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 -1هزینه کارت هویتی گمشده در میامی

هزینه کارت هویتی گمشده در میامی  53دالر و هزینه کارت معیوب و خراب  01دالر است
مدیر گزینه های مسکن ،غذا و رویدادها ( )HOMEگفت :او معتقد است استفاده از کارت شناسایی هوشمند
امن تر ،کارآمد تر و مقرون به صرفه تر از استفاده از کلید است .استفاده از تکنولوژی کارت هوشمند نیاز
کلید اتاق دانشجویان در دانشگاه بر طرف کرده و امنیت و راحتی را بیشتر می کند .قبل از دسترسی به درب
الکترونیکی ،زمانی که دانشجو کلید اتاق خود را گم کرده باشد ،نیازمند به باز کردن و یا شکستن درب است
که هزینه قابل توجهی را در بر دارد و هم به زمان و هم به مواد بیشتری نیاز دارد .کارتهای جدید هوشمند
گرانتر از هزینه اولیه کلید هستند ولی با این حال فقط یک کارت برای هر دانشجو هزینه می شود و تا آخر
دانشگاه دیگر هزینه ای از وی گرفته نمی شود .همچنین اگر دانشجویی کارت هویتی غیر هوشمند داشت
می تواند کارت قدیمی را به رایگان با کارت جدید جابجا کند و این هزینه زمانی از وی گرفته می شود که به
کارت خسارت رسیده و یا گم شده باشد و این امر دانشجو را ملزم می کند که بیشتر از کارت خود مراقبت
نماید .دانشجویان در محوطه دانشگاه ،نظراتی در مورد استفاده از تلفن های هوشمند برای نگهداری اطالعات
مشابه روی کارتهای هوشمند ابراز کرده اند که به دانشجویان اجازه می دهد با تلفنهای هوشمند تمام
اطالعات کارت خود را در مکانی که از خطر از دست دادن یا گم شدن بدور است نگهداری کنند.
این دانشگاه در حال بررسی درخواست دانشجویان و راه کارآمد تر و مؤثرتر برای استفاده از تلفن های
هوشمند به جای کارت شناسایی هوشمند می باشد .ایمنی و امنیت اولویتهای اولیه کارت هویتی برای
دسترسی به اتاق دانشجویان ،حساب برنامه غذایی و حسابهای دیگر است .در حال حاضر هزینه کارتهای
هویتی هوشمند ،همان هزینه های قبلی کارتهای آسیب دیده و گم شده باقی می ماند.
گروه خبری  :بین الملل5

تاریخ 1392/12/10 :

ساعت 01:62:01 :

 -2صدورکارت ملی و گواهینامه رانندگی جدید در مینه سوتا

ساکنان مینه سوتا می توانند گواهینامه رانندگی الکترونیکی ( )EDLو یا کارت شناسایی الکترونیکی ()EID
در خواست کنند و می توانند بدون نیاز به گذرنامه و با ارائه این کارت میان ایاالت متحده و کانادا ،برمودا،
مکزیک و کارائیب سفر کنند
ازروز دوشنبه ،ساکنان مینه سوتا می توانند گواهینامه رانندگی الکترونیکی ( )EDLو یا کارت شناسایی
الکترونیکی ( )EIDدر خواست کنند و می توانند بدون نیاز به گذرنامه و با ارائه این کارت میان ایاالت متحده
و کانادا ،برمودا ،مکزیک و کارائیب سفر کنند .
این کارت اختیاری دو منظوره برای راحتی کاربر ،و سرعت عبور از مرز طراحی شده است.
کارت  EDLبعنوان یکی از اسناد و مدارک عبور از مرز در میان دولت فدرال تایید شده است و طرحی است تا
بتوان با آن در نیمکره غربی به راحتی عبورو مرور داشت .
این کارت دارای تکنولوژی شناسایی با فرکانس رادیویی است که اجازه می دهد عوامل مرزی در پست های
زمینی و دریایی پس از اسکن کارت هویت مسافر را تأیید کنند .
کارت حاوی اطالعات شخصی نیست  ،اما پس از اسکن شدن سیگنال به سیستم مرکزی ارسال می کند و
اجازه می دهد عوامل مرزی به داده های بیومتریک و بیوگرافیک مسافر دسترسی پیدا کنند .
متقاضی باید شهروند ایاالت متحده و ساکن مینه سوتا باشد و به سن  02سالگی رسیده باشد و مجوز
رانندگی با یک وسیله موتوری را دارا باشد  .ودر موقع درخواست باید شماره تأمین اجتماعی نیز ارائه نماید .
کارت الکترونیکی برای دارندگان گواهینامه رانندگی تجاری نیز صادر می گردد  01 .دفتر در مینه سوتا آماده
ارائه خدمات می باشند  .هزینه صدور کارت الکترونیکی  03دالر می باشد  .رانندگان مینه سوتا در هر
صورتی می توانند متقاضی صدورکارت باشند مثال برای اولین بار ،برای جایگزینی،برای گم شدن یا انقضای

کارت قبلی
متقاضیان موظفند تا پرسشنامه درنظر گرفته شده را پرکنند .زمان پردازش این فرم  6تا  1هفته طول می
کشد .
این کارت در ایالت های نیویورک ،میشیگان ،واشنگتن و ورمونت نیز صادر می شود .
گروه خبری  :بین الملل5

تاریخ 1392/12/10 :

ساعت 01:35:16 :

 -3تعجیل شرکت خسارت دیده تارگت برای صدور کارتهای تراشه دار در خصوص مهاجران

شرکت تارگت وعده تسریع طراحی برنامه صد میلیون دالری برای استفاده از تکنولوژی کارتهای هوشمند را
در فروشگاهها داده است،تا بتواند از موارد بعدی سوء استفاده ها جلوگیری کند
پنجم فوریه سال جاری
شرکت تارگت وعده تسریع طراحی برنامه صد میلیون دالری برای استفاده از تکنولوژی کارتهای هوشمند را
در فروشگاهها داده است،تا بتواند از موارد بعدی سوء استفاده ها جلوگیری کند .یکی از شرکتهای خرده
فروش بنام سی اف او در قبال قوه قضائیه  ،درحضور مجلس سنا اظهار نمود ":تمامی صاحبان و دارندگان
کارتهای قرمز و کارت خوانهای فروشگاهها تا قبل از سه ماهه اول سال  6103یعنی شش ماه زودتر از برنامه
اولیه به تکنولوژی تراشه مجهز خواهند شد".
شرکت مزبور در قبال مجلس سنا حضور یافت و انبوهی از اطالعات در مورد تارگت رادر سال گذشته نقض
کرد تا نشان دهد سارقین از اعتبار فروشندگان در بخش هایی از دستگاه پی او اس ( ) posسوء استفاده

کرده و جزئیات مربوط به کارت  11میلیون مشتری را به سرقت برده و به اطالعات شخصی حدود 01
میلیون نفر دستبرد زده اند  .این شرکت بهمراه میشل کینگستون در گروه مارتوس نی من  ،یکی دیگر از
خرده فروشان خسارت دیده توسط هکرها گفت ":نرخ کاهش نرم افزار مخرب سیستم های شرکت آنها ،
صفردرصد است چرا که از نرم افزارآنتی ویروس استفاده نموده اند".
مخاطبین به طرحهایی توجه داشتند که ملل متحد را به تکنولوژی جدیدی به نام مک استریپ (mag-
)stripبرای امنیت بیشتر کارتهای تراشه دار  EMVسوق می داد .در سال  6106شرکت چاپ آمریکا و سند
کارت در صدد برآمد تا ویزاهای آمریکا را به خط اروپا کشانده و نقطه تغییر مسیر آن را تعیین نماید .با
وجود نقشه مزبور مسئولیت جعل در مورد آسیب های مربوطه به سمت خرده فروشانی معطوف گردید که
سخت افزار خود را تا اکتبر سال  6103ارتقاء ندادند ،با وجود این شرایط و باتوجه خسارت گزاف اخیر،
نمایندگان مجلس از سایر خرده فروشان دعوت کرده تا راهکار تارگت را بکارگرفته و از تکنولوژی تراشه
 EMVدر فروشگاههای خود هرچه سریعتر استفاده نمایند.
گروه خبری  :بین الملل5

تاریخ 1392/12/10 :

ساعت 00:00:12 :

 - 4تمرکز اتحادیه ( FIDOهویت سریع آنالین)

تمرکز اتحادیه ( FIDOهویت سریع آنالین) بر استانداردهای مبتنی بر تائید هویت قدرتمند در کنفرانس
6101
معرفی محصوالت و خدمات شرکتها ،خدمات مالی ،تجارت الکترونیکی و فروش خدمات وب سایت برای احراز
هویت ،امن تر و خصوصیتر و استفاده راحت تر از کلمات عبور و پین ها  62 ،فوریه ( 0اسفند)
این کنفرانس در سان فرانسیسکو کانادا در تاریخ  61تا  62فوریه (3تا  5اسفند) برگزار گردید .در این

کنفرانس سعی بر این است که اعضای جدیدی در سرمایه گذاری ،خدمات مالی و بخشهای تجارت
الکترونیکی شرکت داده شوند.
سازمانها به طور فزاینده ای برای مدیریت پایگاههای کاربری اطالعات و کلمات عبور در چالش هستند و
کاربران برای دسترسی به سایتها و خدمات و اقدامات مربوطه در تالشند نام کاربری  .رمز عبورهای متعدد به
خاطر بیاورند.
اتحادیه هویت سریع آنالین ،در سال  6106برای رسیدگی به ایجاد قابلیت همکاری بین فناوریهای هویت
قوی و رفع مشکالت کاربران برای به خاطر سپردن نام کاربری و رمز عبورهای مختلف تشکیل شده است.
گروه خبری  :بین الملل5

تاریخ 1392/12/12 :

ساعت 15:50:12 :

 - 5کنفرانس بیومتریک صوتی سانفرانسیسکو در سال 2114

مرکز تحقیقات اپوس با افتخار اعالم نمود ":جوز ایگنا سیو زوریال( )jose Ignacio Zorillaبا همکاری بانکو
سان تاندر مکزیک  ،یافته های مهمی را پیرامون شیوه مرکزی تماسهای جدید با احراز هویت مشتریان  ،طی
یک سخنرانی در کنفرانس بیومتریک صوتی ،در سان فرانسیسکو ارائه می نماید( 03-01ماه مه سال
.")6101
بانکو هرماهه برای شناخت و احراز هویت مشتریان بانکی با بیش از  5میلیون مرکز مکالمه  ،تماس برقرار می
کند  .بنا به گفته ایگنا سیو استراتژی جدید با بهبود کارائی مرکز تماس ،موجب کاهش زمان الزم شناسایی
مشتریان برای آژانس ها می گردد و همچنین به مشتری مداری کمک می نماید .کانال بانکوعهده دار
مدیریت و مسئولیت اجرایی مرکز تماس بخشهای دولتی  ،بانکهای اینترنتی  ،شبکه های ای تی ام و تلفن

همراه برای ارائه خدمات بانکی -تجاری ( به  2/3میلیون مشتری) می باشد .وی اظهار کرد ":استراتژی
سازمانی برای بانکو سان تاندر مکزیک جهت دسترسی به تکنولوژی جدید شناسایی مشتریان و ایجاد فرصت
اجرا راه کار بیومتریک صوتی بسیار مهم است " .استاندارد مکزیکو سومین گروه بزرگ مالی از نظر حجم
کاری با سهم  01/2درصد بازار سپرده و  05درصد وام و اولین مقام اجرایی تکنولوژی و فن آوری بیومتریک
صوتی در کشور است .کنفرانس بیومتریک صوتی در تاریخ  00-03ماه مه سال 6101در فیر
مونت( )Fairmontسانفرانسیسکو برگزار می شود.
گروه خبری  :بین الملل5

تاریخ 1392/12/12 :

ساعت 01:52:00 :

 -6رأی دهندگان می سی سی پی در این ماه ثبت نام می کنند

سه شنبه  3فوریه 6101
فیل برایانت از مقامات دولتی و وزیر امور خارجه هوسمن دلبرت  ،در یک کنفرانس مشترک خبری در روز
چهارشنبه در مورد ثبت نام رأی دهندگان صحبت کردند.
حدود  521111نفر از مردم می سی سی پی که باالی  02سال سن دارند هنوز برای رأی گیری ثبت نام
نکرده اند .این بدین معنی است که  %03از واجدین شرایط هنوز ثبت نام نکرده اند .آقای هوسمن گفت  :در
اکثر ایالتها بطور متوسط حدود %03از مردم واجد شرایط می باشند .و ما قدری از دیگر ایالت ها جلوتر
هستیم اما این بدان معنی نیست که ما نگران نیستیم.مردم بسیاری به می سی سی پی نقل مکان کرده اند.
آنها برای کار به اینجا آمده اند و ما از آنها می خواهیم که برای رأی دادن ثبت نام کنند .انتخابات بعدی در 5
ژوئن برگزار می گردد که مربوط به انتخابات کنگره می باشد .آخرین مهلت ثبت نام برای انتخابات 5مه است

.
گروه خبری  :بین الملل5

تاریخ 1392/12/13 :

ساعت 15:00:33 :

 - 7بررسی استانداردهای امنیتی هویتی توسط ABI

بازار قابل توجه بیش ازبیست و  6میلیارد ( ترکیبات هویت دولتی  ،پرداخت و سیم کارت ) و  211میلیون
اشتراک باند پهن در سراسر دنیا به صراحت نشان می دهد ایجاد استانداردهای جهانی برای امنیت هویتهای
دیجیتالی ضرورت دارد و باید مورد تأکید و اهمیت قرار گیرد و فرقی ندارد که هویتها به شکل کارتهای
فیزیکی و یا هویت برخط باشند ،لذا باید تالش گرددنه تنها استانداردهای وسیع برای بازار بلکه قابلیت
همکاری مرزی نیز بنحوی ایجاد گرددکه پکیج نرم افزاری قابل اعتماد برای احراز هویت بهنگام عبور از مرز
فراهم آورد.
سطوح مختلف طبقه بندی موجود  ،بوضوح بمنزله سد و مانعی در قبال راه کارهای مختلفی ایجاد شده در
کمپانیهای شخصی بر اساس قوانین ملی مختلف است  ،سطوح شخصی سازی و امنیت  ،زیرساختار و
استانداردهای متفاوتی است که در هر کشور به کار می رود .ایجاد استاندارد بین المللی هویت برای همه
منجر به محدودیت جذب به ملیتهایی است که در پی مهاجرت به اعتبار نسلهای جدید و پروژه های مدرن
هستند .البته کشورهایی که قبال" سرمایه گذاری زیادی برای برنامه های هویتی نموده اند کمتر تمایل به
سرمایه گذاری مجدد می نمایند ،بهمین دلیل تحقیقات  ABIنشان می دهد که استانداردهای بین المللی با
اصطکاک مواجه است و بسختی می تواند نقش مهمی در فعال کردن قابلیت همکاری فرا مرزی داشته باشد.
یکی از محققان تحلیل گر معتقد است در بازار هویت دولتها تفاوتهای بسیار زیادی وجود دارد .به استثناء
گذرنامه ،راه حل های هویتی کشورها کامال" متفاوت است و برای سطح ملی فراهم می شود و توجه کمتری
در آن برای قابلیت عبور از مرز در نظر گرفته می شود .محققی از  ABIمعتقد است می توان طرحهایی

مثل  Strock 2؛ کاری که در خصوص هویت موبایل (تلفن همراه )تکمیل شده را بهمراه  Nsticبراحتی
برای بررسی موضوعات فرا مرزی در نظرگرفت .طرح مزبور به جای اینکه استاندارد بین المللی ایجاد نماید.در
پی یافتن راه حلی برای پذیرش هر نوع اعتبار می باشد در واقع راهی برای تعریف و ایجاد بهترین

عملکردهای است که کشور بر مبنای آنها بتواند چهارچوب قابل اعتمادی برای رفع نیاز و عبور از مرز ایجاد
نماید.
گروه خبری  :بین الملل 5تاریخ

1392/12/14 :

ساعت

12:00:12 :

 Oberthur -8پیشرو جهانی روشهای امن دیجیتالی

مرکز تکنولوژی ابرتور ، oberthurپیشرو جهانی روشهای امن دیجیتالی اعالم کرد  master cardو visa
 cardاز لحاظ خدمات امنیتی تحت نظر این مرکز قرار می گیرد.
این مرکز مطابقت کامل با مستر کارت و ویزا کارت پیدا کرده و در حال حاضر مجاز به تهیه چیپ شخصی ،
شخصی سازی کارت  ،چاپ برجسته روی کارت  ،رمز گذاری کارت و ارسال کارت گردیده است.
مرکز خدمات فناوری ابرتور دستگاههای امنیتی و اسناد و مدارک از جمله کارتها و نوارهای مغناطیسی و
همچنین سیم کارتها و کارتهای اعتباری هویتی برای مشتریان در سراسر کانادا را شخصی سازی می کند.
مرکز تازه تأسیس خدمات گواهی در کانادا به مراکز خدماتی فناوری ابرتور در لس آنجلس  ،شانتیلی فرانسه
و مراکز دیگر تولید کارت در آمریکا پیوسته است.
مرکز فناوری ابرتور توانایی جهانی خود را برای نیاز مشتریان ثابت کرده است .موفقیت در مستر کارت و ویزا
کارت نشان دهنده امکانات در کانادا و تمرکز روی رشد تقاضا برای شخصی سازی کارت پرداختهای ضروری ،
نیازمندیهای هویتی و ...در این بخش بازار است.
ارتباط پیدا کردن این مدارک با همکاری بخش اطالعات اولیه ،موقعیت پیشرفت مراکز فناوری ابرتور را در
بازار آمریکای شمالی قویتر می کند.
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