کاربرد کارت هويتي و تغييرآدرس در کشور استوني

کارت هويتي اولين مدرک هويتي فردي
مزاياي استفاده از کارت هويتي در استوني
 بر اساس قانون ،کارت هويتي استوني در همه جاي اين کشور اعتبار دارد و براي تعيين هويت فرد هيچ
مدرک ديگري نبايد درخواست شود.
 مي توان براي خدمات ايترنتي نيز از آن استفاده کرد.
 در مواردي که نياز به امضاي ديجيتال است ،از کارت هويتي استفاده مي شود.
 روشي آسان و راحت براي استفاده کاربران سيستم هاي بانکداري اينترنتي و ساير خدمات مبتني بر
وب است.
 همه کاربران دارنده کارت هويتي داراي يک رايانامه (ايميل ) شخصي هستند که توسط دولت به فرد
تعلق مي يابد ،اين آدرس ايميل به منزله روش ارتباط رسمي بين حکومت و فرد است ،که دولت مي
تواند براي اعالنات رسمي و اطالعات فردي مربوط به فرد از آن استفاده نمايد.
 SKبه عنوان مرکز صدور گواهي در سال  1002تأسيس شد که در دو بانک برجسته استوني از کاربردهاي ذيل
در اين بانکها استفاده مي شود.
 .2خدمات گواهي و تأئيد زمان
کارتهاي هويتي استوني
دستگاهها و رمز ها ( وب ،شبکه اختصاصي مجازي)... ،
 .1کاربرد ها و تکنولوژي در PKI
 .3سيستم هاي کنترل و پرداخت از طريق کارتهاي هويتي
 .4مديريت مؤسسه look@world

کارت هويتي نشانه مطمئن براي اهداف مختلف
 بسياري از خدمات الکترونيکي که از لحاظ قانوني نيار به امضاي الکترونيکي دارند ،با کارت هويتي دردسترس است .با ارائه کارت هويتي ،وضعيت فردي شما در پايگاه داده مناسب ذيل بررسي مي شود:



پليس الکترونيکي ،سالمت الکترونيکي ،مدرسه و دانش آموز الکترونيکي ،مشتري الکترونيکي ،ماليات
الکترونيکي ،بانک الکترونيکي ،رأي گيري الکترونيکي
 شهروندان استوني با داشتن کارت هويتي ديگر نيازي به همراه داشتن گواهي نامه رانندگي ندارند. تأئيد هويت از سوي دولت و ورود به سايتهاي امنيتي. -در هنگام خريد بليط الکترونيکي ،به همراه داشتن و ارائه دادن کارت الکترونيکي الزامي است.

همه کاربردهاي ذکر شده با کارت هويتي انجام مي شود اما در صورت نداشتن آن هيچ جريمهاي شامل فرد نمي
گردد .اشخاصي که از سال  1022کارت هويتي گرفتهاند و از آن در زمينه هاي الکترونيکي استفاده مي کنند
بايد آنرا براي احيا اطالعات ،تعويض نمايند ،در غير اين صورت کارت قديمي غير قابل استفاده و غير مجاز مي
گردد.
مزايا و در دسترس بودن خدمات الکترونيکي براي شهروندان
اطالعات موجود در اين بخش بر اساس گزارش ساالنه " اداره کل جامعه اطالعات و رسانه ها" به صورت ليست
مشترک  10خدمات اساسي دولتي است ،که خدمات ذيل را شامل مي گردد:
 .2ماليات بر درآمد :اعالم ،اطالع رساني تعيين ماليت
 .1خدمات جستجوي مشاغل توسط دفاتر کار
 .3مزاياي تامين اجتماعي
 .4مدارک فردي :گذرنامه و گواهينامه رانندگي
 .5ثبت نام ماشين (جديد ،کارکرده ،خودروهاي وارداتي)
 .6درخواست اجازه ساخت و ساز
 .7اعالم به پليس (به عنوان مثال در مورد سرقت)



 .8کتابخانه هاي عمومي (کاتالوگهاي موجود ،ابزار و منابع جستجو)
 .9گواهي ها (تولد و ازدواج) درخواست و ارسال
 .20ثبت نام در مراکز آموزش عالي  /دانشگاه
 .22اعالميه جابجايي ( تغيير آدرس)
 .21خدمات وابسته به بهداشت و سالمت

(مشاوره در مورد وجود خدمات در بیمارستان های مختلف ،تهیین زمان

مالقات برای بیمارستان)

 ماليات بر درآمد :اعالم ،اطالع رساني تعيين ماليت
مسئول مربوطه :دولت مرکزي ،بخش ماليات و گمرک
بخش ماليات الکترونيکي به پرداخت کنندگان ماليات کمک مي کند که ماليات بر درآمد را به صورت
آنالين مشاهده ،تصحيح و ضبط کنند .شهروندان با استفاده از کارت هويتي مي توانند وارد بخش
ماليات الکترونيکي شوند.
 خدمات جستجوي مشاغل توسط دفاتر کار
مسئول مربوطه :دولت مرکزي ،صندوق بيمه بيکاري
اين وب سايت مجموعهاي از پيشنهادات شغل ،در مراکز کار ملي و بومي را به همراه توضيحاتي کوتاه
در مورد مشاغل مورد نظر ،مهلت ارسال فرم و شمارههاي تماس را ارائه مي دهد.
 مزاياي تامين اجتماعي
اين مورد به دو بخش تقسيم مي شود.
 .2مزاياي بيکاري :مسئول مربوطه ،دولت مرکزي ،صندوق بيمه بيکاري
 .1کمک هزينه کودک :مسئول مربوطه ،دولت مرکزي ،بخش تأمين اجتماعي
 .3هزينه هاي پزشکي (بازپرداخت و پرداخت مستقيم) :مسئول مربوطه ،دولت مرکزي ،صندوق بيمه
بهداشت
 .4کمک هاي مالي دانشجويي :وزارت آموزش و پرورش /آموزش عالي
 مدارک فردي :گذرنامه و گواهينامه رانندگي
 .2گذرنامه :بخش گارد مرزي و پليس
 .1گواهينامه رانندگي :اداره مديريت راهها
 ثبت نام ماشين (جديد ،کارکرده ،خودروهاي وارداتي)



مسئول مربوطه :دولت مرکزي ،اداره مديريت راهها
 درخواست اجازه ساخت و ساز
مسئول مربوطه :حکومت محلي
برنامهريزي براي برنامههاي کاربردي و صدور مجوز توسط مقامات محلي صورت مي گيرد.
 اعالم به پليس (به عنوان مثال در مورد سرقت)
مسئول مربوطه :دولت مرکزي ،پليس استوني
خدمات گزارشات جرايم آنالين در وب سايت پليس استوني موجود است.
 کتابخانه هاي عمومي (کاتالوگهاي موجود ،ابزار و منابع جستجو)
مسئول مربوطه :دولت مرکزي ،کتابخانه ملي استوني
 گواهي ها (تولد و ازدواج) درخواست و ارسال
مسئول مربوطه :حکومت محلي
درخواست براي گواهي نامه توسط مقامات محلي رسيدگي مي شود.
 ثبت نام در مراکز آموزش عالي  /دانشگاه
مسئول مربوطه :دولت مرکزي ،موسسات آموزش عالي
سيستم پيشرفته ثبت نام  ،پردازش ،تصميم گيري و اطالعات ،براي شرکت در دانشگاهها بوجود آمده
است .از کارت هويتي به عنوان ابزار ورود استفاده مي شود .از آنجا که نتايج امتحانات دانشگاهها به
صورت آنالين در پايگاه داده موجود است ،شرکت کنندگان مي توانند فورأ از قبولي خود در دانشگاه
آگاه گردند.
 اعالميه جابجايي ( تغيير آدرس)
مسئول مربوطه :دولت مرکزي ،ثبت جمعيت استوني /حکومت محلي
در وب سايت ثبت جمعيت استوني ،اين امکان براي شهروندان وجود دارد که مدارک مربوط به اعالم
جابجايي را با امضاي ديجيتال ارسال کنند و به همين دليل هويت هر شخص به طور خودکار مشخص
مي شود و هيچ نياري به ديگر مدارک هويتي نيست.
 خدمات وابسته به بهداشت و سالمت
مسئول مربوطه :وزارت امور اجتماعي
بيمارستان مرکزي در تالين شرقي اولين بيمارستان است که از سال  1008پورتال بيمار المترونيکي را
راه اندازي کرده است .بيماران مي توانند از طريق پورتال وارد وب سايت بيمارستان شوند و تمامي



سوابق پزشکي ،زمان مالقاتهاي پزشک و نرخهاي پرداختي را مشاهده نمايند .همچنين از طريق SMS
و ايميل مي توان زمان مالقات با پزشک را تعيين کرد .اين پروژه  4پروژه ديگر را حمايت مي کند.
سوابق سالمت الکترونيک ،تصوير ديجيتال ،نسخه الکترونيکي و ثبت ديجيتال

تدوين :نسرين خورشيدي
ترجمه  :آدرينه هارطون

منابع:
http://www.epractice.eu/en/document/288220
http://www.forumstandaardisatie.nl/fileadmin/os/presentaties/Tall07_pres_Aarma.pdf



