رابطه با سرويسها و خدمات ادامه يافت.

چهارشنبه 03/4/3
ساعت  0صبح از شرکت  MDECکه مسئوليت معماري ،هدايت و نظارت و استقرار سرويسهاي
الکترونيکي در کشور مالزي را دارد ،بازديد به عمل آمد .در بدو ورود آقاي سهيمي مديرعامل  MDECکه
 MSCرا به جلو ميبرد از هيأت استقبال نمود ،سپس معاون ايشان آقاي زاليران محمد نوح به معرفي
 MDECپرداخت و درخواست شد اطالعاتي راجع به پروژه کارت هوشمند ج.ا.ا ارائه شود که اينجانب به
اختصار توضيحاتي ارائه نمودم ،سپس آقاي سهيمي با ارائه گزارش جامعي برنامه راهبردي خدمات
الکترونيک در مالزي يا به تعبيري دولت الکترونيک را توضيح دادند .ايشان گفتند
( )Multimedia Super Corridor -MSCهدف راهبردي آنان است ،ايشان توضيح دادند که توليد و
توسعه نرمافزاري کارت در حوزه عملکردي آنان بوده و بر اساس معماري سرويس انجام شده با هماهنگي
( NRDثبت احوال ملي مالزي) سرويسهاي درون کارت و برون کارت را طراحي نمودهاند که امروز به 6+1
معروف است که اين سرويسها عبارتند از :شناسايي ،گواهينامه ،کيف پول خرد ،امضاء ديجيتال ،اطالعات
پايه سالمت ، Touch and Go،يارانه به طبقات کم درآمد و ماهيگيران و در ارائه توضيح دادند که حرکت
اصلي ،به سمت سرويسها و خدمات برون کارت است و تالش اصلي بر اينکه بخش خصوصي در اين رابطه
تشويق شود .سپس خانم زلينا عبدالحليم در مورد برنامه راهبردي مالزي به سمت اقتصاد دانش محور که از
سال  1008آغاز و اصلي ترين مأموريت  MSCاست توضيحات جامعي ارائه دادند .ايشان اشاره داشتند که
با استفاده از فناوري اطالعات ،زندگي و کار مردم تغيير جهت يابد و درآمد سرانه کشور افزايش پيدا کند و
گفتند که جذب سرمايه و تواناييهاي خارجي از جمله راهبردهاي آنان است .روش مورد نظر آنان نيز بر
اساس روش پرش قورباغه است.
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در فاز اول پنج شهر هوشمند و در فاز دوم بيست شهر و در فاز بعد ساير شهرها به شهرهاي هوشمند
ميپيوندند ،اشاره شد که سه گروه برنامه حرکت به سوي اقتصاد دانش محور را هدايت ميکنند.
 .1گروه مشاوران بينالمللي و خبرگان که زير نظر مستقيم نخست وزير است.
 .0شوراي راهبردي استقرار فاوا ( )ICTکه اين شورا هم زير نظر نخست وزير است.
 .0گروه متشکل از دستگاههاي اجرايي ذيربط و بخش خصوصي.
اين برنامه در سه مقطع زير تنظيم و به اجرا درميآيد و نهايتاً به سمت  Cyber Cityميروند.
1008 -0330 
0330 -0313 
0311 -0303 
ضمناً اشاره داشتند که  MSCدر حوزههاي -1 :راهاندازي شرکتها (خوراکدهي)  -0توسعه  - 0ايجاد
بازار ،به سياست گذاري ،هدايت ،مشاوره و نظارت ميپردازد.
ساعت  10براي بازديد از مرکز داده  Data Centerو مرکزريشه ( )Root CAحرکت کرديم ،نکته
جالب توجه در اين مرکز نبود امکانات حفاظتي خيلي ويژه بود ،گرچه که از امکاناتي نظير نگهبان ،دوربين،
قفلهاي رمزداراستفاده شده بود.
ساعت  1۱به بازديد ثبت احوال مالزي )National Registration Department (NRD
اختصاص يافته بود،
جلسه با حضور حدود شانزده نفر خانم که همگي محجبه هستند و آقا به مسئوليت خانم سيتي از ثبت
احوال مالزي برگزار شد  ،جلسه با معرفي طرفين آغاز شد و خانم سيتي که هشت سال است مسئوليت
پروژه کارت هوشمند در مالزي را بعهده دارند به هيأت خير مقدم گفت و همکاران خود را که عموماً از حوزه
انفورماتيک و امور سجلي هستند معرفي نمود ،در ادامه توضيحات جامعي در قالب يک ()Presentation
از نحوه ثبت وقايع در مالزي و بويژه کارت هوشمند ارائه شد و گفته شد که از سال  0333تا  0330يک
ميليون و از سال  0330تا  0338هشت ميليون و از  0338تا کنون هجده ميليون و جمعاً  03ميليون کارت
هوشمند به واجدين شرايط تحويل شده است .عنوان شد که وزارتخانه و سازمان براي صدور کارت هوشمند
و سرويس خدمات مربوط باهم هماهنگ شدهاند و مسئوليت هماهنگي و در حقيقت کل پروژه با نخستوزير
که باالترين مقام اجرايي کشور است ميباشد .مسئوليت دادههاي روي کارت با سازمان مربوط است .مثالً
دادههاي مربوط به سالمت توسط وزارتخانه ذيربط انجام ميشود و بايد هزينههاي مربوط ر ا نيز بپردازد،
براي صدور هر کارت حدود ده دالر و براي کل پروژه سيصد وچهل ميليون دالر هزينه شده است ،در صورت
مفقود شدن براي بار اول سي دالر ،بار دوم شصت و بار سوم يکصد دالر اخذ ميگردد؛ همراه نداشتن کارت
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تا پانصد دالر جريمه دارد .مسئوليت امور ترويج و تبليغات کارت با ثبت احوال است ،يک شرکت آمريکايي
بهنام مکنزي مشاوره امور سرويسها و خدمات را بعهدهداشته که با مشاوره آن شرکت خدمات امنيتي از
شناسايي ،گواهينامه و کيف پول خرد شروع و بهتدريج اقالم ديگر مانند اطالعات پايه سالمت و…به آن
افزوده شد .تا کنون که  6+1خدمت شامل شناسايي( ،)IDگواهينامه ،کيف پول خرد ،اطالعات پايه سالمت،
خدمات مربوط به عوارض بزرگراهها ،(Touch and go) ،به صورت برکارت ( (On Cardارائه ميشود
که البته بسيار خدمات ديگر به صورت برون کارت ( )Off Cardارائه ميشود که تالش براين است که اين
خدمات (برون کارت) توسعه يابند و در اين راه تالش ميشود بخش غير خصوصي بيشتر فعال شود .پس از
ارائه توضيحات سؤاالت جامعي از طريق هيأت مطرح گرديد که اهم پاسخها عبارت بودند از:
 .1امکان امضاي ديجيتال بر روي کارت پيشبيني شده ولي فعالسازي از طريق متقاضي و با
مراجعه به دفاتر مربوط که عمدتاً از طريق بخش خصوصي اداره ميشوند انجام ميگيرد.
 .0دو اثر انگشت اخذ ميشود و سيستم  AFISاز فرانسه (شرکت مورفور) تهيه شده است.
 .0انتخابات روي کارت نيست.
 .0اطالعات پايگاه تحت وب در اخيار کاربران مجاز قرارميگيرد.
 .۱بابت صدور کارت وجهي اخذ نميشود.
 .8بابت ارائه اطالعات به دستگاههاي متقاضي وجه اخذ نميشود.
 .3براي گزاردن اطالعات روي کارت و دادن نرمافزار مربوط ( ،)Appletدستگاه متقاضي ميبايست
هزينه را بپردازد.
 .6اطلالعات پايه سالمت روي کارت است ولي هنوز سالمت الکترونيک کامالً راهاندازي نشدهاست.
 .0چار نوع کارت شامل کارت مالزياييهاي کمتر از دوازدهسال ،کارت افراد باالي دوازده سال،
کارت غير مالزياييهاي مستقيم مالزي و کارتهاي ديپلماتيک صادر ميشود.
 .13امور ثبت ازدواج و طالق غير مسلمانان در ثبت احوال مالزي انجام ميشود و در مورد مسلمانان
ثبت احوال مالزي مسئوليت ندارد.
سپس از قسمت هاي مختلف ثبت احوال مالزي شامل سالن متقاضيان ،سايت مرکز داده ( Data
 )Centerو اتاق کنترل بازديد بهعمل آمد ،سايت مرکز داده در طبقه ششم که اطراف آن شيشهاي است و
بلحاظ ايمني جاي تعجب دارد قرار گرفته؛ رکورد اطالعاتي کليه مالزياييها در اينجا نگهداري ميشود و
تجهيزات کالً امريکايي است .اتاق کنترل بسيار زيبا چيدمان شده و ترافيک اطالعات و ورودي و خروجيها و
اطلالعات مربوط به ادارات و پراکندگي آنان و اشکاالتي که ارسال ميشود به نمايش گذاشته شده است .پس
از بازديد مجدداً به اتاق جلسات آمديم و پس از طرح سؤاالت باقيمانده ،حدود ساعت  6برنامه به اتمام
رسيد.
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پنجشنبه 03/4/3
در محل سفارت ج.ا.ا با جناب آقاي دکتر زاهدي سفير محترم و آقايان دولتآبادي نفر دوم و خاوري پور
وابسته اقتصادي مالقات و گزارش سفر و مبادله اطالعات و معرفي پروژه صورت پذيرفت .
بعد از ظهر ساعت  10:03در شرکت  MDECابتدا از مرکز ريشه بازديد بعمل آمد و آقاي افندي
توضيحات مربوط را ارائه دادند ،مرکز ريشه در يک ساختمان است که ورودي آن توسط دو نگهبان کنترل
ميشود و در طبقه چهارم واقع است ،دو نفر ميبايد با هم رمز عبور را وارد نمايند تا امکان ورود فراهم شود،
مرکز بوسيله دوربيني کنترل ميشود ،اما تمامي آنچه که بلحاظ امنيت فيزيکي مشاهده ميشود با
حداقلهاي مورد نظر هم فاصله بسيار دارد که در پاسخ به سئوال در اين رابطه توضيح کافي ارائه نشد و
فقط گفته شد که بر اساس دستور العمل هاي شرکت  Verisighnاقدام نمودهاند ،در ادامه اتاق نشريات
کليد HSM ،هاو  SSLها و… را بازديد انجام شد .
ساعت  18در محل شرکت  MSCTCبا نمايندگان کنسرسيوم جلسه نهايي برگزار شد .ابتدا نماينده
شرکت  Dermalogآقاي نيک که در زمينه اثر انگشت و  AFISفعال است نسبت به معرفي شرکت خود
در قالب نمايش يک فيلم پرداختند و گفتند اين شرکت حدود  00سال پيش تأسيس شده و در سيزدهسال
گذشته در زمينه اثر انگشت پيشتاز بوده اند و بيشترين تجربه را در ريودوژانيرو برزيل که از  1000تا کنون
فعال هستند و تا کنون به يازده ميليون رکورد رسيدند،داشتهاند و اشاره نمودند که در هشت استان برزيل
سيستم را نصب نمودهاند و روزانه از دههزار نفر اثر انگشت جمعآوري مينمايند ،سپس اسکنرهاي چهار
انگشتي و تک انگشتي و قابليتهاي سخت/نرمافزاري خود را به نمايش گذاردند ،سپس به معرفي شرکت
 Oberthurکه در زمينه کارت و بدنه کارت و تراشه و نرمافزار سيستم ( )OSو طراحي امنيتي و همچنين
کارتهاي بانکي و پاسپورت فعال است پرداختند.
نهايتاً نمايندگان کنسرسيوم که در بدو گزارش از آنها نام برده شد ،به مذاکرات نهايي پرداختند و ضمن
آشنايي با رويکردهاي توليد و صدور کارت هوشمند ملي در ج.ا.ا به تبادل نظر در نحوه همکاري بويژه از
طريق روش اپراتوري پرداخته شد ،جلسه تا غروب ادامه يافت.

جمعه 03/4/2
هيأت ساعت  6:03صبح روز جمعه به وقت محلي هتل را به مقصد فرودگاه ترک و با پرواز ايران اير به
تهران بازگشت .
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