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اجتماع > خدمات و رفاهسرویس خبری: 

ھمشھری آنالین:

معاون فن آوری و اطالعات سازمان ثبت احوال کشور با اشاره به اینکه افراد فاقد کارت ملی در اولویت دریافت کارت ھوشمند ملی قرار

دارند، گفت: صدور کارت ھوشمند برای تمامی مردم طی دو سال امکان پذیر نیست.

به گزارش مھر، حمید پارسایی در اين باره افزود: براساس آمارھای جمع آوری شده تا کنون بیش از دو میلیون کارت ھوشمند ملی برای

ایرانیان صادر شده است.

وی با اشاره به اینکه فراخوان عمومی برای صدور کارت ھوشمند نداریم، گفت: به تدریج کارت ھوشمند ملی برای افرادی که ثبت نام کرده اند

صادر می شود اما متقاضیان فاقد کارت ملی در اولویت دریافت کارت ھوشمند قرار دارند.

 سال به باال با توجه به اینکه شناسنامه ھایشان عکس۱۵ تاکید کرد: در حال حاضر افراد سازمان ثبت احوال کشورمعاون فن آوری و اطالعات 

۲۰ تا ۱۸ سالگی نیاز چندانی به کارت ملی ندارند به ھمین دلیل ھدف و اولویت ما برای صدور کارت ھوشمند ملی، متقاضیان ۱۸دار است تا 

 میلیون نفر برآورد شده است.۳ تا ۲سال فاقد کارت ھستند که تعداد آنھا نیز 

وی با اشاره به اینکه محدودیتی برای صدور کارت ھوشمند ملی برای این افراد نداریم ، گفت: این افراد ھرچه سریعتر به سایت ثبت احوال و یا

دفاتر دولت الکترونیک مراجعه و فرم ثبت نام را تکمیل کنند.

پارسایی افزود: ھمچنین از دو ھفته قبل نیز تصمیمی اتخاذ شده مبنی بر اینکه مانعی برای صدور کارت ھوشمند برای متقاضیان عادی وجود

ندارد و این افراد نیز میتوانند ثبت نام کنند اما فراخوان عمومی نداریم والبته در اولویت صدور قرار ندارند.

وی درپاسخ به این سئوال که صدور کارت ھوشمند برای تمامی ایرانیان طی دو سال انجام می شود یا خیر، گفت: صدور کارت ھوشمند برای

 میلیون نفر طی مدت دو سال امکان پذیر نیست و نیاز به زمان طوالنی دارد و در ھیچ کشوری نیز اجرای چنین پروژه گسترده ای در کوتاه۶۰

 این پروژه ادامه خواھد داشت.۹۶مدت امکان پذیر نیست و زمان زیادی الزم دارد به ھمین دلیل به احتمال زیاد تا پایان سال 
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