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   پنجمپنجمپنجم   بخشبخشبخش

 کنترل کيفيت

کنترل خروجي سامانه که همان سامانه کنترل کیفیت جهت نظارت و 

 :زير است هاي صادر شده است استفاده شده و داراي امکانات کارت

 خش بررسي تطابق اطالعات چاپ شده و قابل رويت با ب

در اين مورد، اطالعات چاپ شده الکترونیکي درج شده در تراشه 

شود و در صورت  با اطالعات داخل تراشه مقايسه ميروي کارت 

تواند بصورت دستي  مياين عمل . عدم تطابق قابل تشخیص است

 .انجام شود  3آر-سي-اوهاي  نند دستگاهيا خودکار ما

  بررسي تطابق اطالعات اکترونیکي درج شده در تراشه با

عات تراشه و سپس مقايسه اين پايگاه داده شامل خواندن اطال

 .هاي با اطالعات بدست آمده از پايگاه داده داده

 فرآيند پس از صدور

يت چرخه حیات کارت و بیشتر عملیات اين بخش مربوط به مدير

از آنجايي که مقرر گرديده است که با مکانیزمي . باشد ميکاربردها 

معین در طول چرخه حیات کارت کاربردهاي جديد به آن اضافه 

 . شود، بنابراين عملیات اين مرحله بسیار حائز اهمیت است

 مديريت چرخه حيات کارت

ي تمام  «سامانه مديريت کارت»پس از تحويل اولین کارت ملي بايد 

اي به  سامانهیات کارت را تا مرحله پاياني در زيرمراحل چرخه ح

مديريت نمايد و امکاناتي را « مديريت چرخه حیات کارت»عنوان 

 .براي ثبت و پیگیري وضعیت کارت در اختیار کاربران قراردهد

 

 

 

« خدمات پس از تولید»اين عملیات به طور کلي به دو زير سامانه 

 :گردد بشرح زير تقسیم مي« مديريت»و 

  خدمات کارت پس از صدور

در موارد اي که  دي، خرابي، انقضا به گونهاعالم سرقتي، مفقو .3

مذکور بايد درخواستي به سامانه مديريت کارت ارسال شود تا در 

خصوص بروز رساني چرخه حیات کارت در پايگاه داده و صدور 

اين مورد در دفاتر ارتباط با . مجدد در صورت نیاز اقدام گردد

هاي  داشت و اکثر درخواستزيادي خواهد مشتري کاربرد 

 .شود را شامل مي ز نظر تعدادي و زمانيمراجعین ا

دور کارت درخواست صدور کارت جديد که در اين مورد، براي ص .2

تواند اولین کارت براي  شود که مي جديد درخواستي ارسال مي

شهروند مذکور و يا کارت دوم به بعد در صورت اعالم سرقتي و 

در حالت دوم بايد ابتدا اعالم سرقتي ويا مانند آن . مانند آن باشد

 .اده ثبت شده باشددر پايگاه د

درخواست ابطال که در شرايطي که بايد کارت صادر شده باطل  .1

توان به  از موارد ابطال مي. شود از اين مورد استفاده خواهد شد

فوت دارنده کارت و يا صدور کارت جديد در صورت مفقودي و 

 .سپس پیدا شدن مجدد کارت اول نام برد

ر مواردي الزم است که دکارت با پايگاه داده که  اعتبارسنجي .4

بر بررسي امنیتي کارت مانند کارت صادر شده عالوه 

اعتبارسنجي امضاي ديجیتالي، با پايگاه داده مرکزي نیز بررسي 

 .شود

 

 

OCR: Optical Character Recognition   3 



 . است  نيازي بي   نوعي  و بخشش  ، سخاوت است  و آز نوعي فقر رواني  حرص(: ع)امام حسين 
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هاي  شود که اوال داده اعتبار کارت از دو جهت بررسي مي در اين صورت

دهنده صدور صحیح آنست  کارت صحیح است و امضاي ديجیتالي آن نشان

يگاه داده مرکزي کارت مربوطه ثبت شده و وضعیت آن در حال و ثانیا در پا

در غیر اين صورت ممکن است کارتي در پايگاه داده مرکزي . فعال است

هاي مختلف دريافت  سامانه اعالم مفقودي شده اما بتواند خدماتي را از

 .نمايد

هاي مختلف  کنترل نسخهموجودي و همچنین  رساني و پیگیريبروز  .5

 کارت 

ابطال کارت قديمي در يک وضعیت مشخص از چرخه حیات کارت،  .6

 پس از صدور کارت جديد 

 مسدود کردن و يا ابطال کارت  .7

بروز رساني وضعیت چرخه حیات کارت پس از اعالم مسدودشدن و يا  .8

 ابطال کارت 

 مديريت کارت

ريزي  یعي جهت مديريت، راهبري و برنامهارائه گزارشات آماري و تجم .3

هاي صادرشده، باطل شده، تعداد درخواست  تعداد کارت :از قبیلسامانه، 

 .آنه يا سال، میزان نرخ رشد و مانند در ما

ي و پیگیري چرخه حیات کارت که شامل گزارشاتي است که به بررس .2

پردازد و تمام چرخه حیات آن و  پیگیري سابقه يک کارت خاص مي

ين گزارش براي رفع از ا. دهد هايي که داشته است را نشان مي وضعیت

 .تواند بهره برد نقص و خرابي و يا کشف سوء استفاده مي

 مديريت چرخه حيات کاربرد 

از آنجايي که احتمال افزوده شدن و يا تغییر در کاربردهاي روي کارت ملي 

اي الزم است  سامانهدر زمان پس از صدور و توزيع در بین مردم وجود دارد، 

 را ثبت، مديريت و پیگیري نمايدکه تغییرات در اين خصوص 

 

« سامانه مديريت چرخه حیات کاربرد»اين سامانه به عنوان 

امانه مديريت کارت بايد چرخه حیات کارت و س .گردد معرفي مي

براي سامانه . کاربردها را به صورت غیروابسته پیگیري نمايد

مديريت چرخه حیات کاربرد، عملیات زير در نظر گرفته شده 

 :است

  خدمات کاربرد پس از صدور

تعريف کاربرد جديد که شامل ثبت کاربرد جديد در سامانه  .3

ي با مشخصاتي خاص و يا ها کارتجهت بارگذاري بر روي 

در اين هنگام بايد اطالعاتي مانند . شود ميها  عموم کارت

مشخصات سخت افزاري، نرم افزاري و رمزنگاري مورد نیاز 

. کاربرد بررسي شده و با تراشه مربوطه تطابق داده شود

همچنین بايد مشخص شود که اين کاربرد برروي کارت هايي 

شود و يا برروي  نصب مي خاص از طريق خدمات پس از صدور

. از طريق سامانه صدور بارگذاري خواهد شد ها همه کارت

همچنین بايد کد بارگذاري کاربرد مربوطه در پايگاه داده ثبت 

 .شود

تولید توکن براي کاربرد که در اين مورد براي کاربرد مورد نظر  .2

اين توکن . شود انه مديريت کلید درخواست توکن مياز سام

راي همه يکسان تواند به ازاي هر کارت متفاوت بوده و يا ب يم

در مجموع توکن دريافت شده در سامانه صدور و يا . باشد

خدمات پس از صدور جهت بارگذاري و نصب کاربرد استفاده 

 .خواهد شد

ثبت کاربرد جديد براي يک کارت که پس از نصب کد کاربرد  .1

جديد بر روي يک کارت، اطالعات مربوطه براي آن کارت 

شود تا قابل  ه بروز رساني ميخاص و کاربرد برروي پايگاه داد

اين مورد باعث ايجاد قابلیت مديريت . پیگیري و مديريت باشد

 .شود متمرکز کاربردهاي کارت مي
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 .سر تو بگويد  او پشت  داري  دوست  ي بگو کهسر سخن  پشت  برادر مؤمنت  ربارهد(: ع)امام حسين 

 

 

نگهداري و مديريت کد بارگذاري  که در اين مورد سامانه، کدهاي  .4

را ذخیره و کنترل کرده و با توجه به نوع درخواست بارگذاري 

هاي باينري در سامانه اين فايلهاي بصورت کد. بارگذاري مي نمايد

شوند و تنها از طريق مشخصاتشان قابل تفکیک و  نگهداري مي

 .خواهند بود

مديريت و پیگیري تمامي تغییرات در وضعیت چرخه حیات  .5

ول چرخه حیات کارت، چه کاربردهاي روي کارت هوشمند ملي در ط

 .در زمان صدور چه پس از آن

هاي  موجودي و همچنین  کنترل نسخهبروز رساني و پیگیري  .6

 .مختلف کاربرد 

مديريت تمامي تغییرات در شناسنامه کاربردها به سبب تغییر نسخ  .7

 آنها 

امکان نصب مجدد کاربردها در وضعیت صحیح چرخه حیات،  .8

 .درصورت صدور مجدد کارت

 .ه راهکاري براي مسدود کردن کاربردهاي روي کارتارائ .3

يا احیاي کاربرد روي کارت و دريافت درخواست مسدود کردن و  .31

 .رساني وضعیت چرخه حیات کارتبروز

هاي چرخه حیات که  توانايي تشخیص و مديريت کاربردها و وضعیت .33

 .در تمامي فعالیتهاي پس از صدور بارگذاري خواهند شد

 مديريت کاربردها

 ارش پیگیري کاربردهاي نصب شده يک کارت که توسط اين گز

ها را به همراه سابقه آنها پیگیري نمود و  توان کاربردهاي تمام کارت مي

ها براي نصب  اين گزارش تالش. کنترل متمرکزي برروي آنها داشت

 .دهد کاربرد و نتیجه آنرا را نمايش مي

  ،راهبري و تولید گزارشات آماري و تجمیعي جهت مديريت

ها و کاربردهاي آنها، نتايج نصب  ريزي سامانه، از قبیل تعداد کارت برنامه

 .و نظاير آن

 

 

  و « خدمات دارندگان کارت»تعامل با ساير زيرسامانه ها از قبیل

 :که برخي از اين عملیات در زير آمده است « پشتیباني»يا 

ا يک کاربرد در شرايط اعالم کردن کامل کارت ي امکان بلوکه .3

مفقودي ويا در شرايط سوءاستفاده احتمالي يک کارت؛ براي / سرقت

 .پايان دادن به عملیات اجرائي کاربردهاي کارت

اعالم تغییرات درخواستي و يا انجام شده بر روي کارت و يا کاربردها  .2

 .به سازمانهاي بهره بردار

ربردها و يا ارسال درخواستهايي که در سمت ثبت تمامي تغییرات کا .1

 .سازمان بهره بردار انجام شده است

خدمات دارندگان »اي ه هسامانسامانه مديريت کارت بايد براي  .4

اعالم )واسطي را فراهم آورد « پشتیباني»و يا « کارت

 (سرقت/مفقودي

پیگیري چرخه حیات کارتهاي گم شده و سرقتي تا زمان اعالم انهدام  .5

 . آنها

امکان گزارشگیري تمامي محتويات هر کارت از نقطه نظر کاربردها و  .6

محتويات زمان صدور و تمامي بارگذاريهاي بعد از ) .اي ساختار داده

 (صدور که ممکن است محتويات اولیه را ويرايش کرده باشد

 که خود شامل عملیات  2دهي نیازمنديهاي فهرست سیاه پوشش

 : باشد زير مي

وي وضعیت کارت، کاربرد پاسخهاي فرآيند بروز رساني برمديريت   .3

 .و يا هردو

 .توزيع فهرست سیاه بین سازمانهاي بهره بردار و دريافت نتايج .2

 .بردار فهرست سیاه براي سازمانهاي بهره فراهم سازي امکان دانلود .1

 

 

 

 

 فرشاد مقيمان: گردآورنده

 
2 Hot List :   فهرست سیاه فهرستي از کارتها و کاربردهايي است که بايد در

 .اولین استفاده بعدي از کارت غیر فعال گردند



  

 .بخرند، رستگار نخواهند شد  خالق  غضب  بهاي  را به  مخلوق  رضايت  که  کساني(: ع)امام حسين 
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 اطالعات پايه 

  (2117)511134(: نفر 3111بر حسب )جمعیت 

 GDP (2117)میلیون يورو  378753: به قیمت بازار 

 GDP  براي هريک از ساکنین بهPPS (purchasing Power 

Standards EU 27=311) :337 (2116) 

  رشدمیزان GDP % :434 (2117) 

 (2117) 336: % تورم میزان 

 (2117) 633 : %بیکاري میزان 

  وام/GDP (2117) 1534: % دولت 

  تررراز عمررومي( کسررري يررا مررازاد بودجرره دولررت /GDP % :)531 

(2117) 

 کیلومتر مربع 118111: مساحت 

 پايتخت :Helsinki 

 فنالندي، سوئدي : زبان رسمي اتحاديه اروپا 

 يورو: واحد پول 

 هاي جامعه اطالعاتي شاخص

 (2117) 63: % هاي داراي دسترسي به اينترنت درصد خانواده 

 (2117) 33: % دسترسي به اينترنتهاي داراي  درصد شرکت 

 کننرد  اي حداقل يکبار از اينترنت استفاده مي درصد افرادي که هفته :

 %75 (2117) 

 61: % هاي داراي اتصال به اينترنرت برا پهنراي بانرد     درصد خانواده 

(2117) 

 

 

 33: % هاي داراي اتصال به اينترنت با پهناي بانرد  درصد شرکت 

(2117) 

    ن ير درصد افرادي که در طول سه ماه گذشرته بره صرورت آنال

 (2117) 12: % اند ش داده يا خريد کردهرسفا

 هايي که سفارشات آنالين را در طول سال گذشته  درصد شرکت

 (2117) 35: % اند دريافت کرده

 ينترنت براي تعامل با بخش دولتي استفاده درصد افرادي که از ا

، 13: % هرا  ، دانلود فررم 4132: % دسترسي به اطالعات: اند کرده

 (2117)، 37: % هاي پر شده بازگزداندن فرم

 هايي که از اينترنت براي تعامل برا بخرش دولتري     درصد شرکت

: % هرا  ، دانلود فرم88: % دسترسي به اطالعات: اند استفاده کرده

 (2117)، 78: % هاي پر شده داندن فرمرزگ، با33

 ساختار دولت الكترونيک

فنالند، يک جمهوري با ساختار مجلس و حکومت واحد است که در 

ها به طور مستقل  شود و شهرداري آن، مديريت غیر متمرکز اعمال مي

کنند و وزرا به طور مستقل هر يک مسئول بخشي از پارلمان  عمل مي

  .هستند

مسئولیت هماهنگي استفاده از  ،مرکزي فنالند، چند عاملدر حکومت 

سیستم مديريت هويت الکترونیکي در مفهوم دولت الکترونیک را بر 

کاربردي دولت  ي در طول سه سال گذشته، چند برنامه. عهده دارند

 .الملي، توسعه داده شده است الکترونیکي در سطح بین
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 ي ارائه به منظورکاربردي،  ي در راستاي تجمیع عمودي، هر برنامه

هاي مربوط به  مانند بخش. شود کار گرفته ميه خدمات بخشي خاص ب

هاي زيادي در حال انجام  تالش مین اجتماعي و نیروي کارأمالیات، ت

احراز هويت، خدمات بیشتري براي افراد در است تا با استفاده از 

هاي از  فرم ياخدمات فوري نظیر . هاي مختلف قابل ارائه باشد بخش

ارائه  خدمات دولتي و خصوصي به افرادکه به منظور پیش آماده شده 

 .شود مي

خدمات دولت الکترونیک با تجمیع عمودي آن، به وسیله خدمات زير 

 :قابل ارائه است

 ملي الكترونيک دولت 

تأثیر هاي دولت الکترونیک  در هدايت عمودي فعالیت وزارت بازرگاني

بخش مرکزي  از طريقدولت الکترونیک  اجراياستراتژي . مهمي دارد

 .شود مديريت فناوري اطالعات در وزارت بازرگاني انجام مي

 اي ناحيه و اي منطقه الكترونيک دولت 

براي دولت  را مديريت اطالعات یتوزارت کشور فنالند، مسئول

. آن اهمیت زيادي دارداي بر عهده دارد که در هماهنگي  الکترونیک ناحیه

چنین وزارت کشور، موظف است تا خدمات دولت الکترونیک را در  هم

 . سطح عمودي هماهنگي و مديريت کند

 کير ساخت دولت الكترونيز

 پرتال( الف

براي دستیابي به  2112در سال  www.suomi.fiپرتال به آدرس 

اندازي شد که جايگزين پرتال  اطالعات بخش دولتي و خدمات آنالين راه

به کار گرفته شده  Citizen guideبه نام  3337که در سال  اي قبلي

 هاي ها و خدمات الکترونیک شامل خدمات و فرم بخش فرم .استبود 

آنالين از مقامات دولتي و محلي است که براساس چهارچوب وقايع روزانه 

ها و خدمات را به صورت انتخابي  هر بنگاهي، فرم. افراد تنظیم شده است

 .و به صورت صفحات شخصي قابل استفاده استکند  مياستفاده 

يید به صورت الکترونیکي را أت و ها، قابلیت دانلود و پرينت اکثر فرم

 .دارند

 شبكه( ب

به کار گرفته شد که در  3338در سال  Senaattoriاي به نام  شبکه

 (Intranet)هاي مختلف داخلي  ابتدا هدف آن ارتباط دادن شبکه

از طريق آن،  تاهاي مختلف فنالند بود  براي وزارتخانه اًخصوص

هاي مختلف، بتوانند به اطالعات دولتي و پارلماني  مسئولین شهرداري

جديد اين  ي نسخه. يابنددسترسي  Externalو  Internalصورت به 

استفاده از آن جهت ابزاري براي تسهیل در امر  نظیرسیستم، اهدافي 

بتواند از خدمات  دارد تا از اين طريق مديريت دانش و بانک اطالعاتي

 .کندهاي داخلي استفاده  پارلمان و اتحاد سیستم ،اينترنت دولت

 الكترونيكيتدارکات ( ج

که از طريق  HILMA Notification service براي مثال خدمات

وزارت تجارت و بازرگاني به کار گرفته شد، به عنوان بستر فراخوان 

 Hansel به عالوه .رفتمناقصات به صورت الکترونیکي به کار 

هاي متنوعي را براي تدارکات و  که ابزار استشرکت تدارکات دولتي 

اين خدمات شامل خدمات . کند بخش دولتي فراهم ميدهي در  خدمات

 . استالکترونیکي يا بانک اطالعاتي مرتبط با آن  ي مزايده يا مناقصه

 مديريت دانش( د

با . در حال حاضر، هیچ زير ساخت مديريت دانشي در فنالند وجود ندارد

که در سال  renewal of Senaattori ي ، هدف پروژهاين وجود

گرفته شده بود، افزايش دانش سازماني در فضاي کاري به کار  2112

ابزاري براي  Senaattoriهاي مربوط به آن،  براساس استراتژي. بود

: شد اين موارد استفاده مي درمديريت دانش در بخش دولتي بود که 

پشتیباني از فرآيندهاي کاري، نوآوري، تعامالت، آموزش و همکاري که 

 .ندارد و مبتني بر تکنولوژي بودهاي استا حل بر مبناي راه

  از حق  شود مگر با پيروي نمي  کامل  عقل(: ع)امام حسين 
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 کيان دولت الكترونيحام

 ها  ها و سياست رويه( الف

هاي مديريت دولتي،  گذاري در حوزه وزارت بازرگاني، مسئولیت سیاست

ICT اين وزارتخانه . هاي اجرايي دولتي را بر عهده دارد و توسعه بخش

ثري به ؤم نحوهاي خود را به  کند تا استراتژي به دولت کمک مي

 . ها بهره الزم را ببرد هاي دولت الکترونیک مربوط کرده و از آن استراتژي

 هماهنگي( ب

وزارت بازرگاني، مسئول مديريت ( دولتي)دپارتمان مديريت عمومي 

 .خدمات مرتبط با آن است ي هاي دولت مرکزي و توسعه سیاست

دولت نیز بر عهده اين  ICTهاي کلي  چنین هماهنگي سیاست هم

: دپارتمان، به دو بخش مجزا از هم تقسیم شده است. دپارتمان است

 . ITبخش سیاست دولت و خدمات عمومي و بخش مديريت 

  اجرا( ج

و هدايت  اجراواحد مديريت اطالعات وزارتخانه بازرگاني، مسئول 

هاي  و زيرساخت ICTهاي اطالعاتي دولتي، ساخت معماري  سیستم

 غیره ها، سیستم مديريت مستندات، اينترانت و الزم براي اين سیستم

است که به خدمات ارائه شده در پرتال شهروندان به آدرس 

fi.suomi.www شود مرتبط مي. 

 پشتيباني ( د

واحد مديريت اطالعات در وزارتخانه بازرگاني، براساس خدمات توافق 

سازد تا به توسعه مديريت اطالعات بپردازند  ها را قادر مي شده، وزارتخانه

 .هاي خدماتي محافظت کنند و از پروژه

 تضمين /مميزي(   ه

، بخش مجزايي است که با پارلمان National Audit officeمرکز 

آن، ممیزي مديريت مالي دولت و هماهنگي آن  ي وظیفه. همکاري دارد

 .هاي تعريف شده است با بودجه

 

 

 حمايت از اطالعات( و

و نظارت بر  اجرا ،Data Protection Ombudsmanمرکز 

 .هاي شخصي موجود و مورد استفاده را بر عهده دارد اطالعات و داده

 کين حوزه دولت الكترونيقوان

 دسترسي به اسناد اجرايي و دولتيقوانين حق ( الف

 Act on the، پارلمان فنالند، تحت قانون 3333در سال 

Openness of Government Activities هاي خود را  فعالیت

اين قانون، جهت تعیین حق دسترسي به اسناد رسمي در . ادامه داد

کار گرفته ه هاي دولتي و خصوصي ب بخش از طريقدولتي،  ي ناحیه

 . شود مي

هايي در نظر گرفته شده  محدوديت نیزدر مورد اسناد غیر رسمي 

اسناد مرتبط با اتباع خارجه، اسناد : از جمله اين اسناد عبارتند از. است

 .مربوط به جرائم، اسناد مرتبط با مباحث نظامي و غیره

قوانين حمايت از زندگي خصوصي افراد براساس ( ب

 ها اطالعات شخصي آن

کار گرفته شد که براساس آن، اطالعات ه ، قانوني ب3333در سال 

ها  ها جهت تغییر يا جابجايي آن افراد و فرآيندهاي حاکم بر آن

 Act on the Opennessاز طرف ديگر، . شد ميحفاظت کامل 

of Government Activities  دسترسي به اسناد عمومي را

خصوصي اطالعات افراد از طريق  ي حمايت از حیطه. کند کنترل مي

Act on the Protection of  Privacy in Electronic 

Communications گیرد صورت مي نیز. 

 

 مستندات پروژه: منبع
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 زیرساخت کلید عمومی در طرح کارت هوشمند ملی
 تشريح داليل لزوم ايجاد مرکز ريشه هويتي در کشور

 

 در کشور « زيرساخت کليد عمومي»کارت هوشمند ملي و 

  

 45ماده « د » با توجه به وظیفه سازمان ثبت احوال کشور در اجراي بند 

ساله پنجم ، پروژه کارت شناسايي ملي هوشمند که هم  5قانون برنامه 

باشد،  اکنون در سازمان ثبت احوال کشور، در حال پیگیري و اجرا مي

ها و دولت الکترونیکي براي کلیه نهاد ارائه خدمات تحولي چشمگیر در

هاي اجرائي و بخش هاي دولتي، عمومي و خصوصي که با مردم  ستگاهد

هاي قطعي  از سوي ديگر، يکي از نیازمندي. نمايد تعامل دارند، ايجاد مي

مناسب و با امنیت باال « زيرساخت کلید عمومي»اين پروژه، برپايي يک 

با توجه . ت حراست از هويت آحاد مردم را برآورده نمايدباشد که الزاما مي

اندازي چنین زيرساختي، نیازمند اعتبار  به توضیحاتي که ارائه شد، راه

در حال حاضر تنها مبناي . است« مرکز ريشه»قانوني و رسمي براي 

در « زيرساخت کلید عمومي»اندازي  قانوني موجود و مرتبط با مساله راه

مجلس شوراي  3182مصوب سال )ارت الکترونیکي کشور، قانون تج

هیئت  3186مصوب سال )اين قانون  12نامه ماده  و آيین( اسالمي

اين قانون، پاسخگوي نیاز جاري اين پروژه عظیم ملي . است( وزيران

« زيرساخت کلید عمومي»اندازي  در ارتباط با راه( کارت هوشمند ملي)

 : نکات زير قابل توجه استدر اين رابطه . باشد مورد نیاز نمي

اي ملي است  پروژه کارت هوشمند ملي، پروژه :جنبه حاکميتي -1

که هدف اصلي آن، مديريت هويت اتباع ايراني از جمله در فضاي مجازي 

ترين مسائل  مديريت هويت و تامین امنیت آن، از جمله مهم .است

يکي از حاکمیتي است که متولي آن، سازمان ثبت احوال کشور بعنوان 

 .باشد مي( يکي از نهادهاي حاکمیتي)هاي تابعه وزارت کشور  سازمان

 

توجه به مثالهايي از قبیل دولت الکترونیکي، انتخابات الکترونیکي، 

که همگي مبتني بر هويت و امنیت احراز ... سالمت الکترونیکي و 

تر  باشد، ماهیت حاکمیتي و امنیتي اين مساله را روشن آن مي

 . نمايد مي

زيرساخت »از سوي ديگر، همانطور که پیش از اين ذکر شد، 

جازي هويت در فضاي م ترين رکن تامین امنیت ياصل« کلید عمومي

و تامین امنیت « مديريت هويت»طبیعي است که وقتي اصل . است

زيرساخت کلید »اندازي  اي حکومتي و امنیتي باشد، راه آن، مساله

مديريت »ترين بخش در  که مهم)مربوط « مرکز ريشه»و « عمومي

تي است اي حاکمی ه، نیز بعنوان مسال(است« هويت و تامین امنیت آن

 . متناسب با شان حاکمیتي آن باشدو لذا نیازمند يک متولي 

بر اساس : وزارت بازرگاني و مرکز صدور گواهي -9

« مرکز ريشه»قانون تجارت الکترونیکي، متولي  12نامه ماده  آيین

وزارت بازرگاني در  .مورد بحث در آن قانون، وزارت بازرگاني است

سازي  اي در زمینه عملیاتي هاي ارزنده طول دهه گذشته، تالش

تجارت الکترونیکي داشته که فراهم شدن اين مبناي قانوني، حاصل 

با توجه به وظايف و مسوولیتهاي مشخص . هاست همین تالش

وزارت بازرگاني در زمینه گسترش فعالیتهاي تجاري و رونق 

مات مثبتي در راستاي ايجاد بستر تجارت اقتصادي کشور، اقدا

اکنون، محل بحث است،  آنچه هم الکترونیکي انجام شده اما

است که ارتباطي با مسائل « زيرساخت کلید عمومي»اندازي يک  راه

و تامین امنیت آن را مدنظر « هويت آحاد مردم»تجاري نداشته، بلکه 

 .  دارد
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ناقص بودن قانون و آيين نامه تجارت  -6

بعنوان شاهد عدم عضويت وزارت کشور و يا سازمان : لكترونيكيا

يکي از  .سیاست گذاري زيرساخت کلید عمومي ثبت احوال در شوراي

و آئین نامه مربوطه، نواقص بسیار مهم قانون تجارت الکترونیک 

پرداختن به موضوع زيرساخت کلید عمومي صرفا از نقطه نظر امضاء 

. ديجیتال بدون درنظر گرفتن موضوع تصديق و اثبات هويت است

بعبارت ديگر هرگونه تعاملي چه بصورت شخص حقیقي و چه 

پذيرد و  شخصیت حقوقي نخست بر پايه ادعا و اثبات هويت صورت مي

از اين . بر هرگونه تراکنش و البته امضا ديجیتال مي باشداين امر مقدم 

رو هدف اصلي سازمان ثبت احوال و وزارت کشور از اجراي پروژه 

کارت هوشمند ملي و معرفي هويت ديجیتال، ايجاد زمینه فراگیر 

باشد که ماموريت  تصديق هويت امن برپايه زيرساخت کلید عمومي مي

فضاي واقعي و چه در فضاي مجازي ذاتي سازمان ثبت احوال چه در 

 . است

عدم تناسب مرکز : لزوم انطباق با نيازهاي جديد  -4

ريشه و زيرساخت کلید عمومي کنوني با نیازمنديهاي امروز مديريت 

هاي ارائه خدمات در فضاي ديجیتال بدلیل  هويت ديجیتال و سامانه

ت اينکه اين مرکز بیش از پنج سال پیش تاسیس شده و در اين مد

فرصت مناسبي براي استفاده و بهره برداري از آن درکشور بصورت 

 .سراسري بوجود نیامده است

الزم به ذکر است که  :اهميت تصميم گيري به موقع -7

 بعلت اهمیت فوق العاده موضوع زيرساخت کلید عمومي در طرح کارت

هوشمند ملي و البته اهمیت اين طرح براي نظام مقدس جمهوري 

 هرگونه تاخیر در تصمیم گیري در ايجاد مرکز ريشه هويت،اسالمي، 

 .گرديد مستقیما سبب تاخیر در اجراي اين طرح ملي و اثرگذار خواهد

 

 

موضوع مهم قابل اشاره اينست که هزينه راه اندازي و  :هزينه -0

بهره برداري از مرکز ريشه جديد جهت امور هويتي، نسبت به 

ضمن اينکه . باشد بسیار ناچیز ميهزينه برآورد شده کل طرح 

هاي مربوطه  امروزه بدلیل پیشرفت و بلوغ اين تکنولوژي هزينه

و در برآوردهاي . هاي گذشته گرديده است بسیار کمتر از سال

 .اي طرح نیز لحاظ شده است هزينه

زيرساخت کلید »همانطور که قبال ذکر شد در :  جنبه منطقي -0

از تايیديه « مرکز میاني صدور گواهي»اعتبار يک « عمومي

اگر قرار باشد که سازمان . ودش دريافت مي« مرکز ريشه»

احوال کشور بعنوان نهاد تايیدکننده هويت شهروندان، اعتبار  ثبت

يافت در( وزارت بازرگاني)خود را از متولي فعلي مرکز ريشه 

. آيد نمايد، تناقض آشکاري با ساختار اداري کشور به وجود مي

زيرا سازمان ثبت احوال کشور، هیچ ارتباط سازماني و 

تشکیالتي و حقوقي با وزارت بازرگاني نداشته، بلکه زيرمجموعه 

 .   آيد وزارت کشور به حساب مي
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 محمد ابراهيم طريقت

 هوشمند مشاور رياست سازمان و قائم مقام مجري طرح کارت

تجارت الکترونیکي، يکي :  اصل وجود جزء در کل -8

هنگامي که هويت . هاي دولت الکترونیکي است از جنبه

شهروندان و اتباع ايراني، در فضاي مجازي و الکترونیکي، 

که )قابل اثبات باشد، کلیه تعامالت ممکن در فضاي مجازي 

. ، قابل انجام خواهد بود(يکي از آنها تجارت الکترونیکي است

یکي بر تجارت الکترونیکي  مقدم خواهد ازينرو، دولت الکترون

هاي  توان از زيرساختي که با هدف تامین نیازمندي بود و نمي

اندازي شده است، انتظار داشت  راه( تجارت)يک جنبه خاص 

هاي يک هويت الکترونیکي را برآورده  که همه نیازمندي

 .  شوون هويت ايراني است( نه همه)تجارت، يکي از . نمايد

با نگاهي به تجارب  : مطالعات تطبيقي ساير کشورها -9

در « زيرساخت کلید عمومي»اندازي  ساير کشورها در چگونگي راه

اول اينکه . سطح ملي، بطور کلي دو نتیجه قابل حصول مي باشد

اجماعي در جهت تک ريشه يا چند ريشه بودن زيرساخت کلید 

آمريکا، ژاپن و کره از بعنوان مثال کشورهاي . عمومي وجود ندارد

  .ساختارهاي چند مرکز ريشه استفاده مي کنند

در مقابل کشورهايي نیز وجود دارند که از ساختارهاي تک مرکز 

کنیم که متولي  دوم اينکه مالحظه مي. ريشه بهره مي گیرند

در برخي . ، نهادهاي حاکمیتي هستند«مرکز ريشه کشور»

، وزارت اطالعات و در کشورها، وزارت کشور، در برخي ديگر

بعضي از کشورها، دفتري اختصاصي تاسیس شده است که 

بعنوان  .وابستگي مستقیم به ريیس جمهور يا نخست وزير دارد

مثال در کشور کره وزارت اطالعات و در کشور ترکیه نهادي 

امنیتي زيرمجموعه نخست وزيري متولي مرکز ريشه و 

 .رگوالتوري آن هستند

 

 

نیازهاي الزم  هاي قطعي و پیش براساس داليل فوق، يکي از ضرورت

لي هوشمند، فراهم نمودن براي پیشبرد پروژه کارت شناسايي م

اندازي  و راه« مرکز ريشه»زيرساخت قانوني الزم براي اعتبار حقوقي 

توجه به . آن در يکي از نهادهاي حاکمیتي نظیر وزارت کشور است

اين امر ضروري است که در حال حاضر وزارت کشور، متولي سه 

موضوع بسیار مهم کارت ملي هوشمند، گذرنامه الکترونیکي و 

هر سه اين کاربردهاي . باشد ینامه رانندگي الکترونیکي ميگواه

لذا جمع . اند حاکمیتي برمبناي زيرساخت کلید عمومي ساخته شده

کلیه اين کاربردها تحت يک ريشه حاکمیتي هويت کامال منطقي و 

در عین . باشد منطبق با ساختارهاي کنوني حقوقي و قانوني کشور مي

زيرساخت کلید »زارت بازرگاني و موجود در و« مرکز ريشه»حال 

تواند به فعالیت خود در زمینه تجارت  متناظر آن نیز مي« عمومي

 الکترونیکي ادامه دهد و اقدامات ارزنده خود در راستاي رونق

    .اقتصادي کشور را با قوت و سرعت هرچه بیشتر پیگیري نمايد

 

بینید  نقطه ضعفي مي لطفاً اگر در ماهنامه کمبود يا نارسايي يا

هر گونه مطلب و مقاالت مفید مرتبط  يادآور شويد و در ضمن

 .با کارت هوشمند با نام شما در ماهنامه منتشر خواهد شد

 



هاتازه    

 

 ." نيكي  و بذل  بودن  زبان  مالک": ؟ فرمودند چيست  پرسيدند فضيلت (ع)از حضرت امام حسين 
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 ایران 09برگزاري هفدهمین نمایشگاه الکامپ 

 

روز در  5به مدت  22/13/31تا تاريخ  38/13/31نمايشگاه تخصصي الکامپ از تاريخ 

 .مايشگاه بین المللي برگزار گرديدمحل دائمي ن

سازمان ثبت احوال . تعلق داشت نمايشگاه به دولت و دستگاه هاي اجرايي 27سالن      

به عنوان زير مجموعه وزارت کشور در ارتباط با خدمات ثبتي و وقايع حیاتي همچنین 

پاسخگو و  کارت هوشمند ملي، کارت شناسايي و وري اطالعاتخدمات حوزه فنا

 .راهنماي بازديد کنندگان در اين نمايشگاه بود 

، امکانات بیني الزم و تهیه و نصب تجهیزات در بخش کارت هوشمند ملي با پیش     

اثر انگشت، اسکنر، دوربین، کارت ، اسکنر لپ تاپ)سیستم ثبت نام : شامل الزم 

هاي کارت  هاي مختلف، کتاب جهت نمايش پاورپوينت  LCD، يک دستگاه (خوان

هايي از طراحي کارت هوشمند ملي، نمونه کارت پیش  هوشمند ملي، بروشور، نمونه

، هويت ديجیتال، کلي در خصوص طرح کارت هوشمند ملي،  توضیحات پايلوت قم

کاربردها و نقش کارت هوشمند ملي در زندگي الکترونیکي شهروندان به عموم 

 .هاي آن با کارت شناسايي ملي فعلي بیان شد يدکنندگان ارائه گرديد و تفاوتزدبا
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 .تو را نشناسد  که  کن  کند، سعى مي  تعرض  مردم  و آبروي  عزت  به  کسى  که  شنيدي  وقتى(: ع)امام حسين 

 .ت در پاک واقع شدن عمل دشوارتر از خود عمل است

، فرايند ثبت نام براي ثبت نام کارت هوشمند ملي ضمنا با نصب تجهیزات 

 .دريافت کارت به مراجعین توضیح داده شد 

به پورتال سازمان ثبت احوال و زير پرتال کارت هوشمند ملي ضمنا با معرفي 

، بروشور مربوط به کارت هوشمند ملي نیز در اختیار عالقمندان قرار بازديدکنندگان

 . گرفت 

، صدور و تحويل کارت و فرايند ثبت نامعلي ايحال عالوه بر نمايش پاورپوينت      

، تصديق بردهاي متنوع کارت بويژه شناساييهمچنین گرفتن خدمات الکترونیکي و کار

کنندگان به سواالت متنوع آنها پاسخ هاي الزم هويت و امضاي الکترونیکي براي بازديد

 .داده شد 

از طرفي غرفه مورد توجه و بازديد متخصصین و کارشناسان حوزه فن آوري       

، اطالعات فني پروژه، که با نمايش پاورپوينت قرار گرفتاطالعات و خبرنگاران 

 طرح کارتشد و حوزه  توضیحاتي ارائه ميزيرسیستم ها و نحوه يکپارچه سازي 

 .هوشمند ملي به آنها معرفي گرديد

، دستگاه حسگر گیري از تعدادي از بازديدکنندگانجهت تست اثرانگشت و نمونه     

اثرانگشت نیز براي برخي از بازديد کنندگان فعال و از آنها اثر انگشت اخذ گرديد در اين 

به اي در ارتباط نمونه گیري ضمن نمايش حسگر اثرانگشت براي بازديد کنندگان تجر

 .با کیفیت اثر انگشت اقشار مختلف مردم نیز  کسب گرديد

در مجموع اين بخش نسبت به ساير سازمان هاي حاضر در سالن با استقبال     

چشمگیر مردم و سواالت متعدد آنان مواجه بود که به نحو مطلوبي معرفي و اطالع 

 .رساني در سطوح عمومي و تخصصي انجام شد
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 .کند و تمجيد مي  تعريف دارد، از تو  با تو دشمني  که  کند و کسي دارد، از تو انتقاد مي  تو را دوست  که  کسي(: ع)امام حسين 

 انتخاب مشاور در طرح کارت هوشمند ملي

 

هاي حاوي درخواست ارائه پیشنهاد انتخاب  مهلت ارسال پاکت

طرح کارت هوشمند ملي از طرف شرکتهاي  براي اجراي مشاور

هیأت انتخاب مشاور در و  پايان يافت 28/8/31مورد نظر در روز 

روز حوزه کارت هوشمند ملي سازمان ثبت احوال کشور از 

 بررسي پیشنهاداتپس از سه روز به مدت   23/8/31يکشنبه 

را بعنوان شرکت مشاور در طرح خدمات انفورماتیک راهبر  شرکت

 .کارت هوشمند ملي انتخاب کردند

  

 شرح خدمات نظارت در طرح پايلوت کارت هوشمند ملي 

 دريافت نیازمنديهاي طرح و تامین، سازي، توسعه، ارتقاء ماري، طراحي، ساخت، تولید، پیادهنظارت بر روند مع مسئولیت ناظر

الزم به ذکر . استجغرافیايي طرح پايلوت در حوزه  و  همچنین ارزيابي نتايج حاصل از اجرا( ان)ها و محصوالت از  پیمانکار سامانه

 و( ان)، اقدامات پیمانکارها رحله تامین، ساخت و تحويل سامانهدر م(ان )هاي پیمانکارارت بر فعالیتناظر عالوه بر نظکه است 

 . نمايد اي  پايلوت ، نظارت و ارزيابي ميفعالیتهاي مربوط به طرح در سازمان ثبت احوال را در مرحله اجر

 :باشد مي فرايند نظارت شامل دو مرحله اصلي به شرح زير

 ساخت، تامین  و راه اندازي نظارت بر روند 

 صدور کارت براي جمعیت تحت پوشش طرح )ره برداري طرح در مرحله پايلوت نظارت بر روند اجراي آزمايشي و  به

 (پايلوت قم

 


