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ارزیابی پروژه صدور كارت هوشمند ملی و ارائه
پيشنهادات سياستی

خالصه راهبردي
پروژه كارت هوشمند ملي از سال  1391با صدور دو ميليون كارت آغاز بهكار كرد .اگرچه
مطابق آييننامه اجرايي بند «د» ماده ( )46قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ميبايست
در سال  1394صدور كارت هوشمند ملي براي اتباع ايراني پايان ميپذيرفت ،اما درحال
حاضر با گذشت هشت سال اين پروژه به سرانجام نرسيده است .براساس آمار منتشر شده
تاكنون از مجموع  62و نيم ميليون نفر واجد شرايط دريافت كارت هوشمند ،حدود 58
ميليون نفر براي دريافت كارت هوشمند ملي ثبتنام كردهاند كه براي  48ميليون نفر كارت
صادر شده است .بنابراين حدود  10ميليون نفر از افرادي كه ثبتنام كردهاند كارت هوشمند
ملي خود را دريافت نكردهاند .حدود  4يا  5ميليون نفر نيز براي دريافت كارت تاكنون اقدامي
نكردهاند .همچنين كارت هوشمند ملي كه قرار بود كاركرد شناسايي ،احراز هويت و امضاي
ديجيتال را انجام دهد درحال حاضر صرفاً براي شناسايي بهكار گرفته ميشود .احراز هويت
نيز بهصورت محدودي به شكل آفالين و بيشتر از طريق آنالين انجام ميگيرد.
از ديگر سو در متن قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران
به صراحت تكميل پايگاه اطالعات هويتي با حوادث اربعه شرط الزم براي توليد كارت
هوشمند ملي قيد شده بود اما برخي كارشناسان عنوان ميكنند فرايند راستيآزمايي
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اطالعات سببي ـ نسبي از پروسه ثبتنام كارت هوشمند حذف و درنتيجه كشور فاقد
پايگاه اطالعات سببي و نسبي است .بنابراين بهنظر ميرسد امكان وقوع هويتهاي جعلي
در كارت هوشمند ملي دور از ذهن نباشد .با اين توضيحات بايد بيان داشت كه پروژه
صدور كارت هوشمند ملي چندمنظوره به اهداف تعريف شده در قوانين و آييننامهها
دست نيافته و صرفاً كاركردي تكمنظوره دارد و براي شناسايي ميتوان از آن استفاده
كرد .همچنين بايد اذعان داشت كه صدور كارت هوشمند ملي نهتنها مطابق آييننامه
اجرايي بند «د» ماده ( )46قانون برنامه پنجساله توسعه پيش نرفته كه حتي زمان انقضاي
مدت اعتبار كارت كه در ابتدا عنوان شد فرارسيده است .مسئوالن سازمان ثبتاحوال
كشور دليل ايجاد چنين وضعيتي را به مسائل تحريم ،جابهجايي رديفهاي بودجه و هزينه
درآمدها در محلهاي ديگر عنوان كردهاند.
مسئله مهمتري كه در آينده ،كشور با آن روبهرو خواهد شد نحوه بهكارگيري كارت
هوشمند و نياز به توليد يا واردات تعداد كثيري كارتخوان است كه خود با هزينهاي كه امروز
در حدود  3تا  5ميليون تومان است بار مضاعفي بر دوش كشور خواهد گذاشت .با توجه به
شرايط كنوني ضرورت دارد اقدامهايي دراينباره صورت گيرد كه اهم آنها بهشرح زير است:
 .1پاسخگويي مسئوالن سازمان ثبتاحوال درباره فرايند طي شده صدور كارت
هوشمند ملي از ابتدا و كاركردهاي آن در عرصه واقعي،
 .2تمديد اعتبار كارتهاي ملي قديمي،
 .3اتمام صدور باقيمانده صدور كارتهاي هوشمند ملي با استفاده از منابع و
توانمندي شركتهاي مختلف داخلي در مدت زمان مشخص،
 .4درهرصورت با استفاده از زيرساخت پايگاههاي اطالعات هويتي ايجاد شده در
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كشور ،ضروري است مطالعه در مورد پروژه شناسايي الكترونيكي شروع و زمانبندي
فازهاي اجرايي تدوين و براي تصويب طي اليحهاي قانوني به مجلس ارائه شود.
مقدمه
قانون الزام اختصاص شماره ملي و كدپستي براي همه اتباع ايراني در سال  1376به
تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيد .مطابق ماده ( )2قانون همه اشخاص حقيقي و
حقوقي ،وزارتخانهها ،سازمانها ،شركتها و مؤسسههاي دولتي و وابسته به دولت،
دانشگاهها ،بانكها ،شهرداريها ،نهادهاي انقالب اسالمي و نيروهاي مسلح جمهوري
اسالمي ايران ،شركتها و مؤسسههايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است
موظفند از شماره ملي و كدپستي  10رقمي كه سازمان ثبتاحوال كشور در قالب كارت
شناسايي و با همكاري شركت پست جمهوري اسالمي ايران براي شناسايي افراد و اشخاص
و محل كار يا سكونت آنها حسب مورد اختصاص داده تبعيت كرده و بهكار گيرند.
همچنين در ماده ( )3قانون عنوان شده كارت ملي بهعنوان سند شناسايي اتباع
ايراني و مشمول همه احكام حقوقي و كيفري مربوط است و بايد هميشه همراه صاحب
آن باشد.
صدور كارت هوشمند ملي در ايران نيز مبتنيبر پيشبيني اسناد باالدستي بوده است.
درباره اسناد باالدستي براي صدور كارت هوشمند ملي ميتوان به سند راهبردي نظام
جامع فناوري اطالعات كشور و ماده ( )46قانون پنجم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و
فرهنگي كشور اشاره كرد.
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در سند راهبردي نظام جامع فناوري اطالعات جمهوري اسالمي ايران مصوب
 1387/2/8توسط هيئتوزيران ،يكي از زيرساختهاي اطالعاتي مهم كشور ،كارت
هوشمند عنوان شده است .براساس بند «د» ماده ( )46قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه
جمهوري اسالمي ايران مصوب « 1389وزارت كشور (سازمان ثبتاحوال) مكلف است با
همكاري دستگاههاي ذيربط همراه با تكميل و اصالح پايگاه اطالعات هويتي به صورتي
كه شامل كليه وقايع حياتي نظير تولد ،ازدواج ،طالق ،فوت و تغييرات مشخصات هويتي
و صدور گواهي (امضا الكترونيكي) و ساير كاربردها باشد تا پايان برنامه نسبت به تأمين و
صدور كارت هوشمند ملي چندمنظوره براي آحاد مردم اقدام نمايد .كليه اشخاص حقيقي
و حقوقي مشمول مكلفند در ارائه خدمات خود به مردم از اين كارت استفاده نمايند».
در آييننامه اجرايي بند «د» ماده ( )46قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه (بنا به
پيشنهاد وزارتخانههاي كشور ،ارتباطات و فناوري اطالعات و معاونت برنامهريزي و نظارت
راهبردي رئيسجمهور و تصويب هيئتوزيران در تاريخ  ،)1391/8/21سازمان ثبتاحوال
كشور موظف شده براساس برنامه زمانبندي براي تأمين و صدور كارت هوشمند ملي
چندمنظوره و جايگزيني آن بهجاي كارت موضوع مواد ( )2و ( )3قانون الزام اختصاص
شماره ملي و كدپستي براي همه اتباع ايراني ـ مصوب  1376ـ اقدام كند:
الف) سال  :1391صدور دو ميليون كارت.
ب) سال  :1392صدور شانزده ميليون كارت.
ج) سال  :1393صدور بيستوپنج ميليون كارت.
د) سال  :1394صدور كارت براي باقيمانده اتباع ايراني.
براساس قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران ميبايست تا پايان
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سال اجراي برنامه يعني سال  1394پروژه صدور كارت هوشمند ملي پايان مييافت كه
اين اتفاق تاكنون (سال  )1399رخ نداده است .گزارش پيشرو تالش دارد ضمن اشاره به
اهداف پروژه صدور كارت هوشمند ملي و كاركردهاي آن ،آخرين وضعيت صدور كارت را
بيان و در پايان نيز پيشنهادهاي سياستي براي حل مشكل ارائه كند.
كارت هوشمند ملی
كارت هوشمند ملي؛ سند حاوي اطالعات هويتي ثبت و ذخيره شده يك تبعه ايراني با
سطوح دسترسي متناسب با نياز و وظيفه كار بوده و عالوهبر امكان احراز هويت و امضاي
الكترونيكي ،بهعنوان كليد دسترسي به اطالعات هويتي وي در پايگاه و ساير اطالعات
شخصي قابلدسترسي ذيربط در دستگاههاي مرتبط با پايگاه ،كاربرد داشته و همچنين
امكان رأيگيري الكترونيكي و ثبت ،ذخيره ،دسترسي و اصالح برخي اطالعات شخصي
وي را براي برخي از دستگاهها حسب وظيفه قانوني آنها ،فراهم

ميسازد1.

كارت هوشمند ملي؛ از جنس پليكربنات شبيه كارتهاي تلفن رايج با ابعاد حدود
 5/5در  8/5سانتيمتر است كه روي آن ،تراشههاي حافظه و ريزپردازنده براي ذخيرهسازي
دادهها و پردازش آنها قرار داده شده است .اين نوع كارت ،حافظهاي دارد كه شامل اطالعات
مربوط به دارنده كارت ميشود و از ضريب امنيت بااليي در مقابل جعل و كپي برخوردار
است .در كارت هوشمند ملي ،مشخصات فردي و عكس فرد در روي بدنه كارت بهصورت
ليزري شخصي ميشود و همچنين اطالعات بيومتريك و شخصي فرد همانند اثرانگشت،
 .1ماده ( )1آییننامه اجرایی بند «د» ماده ( )۴۶قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران.
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امضاي ديجيتال و كاربردها و ساير اطالعات روي حافظه كارت هوشمند ملي قرار ميگيرد.
درواقع كارت هوشمند ملي؛ كارتي است داراي حافظه كه امكان شناسايي ،تصديق هويت
و امضاي ديجيتال را در فضاي مجازي فراهم ميآورد.
مطابق ماده ( )7آييننامه اجرايي بند «د» ماده ( )46قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه
جمهوري اسالمي ايران مصوب  ،1391/8/21اطالعات مندرج در كارت عبارتند از:
اطالعات چاپی روي كارت :شامل عكس ،نام و نام خانوادگي ،تاريخ تولد ،شماره ملي،
نام پدر و تاريخ پايان اعتبار كارت .باركد شماره ملي و شمارهسريال كارت ،در پشت كارت
درج ميشود.
اطالعات تراشه (مدار مجتمع الكترونيكی نصبشده در كارت) :اطالعات تراشه با
سطوح مختلف دسترسي براساس ضوابط موضوع آييننامه ،شامل موارد زير است:
الف) سطح يكم :شامل اطالعات مربوط به تولد و تبارشناسي صعودي و آخرين
مشخصات هويتي ثبتشده در پايگاه بهجز امضاي الكترونيكي و امضاي دادهها كه
دسترسي به آن ،تنها با وارد كردن شماره دسترسي پايه امكانپذير است.
ب) سطح دوم :شامل اطالعات مربوط به ازدواج و خاتمه ازدواج ،تبارشناسي نزولي و
تغييرات هويتي كه دسترسي به آن ،با وارد كردن شماره دسترسي پايه و رمز هويت،
امكانپذير است.
پ) سطح سوم :اطالعات شخصي غيرهويتي كه براساس قوانين و مقررات بايد در
كارت درج شود و دسترسي به آن با واردكردن شماره دسترسي پايه و رمز هويت و تطبيق
اثر انگشت ،امكانپذير است.
ت) سطح چهارم :گواهيهاي شهروندي ،امضاي الكترونيكي و شماره سريال كارت.
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سازمان ثبتاحوال كشور موظف است امكان خواندن اطالعات سطوح يكم تا سوم را
براي دارنده كارت ،بهطور مطلق و براي دستگاهها ،پس از ارائه كارت توسط دارنده و
متناسب با مأموريت قانوني آنها فراهم كند .ثبت ،تغيير ،اصالح و بهروزرساني اطالعات
تراشه در چارچوب قوانين و مقررات ،درخصوص سطوح اول ،دوم و چهارم ،فقط از طريق
سازمان ثبتاحوال كشور و در مورد سطح سوم ،ازسوي دستگاههاي ذيربط براساس
ضوابط تعيين شده توسط سازمان ثبتاحوال كشور ،قابل انجام است.
بنابراين مطابق قانون به كمك كارت هوشمند ملي اين امكان فراهم ميشود كه
كاربردهاي مختلف در كنار هم و روي يك كارت قرار گيرند .اين كاربردها را ميتوان در
زمان صدور يا بعد از صدور روي كارت قرار داد .متصدي هر كارت فقط امكان دسترسي
به اطالعات مربوط به خودش را دارد .مثل اينكه اطالعات در صندوقچههاي مختلفي روي
كارت ذخيره شده باشد كه هركدام كليد خودش را داشته باشد .براي مثال پليس فقط به
مشاهده اطالعات گواهينامه رانندگي صاحب كارت قادر است و امكان مشاهده اطالعات
حساب مالي فرد كه روي كارت موجود است را ندارد.
اعتبار كارتهاي ملی قدیمی
اعتبار كارتهاي ملي قديمي در آخر سال  1397پايانيافته اعالم شد .اين اتفاق بعد از
چند بار تمديد اعتبار كارتهاي قديمي صورت گرفت.
مطابق ماده ( )9آييننامه كاربردي شدن كارت شناسايي ملي مصوب  ،1387اعتبار
اولين كارتهاي شناسايي ملي صادره در سال  1380تا پايان سال  1389و سال 1381
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تا پايان سال  1390تمديد شد .در سال  1389نيز ،مجدداً اعتبار كارتهاي شناسايي ملي
صادره طي سالهاي  1380تا  1383تا پايان سال  1392تمديد شد .براساس تصويبنامه
شماره /155320ت  49523هـ مورخ  1392/10/1كارتهاي شناسايي ملي تا زمان صدور
كارت هوشمند ملي موضوع بند «د» ماده ( )46قانون برنامه پنجم توسعه و جايگزيني آن
براساس ترتيبات مقرر در آييننامه اجرايي بند يادشده موضوع تصويبنامه شماره
/141604ت  47810هـ مورخ  1391 /8 /21و حداكثر تا پايان سال  1394اعتبار دارند.
هيئتوزيران در جلسه  1394/12/12مجدداً با پيشنهاد وزارت كشور راجع به تمديد
اعتبار كارتهاي شناسايي ملي صادره طي سالهاي  1380لغايت  1387تا پايان سال
 ،1396موافقت كرد كه مراتب طي تصويبنامه شماره /165528ت  52938هـ مورخ
 ،1394/12/16ابالغ شد.
در سال  1396وزارت كشور دوباره اعالم كرد ازآنجاييكه صدور كارت هوشمند ملي
براي آحاد جامعه و جايگزيني آن با كارت شناسايي ملي نيازمند مدت زمان بيشتري است،
از هيئت دولت درخواست كرد اعتبار كارت شناسايي ملي تا پايان سال  1397تمديد شود.
بر اين اساس هيئتوزيران در جلسه  1396/12/ 27مهلت مقرر در ماده (( )9زمان صدور
كارت هوشمند ملي چندمنظوره) اصالحي آييننامه كاربردي شدن كارت شناسايي ملي
موضوع تصويبنامه شماره /155320ت  49523هـ مورخ  1392/10/ 1و اصالحات بعدي
آن را تا پايان سال  1397تمديد كرد 1.اما اعتبار كارتهاي شناسايي ملي از ابتداي سال
 1398توسط سازمان ثبتاحوال پايان يافته تلقي شد و بانك مركزي نيز طي بخشنامهاي
 .1پايگاه رسمي دفتر هیئت دولت ( .)1397تمدید اعتبار کارتهای شناسایی ملی تا پایان سال .1397
دسترسي درhttp://cabinetoffice.ir/fa/print/3423 :
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در تاريخ  1398/3/27صرفاً ارائه خدمات بانكي به افرادي كه كارت ملي جديد دريافت
نكرده ،ولي داراي رسيد ثبتنام كارت هوشمند ملي ميباشند (پس از استعالم كد رهگيري
مندرج در پشت رسيد يادشده همراه با ارائه اصل شناسنامه) امكانپذير دانست.

كاركردهاي كارت هوشمند ملی
براساس اهداف اوليه طرح كارت هوشمند ملي ،اين كارت ميبايد سه كاركرد اصلي
شناسايي ،1تصديق هويت 2و امضاي ديجيتال 3را ارائه دهد .همه خدمات و كاركردهاي
ديگري كه در حوزه شناسه سازماني و كارت هوشمند ملي بهواسطه كارت امكانپذير
ميشود برمبناي اين سه وظيفه اصلي است.
نخستين كاركرد اصلي كارت شناسايي ملي هوشمند (مانند تمام كارتهاي شناسايي
ديگر) شناسايي است .به اين منظور ابتدا در زمان ثبتنام ،اطالعات صاحب كارت روي
كارت قرار داده ميشود .اين اطالعات ،موارد كلي مثل نام ،نام خانوادگي ،تاريخ و محل
تولد و مواردي از اين قبيل را شامل ميشود .بهاينترتيب هركجا كه به اطالعات هويتي
صاحب كارت نياز باشد ،وي ميتواند كارت خود را ارائه دهد تا شناسايي شود.
كاربرد اصلي ديگر كارت هوشمند ملي ،تصديق هويت است .در كارتهاي
غيرهوشمند به كمك عكس صاحب كارت كه روي كارت چسبانده شده و يك مهر
مخصوص روي آن خورده ،عمل تصديق هويت انجام ميشود .در كارت هوشمند ملي هم
Identification
Authentication
Digital signature

1.
2.
3.
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روال مشابهي وجود دارد؛ اما تصديق هويت در اينجا تنها بهعكس محدود نميشود .عالوه
بر عكس ،اطالعات بيومتريكي (اثرانگشت) صاحب كارت نيز ميتواند در حافظه كارت قرار
گيرد .از همه مهمتر اينكه اطالعات بيومتريكي بهصورت الكترونيكي قابل بررسي است .به
عبارت بهتر در يك مركز بهرهبرداري كه به حسگر اثرانگشت مجهز است ،صاحب كارت
بعد از قرار دادن كارت در كارتخوان ،انگشت خود را روي حسگر اثرانگشت قرار ميدهد؛
سپس سيستم بررسي ميكند كه آيا اثرانگشت صاحب كارت با اثرانگشتي كه در كارت
بهصورت الكترونيكي ذخيره شده يكسان است يا خير .در صورت يكسان بودن امكان ادامه
عمليات وجود خواهد داشت ،بهاينترتيب امكان جعل هويت به حداقل ميرسد.
يكي ديگر از كاركردهاي مهم ديگر كه ميبايست روي كارت هوشمند ملي قرار
ميگرفت ،كاربرد امضاي ديجيتال است .درواقع ،امضاي ديجيتال در فضاي سايبر اين
امكان را به صاحب كارت ميدهد كه نامهها و اسناد ارسالي خود به ديگران را امضا كند.
البته اين امضا با امضاي فعلي متفاوت است و سازوكار خاص خودش را دارد و هيچ ارتباط
مستقيم يا غيرمستقيمي به لحاظ ساختاري و الگوريتميك با امضاي دستي ندارد.
رويكردي كه برخي از كشورها به كارت هوشمند داشتهاند ايجاد درآمدزايي براي
دولت به علت ارائه خدمات شناسايي و تصديق هويت ديجيتال فراگير بوده كه بهطوركلي
به دو صورت رخ داده است :شكل اول دريافت هزينه در هنگام تحويل كارت به شهروندان
با مبلغي بيش از مبلغ تمام شده است .شكل دوم دريافت هزينه بهازاي خدمات و
تراكنشهايي است كه با استفاده از كارت صورت ميگيرد.
در حال حاضر ،صرفاً كاركرد شناسايي كارت هوشمند ملي برقرار شده و دو كاركرد
ديگر يعني تصديق هويت و امضاي ديجيتال فعال نشده و عمالً از آن استفاده نميشود.
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بنابراين بايد گفت مطابق آييننامه اجرايي بند «د» ماده ( )46قانون برنامه پنجساله پنجم
توسعه كه عنوان شده بود از سال  1391فرايند صدور كارت هوشمند ملي با صدور دو
ميليون كارت آغاز ميشود اين پروژه تا به امروز در دستيابي به اهداف اوليه تعريف شده
ناكام بوده است.
با توجه به شرايط كنوني ،بهرهگيري از كاركردهاي ديگر كارت هوشمند ملي نيازمند
كارتخواهان مخصوصي است كه بالطبع هزينه فراواني بايد صورت گيرد .از اين بابت شايد
بتوان گفت تدبير مناسبي از ابتدا انديشيده نشده چراكه پروژه هزينههاي جانبي فراواني
را به كشور تحميل كرده است.
بودجه ساليانه و هزینه صدور كارت هوشمند ملی
مطابق آييننامه اجرايي بند «د» ماده ( )46قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري
اسالمي ايران ( 1394ـ  ،)1390سازمان ثبتاحوال كشور موظف است بهازاي صدور هر
قطعه كارت ،مبلغ پنجاههزار ( )50.000ريال و براي هر بار صدور مجدد ،مبلغ سيصد هزار
( )300.000ريال از متقاضيان دريافت و به حساب درآمد عمومي نزد خزانهداري كل
كشور واريز كند .البته در عرصه اجرا اين مقدار نبوده و بهمرور نيز هزينه صدور كارت
هوشمند ملي افزايش يافته است؛ بهگونهاي كه امروز به چند برابر مبلغ پيشبيني شده
اوليه رسيده است .براساس جدول  ،1درآمد حاصل از ثبتنام و صدور كارت هوشمند ملي
در قانون بودجه سال  1399نسبت به سال  20 ،1398درصد و نسبت به سال ،1397
حدود  43درصد كاهش داشته است.
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جدول  .1درآمدها ،واگذاري داراییهاي سرمایهاي و واگذاري دارایی مالی -سازمان
ثبتاحوال كشور – جدول  5قانون بودجه (مبالغ به ميليون ریال)
قانون
بودجه

شماره

جمع كل

عمومی

عنوان
ملی

اختصاصی

استانی

جمع

ملی

استانی جمع كل

درآمد حاصل از
سال
 140149ثبتنام و صدور كارت 2،400،000
1399
هوشمند ملي

0

2،400،000

0

2،400،000

0

2،400،000

درآمد حاصل از
سال
 140119ثبتنام و صدور كارت 3،000،000
1398
هوشمند ملي

0

3،000،000

0

3،000،000

0

3،000،000

درآمد حاصل از
سال
 140119ثبتنام و صدور كارت 4،200،000
1397
هوشمند ملي

0

4،200،000

0

4،200،000

0

4،200،000

هزينه ثبت نام و صدور كارت هوشمند ملي براي اولين بار ،ناشي از فقدان براي نوبت اول،
تعويض و  ...بهقرار زير است:
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جدول  .2تعرفههاي درآمدهاي موضوع جدول  5قوانين بودجه سالهاي  1399و
 1397، 1398درآمد حاصل از ثبتنام و صدور كارت هوشمند ملی
نرخ تعرفه (ریال)

عنوان

 .1درآمد حاصل از ثبتنام و
صدور كارت هوشمند ملي

 .2درآمد حاصل از ارائه خدمات
الكترونيكي

1399

1398

1397

ثبتنام كارت هوشمند
ملي (اولين بار)

250،000

250،000

200،000

صدور كارت هوشمند ملي
مجدد ناشي از فقدان
(نوبت اول)

500،000

500،000

400،000

صدور كارت هوشمند ملي
مجدد ناشي از فقدان
(نوبت دوم)

700،000

صدور كارت هوشمند ملي
1،000،000
مجدد ناشي از فقدان
(نوبت سوم و پسازآن)

700،000

1،000،000

700،000

1،000،000

تعويض كارت هوشمند
ملي (ناشي از تغيير
مشخصات سجلي يا خرابي
و)...

400،000

300،000

300،000

فعالسازي امضاي
الكترونيك

300،000

200،000

200،000

تأييد گزارش مفقودي
شناسنامه ،كارت
شناسنامه ملي و كارت
هوشمند ملي

100،000

100،000

100،000
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مطابق اذعان مسئوالن سازمان ثبتاحوال كشور ،دولت در دو مقطع پاياني سال به
سازمان ثبتاحوال بودجهاي كه الزم داشت را تخصيص نداد .اولين بار اواخر سال 1394
بود كه  57ميليارد تومان به سازمان تخصيص اعتبار داده شده بود اما در تعطيالت عيد
نوروز عنوان شد كه مبلغ واريزي به خزانه تحويل سازمان نشده است .همين عامل موجب
شد كه آثار منفي آن در عدم تحويل كارتها بعداً پديدار شد و در سال  1395حدود 5
ماه كار تعطيل و خط توليد كالً متوقف شود .دومين بار نيز پايان سال  1396رخ داد كه
درآمد جمعآوري شده تحويل داده نشد و تخصيص منابع با مشكل روبهرو

شد1.

البته به رغم بيان مقامات سازمان ثبت احوال ،يكي از مشكالتي كه هميشه نهادها و
دستگاهها با آن مواجه بودهاند مشكل عدم تخصيص اعتبار مصوب در بودجههاي ساليانه
است و از اين بابت سازمان ثبتاحوال كشور نيز مطابق گفتههاي مسئوالن آن از اين امر
مستثنا نبوده اما اينكه تعلل و كندي در اتمام پروژه صدور كارت هوشمند ملي به اين امر
تقليل داده شود چندان منطقي و مبتنيبر واقعيت نيست.

 .1در تاريخ  1398/5/7در مركز پژوهشهای مجلس جلسهای با حضور مديران سازمان ثبتاحوال كشور و
كارشناسان مركز برگزار شد .در اين جلسه در قالب پنج محور زير نحوه اجراي صدور كارت هوشمند ملي
مورد بحث و بررسي قرار گرفت:
 تحلیل هزينه -فايده طرح كارت هوشمند ملي با توجه به تشكیل پايگاه اطالعات جمعیتي كشور وامكان ايجاد ارتباط برخط دستگاههای اجرايي با پايگاه ثبتاحوال و استعالمگیري برخط
 داليل عدم صدور كارت براي شش میلیون نفر از افراد ثبتنامكننده در سال 1397 دلیل اقدام به فراخوان عمومي و الزام مردم به ثبتنام در سال  1398با توجه به عدم تحقق تعهداتسال  1397و تصمیم بر بیاعتبار كردن کارتهای موجود در دست مردم
 بررسي هزينه طراحي و اجراي طرح و نحوه اجراي قراردادهاي مرتبط -با توجه به اخذ  20هزار تومان از هر متقاضي و عدم صدور كارت ،اين مبلغ هزينه شده است يا خیر؟
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آخرین وضعيت صدور كارت هوشمند ملی
مطابق اظهارنظر مسئوالن سازمان ثبتاحوال در  1شهريور  ،1399از آغاز صدور
كارت هوشمند ملي بيش از  58ميليون و  89هزار و  784نفر مراحل تكميل نامنويسي
را از مجموع  62و نيم ميليون نفري كه واجد شرايط بودند ،نهايي كردهاند .سازمان
ثبتاحوال كشور تاكنون براي  47ميليون و  830هزار و  746نفر كارت هوشمند صادر
كرده است و هرساله يك تا يكونيم ميليون نفر هم به اين تعداد اضافه

ميشود1.

براساس اظهارنظر مسئوالن سازمان ثبتاحوال كشور براي صدور كارت هوشمند ملي
محدوديتهايي هم در داخل و هم از خارج بهوجود آمده است .ازاينرو صدور كارت حدوداً
يك سالي بهدليل نبود واردات متوقف شده و كاركنان بهدليل اينكه بحران ايجاد نشود
نگهداشته شدند و صرفاً حضور دارند .مطابق گفتههاي مسئوالن سازمان ،محدوديت و
فشارهاي تحريم است كه موجب شده هر شركتي كه خواهان همكاري با ايران است بعد
از مدتي از ادامه همكاري كنارهگيري كند.
در سال  1395توافقنامه چندجانبهاي بين سازمان ثبتاحوال ،هيئت نظارت بر
چاپخانه دولتي ،سازمان ثبتاحوال و اداره كل اوراق بهادار وزارت اقتصاد صورت گرفت كه
حدود سه سال و نيم از اين تفاهمنامه ميگذرد اما تاكنون حدود يكميليون كارت صادر
شده است .سال گذشته هم با چاپخانه دولتي تفاهم شد تا پايان سال  1397حدود 13
ميليون كارت توليد و صادر شود اما حدود  100هزار كارت تا پايان سال صادر شد؛ اما
 .1خبرگزاري صداوسیما ( .)1399توانایی صدور  2و نیم میلیون کارت هوشمند در ماه .دسترسي در:

https://www.iribnews.ir/00BkdL
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صورتجلسه شد كه از فروردين تا اسفند  1398همان  13ميليون كارت تحويل داده شود.
بهنظر ميرسد فرايند توليد داخل ( با ذكر اين نكته كه مواد اوليه ورق و چيپ كامالً
وارداتي است) بهدليل كاهش كيفيت با مشكل روبهرو بوده و در عمل به عدم صدور بهموقع
كارتها منجر شده است .در حال حاضر نيز موضوع با چالش اعتبار ارزي براي خريد مواد
اوليه مواجه است.

پيشنهادهاي سياستی
در بحث كارت هوشمند ملي نظرات بسيار متفاوتي ابراز ميشود كه بعضاً تا  180درجه
باهم اختالف دارند .عدهاي معتقدند پروژه كارت هوشمند ملي بسيار مفيد بوده و در مقابل
عده ديگري اين پروژه را براي كشور مضر معرفي ميكنند؛ چراكه با وجود هزينههاي
فراوان هنوز به سرانجام نرسيده ،فناوري استفاده شده ديگر كارايي ندارد و با وجود
پايگاههاي اطالعاتي به صدور كارت ملي هوشمند نياز نبوده است.
با توجه به توضيحاتي كه مديران سازمان ثبتاحوال ارائه دادهاند در فرايند صدور
كارت هوشمند ملي به دو دليل كاهش منابع درآمدي دولت و تحريمهاي خارجي ،خلل
ايجاد شده و بعيد بهنظر ميرسد در آيندهاي نزديك ،سازمان بتواند براي همه افراد 15
سال به باال كارت هوشمند صادر كند .بهخصوص اينكه هرسال حدود يك و نيم ميليون
نفر به جمعيت اين رده سني افزوده ميشود.
در حال حاضر با پايان اعتبار كارت هاي ملي قديمي ،بسياري از مردم از عدم
خدمات دهي (م ثالً توسط شعب بانكي) به دليل نداشتن كارت هوشمند ملي سخن
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گفته اند .در واقع كارت هاي ملي قديمي بي اعتبار شده و سازمان ثبت احوال اقدام به
فراخوان عمومي در سال  1398براي ثبت نام نهايي افراد كرده اما خدمات دهي به
افرادي كه كارت جديد دريافت نكرده اند و كارت قديم ي نيز در اختيار ندارند با وجود
در اختيار داشتن برگه رسيد با مشكل مواجه شده است .با اين توضيحات بايد گفت
محروم كردن شهروندان از ارائه خدمات در قبال نداشتن كارت هوشمند ملي معقول
و منطقي به نظر نميرسد .ازسوي ديگر افزايش هزينه صدور كارت ملي و مشكالتي
كه شهرون دان براي اخذ كارت هوشمند ملي متحمل مي شوند موجب ايجاد
نارضايتي هايي براي آحاد مردم شده است .بر اين اساس پيشنهاد مي شود در شرايط
فعلي ،اقدام هاي ذيل صورت گيرد:
الف) ضرورت پاسخگویی مقامات وزارت كشور و سازمان ثبتاحوال
فرايند صدور كارت هوشمند ملي از سال  1391و با صدور دو ميليون كارت آغاز شد .درحال
حاضر باگذشت هشت سال از شروع اين پروژه به سرانجام نرسيده و مشخص هم نيست تا چه
زماني قرار است ادامه يابد .به اذعان مسئوالن سازمان ثبتاحوال كشور مبالغ و بودجه
رديفهاي اختصاص داده شده به كارت هوشمند ملي در جاهاي ديگر هزينه شده است.
همچنين استخدامهايي براي انجام اين پروژه در سالهاي گذشته صورت گرفته كه در اين
شرايط براي اينكه مشكلي پيش نيايد نيروها حفظ شدهاند .ازاينرو پيشنهاد ميشود مجلس
يازدهم فرايند پروژه كارت هوشمند ملي و پايگاه اطالعاتي را بررسي كند و از ابزارهاي نظارتي
خود براي پاسخگو كردن مسئوالن ثبتاحوال و وزارت كشور بهره گيرد.
ب) لزوم استمرار اعتبار كارت ملی قدیمی
بند « »23سياستهاي كلي نظام اداري مصوب  1389بر «حفظ حقوق مردم و جبران
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خسارت هاي وارده بر اشخاص حقيقي و حقوقي در اثر قصور يا تقصير در تصميمات و
اقدامات خالف قانون و مقررات در نظام اداري» تأكيد داشته است .ماده ( )11قانون
مسئوليت مدني نيز به اين موضوع اشاره دارد 1.اين قانون در مواردي كارمند يا دولت را
داراي مسئوليت دانسته است .ازجمله شرايط مسئوليت دولت عبارتند از اينكه :اوالً خسارت
مستند به عمل كاركنان دولت نباشد؛ ثانياً مربوط به نقص وسايل ادارات يا مؤسسههاي
دولتي باشد .نكته ديگر درباره اين ماده اين است كه اگر دولت در مقام اعمال حاكميت
خسارتي وارد كند ،مسئول جبران آن نخواهد بود .توضيح اينكه بهطوركلي اعمالي را كه
هر دولتي صورت ميدهد ،ميتوان به دو نوع تقسيم كرد .اگر دولت اقدامهايي براي منفعت
عمومي و در راستاي انجام وظايف خود بهعنوان قوه حاكم انجام دهد ،به اين اقدامها،
اِعمال حاكميت ميگويند .اما در نقطه مقابل گاهي دولت به اقدامهايي دست ميزند كه
هدف از آنها كسب سود و تجارت است .به اين اقدامها ،اِعمال تصدي ميگويند؛ بنابراين
اگر دولت در راستاي منافع عمومي دست به عملي بزند ،حتي اگر آن عمل به خسارت
منجر شود مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود.
همچنين براساس بند « »8آييننامه اجرايي بند «د» ماده ( )46قانون برنامه پنجساله
پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران ،سازمان ثبتاحوال ملزم شده در صورت تغيير
اطالعات مندرج روي كارت ،پايان يافتن مدت اعتبار يا خرابي آن همزمان با ضبط و

« .1کارمندان دولت و شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجاموظیفه عمدا یا درنتیجه
بیاحتیاطی خساراتی به اشخاص وارد نمایند ،شخصا مسئول جبران خسارت وارده میباشند ،ولی هرگاه
وسایل ادارات و یا مؤسسات مزبور باشد در این
نقص
خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به
ِ
ِ
صورت جبران خسارت برعهده اداره یا مؤسسه مربوطه است ،ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هرگاه
اقداماتی که برحسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون بهعمل آید و موجب ضرر دیگری شود
دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود».
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معدوم كردن كارت قبلي براي صدور كارت جديد ،ظرف يك هفته اقدام كند.
در حال حاضر با عنايت به اينكه تأخير در صدور كارت متوجه سازمان ثبتاحوال
است ،ازاينرو تقصيري متوجه اشخاص نيست .بنابراين اگرچه سازمان ثبتاحوال مسئول
جبران خسارت نيست اما اينكه اقدام به عدم تمديد كارتهاي ملي قديمي هم كند منطقي
نيست .بنابراين با عنايت به اينكه اعتبار مصوبه هيئتوزيران براي كارتهاي ملي قديمي
تا پايان سال  1397بوده ،ضرورت دارد اعتبار كارتهاي ملي دوباره تمديد شود.
ج) تعيين زمانی براي پایان پروژه صدور كارت هوشمند ملی
با توجه به شرايط تحريم و محدوديتهايي كه در حوزه تجارت خارجي براي جمهوري
اسالمي ايران بهوجود آمده ضرورت دارد تمركز سازمان بر اين امر قرار گيرد كه با استفاده
از توانمندي داخلي پرونده صدور كارت هوشمند ملي در يك چارچوب زماني مشخص و
براساس بهرهگيري از امكانات و توانمنديهاي داخلي به پايان برسد .اگر اين احتمال وجود
دارد كه پروژه صدور كارت هوشمند ملي در مدت زماني قابلقبول به سرانجام نميرسد،
زمان مشخصي براي اعالم رسمي پايان پروژه صدور كارت هوشمند ملي تعيين شود.
همچنين بايد به مردم اطالع داده شود كه فرايند صدور و تحويل كارت با تأخير همراه است.
د)تأكيد بر شناسایی الكترونيكی
مطابق اهداف اوليه تعيين شده براي كارت هوشمند ملي ،قرار بود اين كارت بهمثابه
كليد ورود به دولت الكترونيك مورد استفاده قرار گيرد .درحال حاضر با استناد به مصوبه
( ) 59شوراي عالي فضاي مجازي كه به نظام هويت معتبر در فضاي مجازي كشور
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اختصاص دارد 1تأكيد شده كه براي هر نوع تعامل فني ،اقتصادي ،فرهنگي ،اجتماعي،
سياسي و اداري ميان اشخاص و گروهها به هويت معتبر نياز بوده و شكلگيري نظام قابل
اطمينان براي هويت در فضاي مجازي كشور ضروري اعالم شده است .بنابراين با وجود
اينكه در بند  3-9ماده ( )3تأكيد شده «مركز ملي فضاي مجازي با همكاري قواي مجريه
و قضائيه ،ظرف مدت  6ماه از تاريخ ابالغ اين مصوبه ،پيشنويس مقررات و لوايح قانوني
الزم براي استقرار نظام هويت معتبر در فضاي مجازي كشور را تهيه كند» اما با وجود
گذشت حدوداً يك سال هنوز اين اتفاق رخ نداده است .بنابراين بايد عنوان داشت مطابق
مصوبه فوق براي ارائه خدمات الكترونيكي ،شناسه الكترونيكي الزم است كه بدون كارت
هوشمند ملي نيز امكانپذير است و در چند پروژه نظير ثبت امالک و اسكان وزارت راه و
شهرسازي و احراز هويت الكترونيكي بدون كارت ملي بهكارگيري شده است.
هـ) لزوم تمدید اعتبار كارت هوشمند ملی
كارت هوشمند ملي هفت سال اعتبار دارد و بعدازآن گواهيهاي تعبيه شده در كارت
ابطال خواهد شد .با توجه به اينكه فرايند صدور كارت مطابق قانون از سال  1391آغاز
 .1در مقدمه مصوبه «نظام هويت معتبر در فضای مجازی کشور» آمده است :براي هر نوع تعامل فني،
اقتصادي (پولي و مالي) ،فرهنگي ،اجتماعي ،سیاسي و اداري میان اشخاص ،گروهها ،اشیا ،خدمات،
محتواها و مکانها به هويت معتبر نیاز بوده و شکلگیري نظام قابل اطمینان براي هويت در فضاي مجازي
کشور ضروري است .در اين نظام براي حصول اطمینان ،بسته به نوع تعامل ،دو دسته اطالعات هويت ذاتي
و اکتسابي موجوديتها الزم بوده و براي تأمین و تأيید آنها ،نقشآفريني دو نهاد معتبر نیاز است؛
«تأمینکنندگان شناسه (مشابه ثبتاحوال) که مسئولیت تأمین اطالعات پايه هويتي موجوديتها را در قالب
شناسههاي دائم يا موقت و واقعي يا مستعار برعهده دارند» و «تأمینکنندگان صفتها که مسئولیت
اعتباربخشي به اطالعات غیرپايه هويتي از قبیل مدرک تحصیلي و میزان اعتبار مالي را برعهده دارند و صفات
ادعايي را تأيید يا رد ميکنند» .هدف از ايجاد اين نظام ،استقرار زيستبوم تأمینکننده زيرساخت تعامالت
آزادانه ،سالم ،پويا ،مسئوالنه و سودمند با رعايت حقوق فردي و جمعي در روابط اجتماعي ،اقتصادي،
سیاسي و فناورانه بین انواع موجوديتها در فضاي مجازي است که زمینه الزام را براي توسعه
کسبوکارهاي ديجیتال ،سامانههاي فني ،رسانههاي تعاملي و خدمات اداري ايجاد ميکند و در آن،
تأمینکنندگان شناسهها و صفتها با ارائه مجموع دو نوع اطالع هويتي پايه و صفتها ،شناخت قابل
اطمینان را براي طرفین تعامل فراهم ميسازند.
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شده بنابراين در سال جاري اعتبار برخي كارتهاي هوشمند ملي به پايان خواهد رسيد.
اين اتفاق در حالي رخ ميدهد كه هنوز فرايند صدور كارت براي همه جمعيت باالي 15
سال به باال پايان نيافته است .دولت و سازمان ثبتاحوال كشور نيز در قبال اين موضوع
مهم تاكنون اعالم موض ع نكرده است .بنابراين منطقي آن است سازمان ثبتاحوال كشور
مكلف شود سازوكاري براي بهروزرساني گواهيهاي تعبيه شده در كارت و تمديد اعتبار
آن پيشبيني كند.
و) چالش تهيه كارت خوان
در حال حاضر استفاده از قابليتهاي كارت هوشمند ملي نيازمند دستگاههاي كارتخوان
است كه خود عالوه بر اينكه هزينههاي مضاعفي را به بودجه كشور تحميل ميكند نياز
به واردات را نيز به همراه دارد.
نتيجهگيري
مطابق ماده ( )1آييننامه اجرايي بند «د» ماده ( )46قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه
جمهوري اسالمي ايران ،كارت هوشمند ملي سند حاوي اطالعات هويتي ثبت و ذخيرهشده
يك تبعه ايراني با سطوح دسترسي متناسب است كه عالوه بر امكان احراز هويت و امضاي
الكترونيكي ،بهعنوان كليد دسترسي به اطالعات هويتي وي كاربرد دارد .درحال حاضر
بهرغم تصريح قانون ،صرفاً كاركرد شناسايي كارت هوشمند ملي برقرار شده و دو كاركرد
ديگر يعني تصديق هويت و امضاي ديجيتال فعال نشده و عمالً از آن استفاده نميشود.
همچنين اگرچه در ابتدا عنوان شده بود فرايند صدور كارت هوشمند ملي از سال 1391
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آغاز و در سال  1394پايان ميپذيرد اما بعد از گذشت پنج سال از اين تاريخ عمالً چنين
اتفاقي رخ نداده است .بنابراين بايد بيان داشت پروژه صدور كارت هوشمند ملي هم به
لحاظ زماني و هم كاركردي در دستيابي به اهداف اوليه تعريف شده ناكام بوده است.
اين گزارش براي حل مشكل ضمن اهميت پاسخگويي مقامات وزارت كشور و سازمان
ثبتاحوال ،بر لزوم استمرار اعتبار كارت ملي قديمي ،تعيين زماني براي پايان پروژه صدور
كارت هوشمند ملي و شناسه الكترونيكي تأكيد دارد.
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