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 فضاي مجازي بايد بيمه شود

 

نبود قوانین مناسب را  ،مدیر گروه بیمه الکترونیک پژوهشکده بیمه

با توجه : از مهمترین مشکالت بیمه الکترونیک دانست و ادامه داد

به مطالعات در دست اقدام پژوهشکده بزودي محصول جدید 

بیمه الکترونیک به . شود وارد بازار مي« بیمه فضاي مجازي»

اینترنت در تولید  د ابزارهاي فناوري اطالعات خصوصامعناي کاربر

تواند در زمینه معرفي و  مي و اي است دمات بیمهو توزیع خ

اي، عقد قرارداد، پرداخت حق بیمه، اعالم  بازاریابي محصوالت بیمه

 .و دریافت خسارت از طریق اینترنت کاربرد داشته باشد

 

 خالء قانوني، مانع گسترش بيمه الکترونيک

یکي از مهمترین مشکالت در خصوص بیمه الکترونیک نبود 

تدوین قانون جامع بیمه الکترونیک و و  مناسب استقوانین 

رسمیت یافتن امضاي دیجیتال از جمله الزاماتي است که 

گري را در کشور شتاب  الکترونیکي شدن فرآیندهاي بیمه

بخشي از مشکالت مربوط به پذیرش بیمه در کشور  .بخشد مي

است و در واقع بیمه آنچنان که باید در کشور ما جاي خود را 

زنکرده و مردم رغبت چنداني به خرید انواع بیمه به جز با

همچنین بخش دیگر مربوط به آشنایي  .هاي اجباري ندارند بیمه

تر از آن اطمینان به فضاي  گذاران با فناوري اطالعات و مهم بیمه

  .اي است ي براي انجام خدمات بیمهمجاز

  

 

 

براي افزايش امنيت « بيمه فضاي مجازي»ورود 

 اطالعات

ها در فضاي مجازي  نامه، تبادالت و تراکنش طبق این بیمه

هاي  بیمه خواهد شد و به عنوان یک پوشش براي خسارت

ها و اختالل در  هاي غیرمجاز و دزدي داده ناشي از دسترسي

نامه  ورود این بیمه .الکترونیک مطرح استهاي تجارت  فعالیت

امنیت الزم را براي کاربران فراهم خواهد کرد و مواردي نظیر 

هاي غیرمجاز  هاي کامپیوتري، حمالت و تراکنش ویروس

 در حقیقت بیمه مسئولیت . دهد الکترونیکي را نیز پوشش مي

فضاي مجازي، پوششي براي محافظت در مقابل حوادثي است 

شود و خسارات وارده  که در مقابل ارتباطات اینترنتي ایجاد مي

 .کند به شخص اول و ثالث را حمایت مي
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هاي غیرملموس افراد در فضاي  دارایيدر این بیمه نامه  

گذاري شده و  گذاري کارشناسي، نرخ مجازي بعد از ارزش

همانند یک محصول فیزیکي بیمه شده و حق بیمه متناسب با 

هاي در  ماجد در خصوص فعالیتآقاي  .شود آن پرداخت مي

اکنون دو  هم: بیمه الکترونیک اظهار داشتحال انجام در گروه 

موضوع ارزیابي آمادگي صنعت بیمه براي ارائه خدمات 

هاي الکترونیک از  الکترونیکي و همچنین ارزیابي پذیرش بیمه

عالوه  .سوي مشتریان توسط این گروه در حال بررسي است

هاي کارشناسي ارشد  نامه بر این، گروه بیمه الکترونیک از پایان

کتري مرتبط با کاربرد فناوري اطالعات در صنعت بیمه که و د

هاي مبادله را در صنعت بیمه کاهش دهد و موجب  هزینه

هاي بیمه شود، حمایت  وري و کارایي شرکت افزایش بهره

 .کند مي

مدیر گروه بیمه الکترونیک پژوهشکده بیمه در مورد میزان 

وري کارگیري فنا هاي بیمه در زمینه به آمادگي شرکت

هاي بیمه در این  خوشبختانه برخي از شرکت: اطالعات گفت

آقاي  .اند زمینه پیشرو بوده و اقدامات خوبي را انجام داده

در زمینه فناوري اطالعات با وضعیت : ماجد اضافه کرد

شده از سوي   آل فاصله داریم و برخي خدمات ارائه ایده

صرفاً به ها در این زمینه چندان تعاملي نیست و  شرکت

وي با بیان این نکته . اند معرفي محصوالت خود بسنده کرده

که برخي مراحل خرید بیمه نظیر کارشناسي اموال و ارزیابي 

 :ریسک در فضاي مجازي قابل انجام نیست، خاطرنشان کرد

 

توان به صورت آنالین انجام  از مراحل را مي در مجموع بسیاري

گذاران  گران و بیمه داد که این اقدام موجب کاهش هزینه بیمه

با اشاره به اینکه گسترش فناوري اطالعات  ایشان .خواهد شد

آثار مهمي را بر ساختار و عملکرد اقتصادها گذاشته است، اظهار 

افزایش روزافزون فعالیت در فضاي مجازي عالوه بر : داشت

هاي معامالتي موجب به  تسریع در مبادالت و کاهش هزینه

هاي جدیدي شده است که امنیت در فضاي  وجود آمدن ریسک

شواهد حاکي از آن است که عوامل  .کند ي را تهدید ميمجاز

کند،  مختلفي که فعالیت در فضاي مجازي را تهدید مي

هاي زیادي را بر کاربران حقیقي و حقوقي در این فضا  هزینه

ها شامل از بین رفتن اطالعات در  کند که این ریسک تحمیل مي

نقل و انتقال ت ها، هکرها و یا از بین رفتن امنی اثر حمله ویروس

که استفاده از  تاکید بر این ماجد باآقاي  .مالي و غیره است

مند در کاهش بروز  افزارهاي نظام افزارهاي امنیتي و سخت نرم

ها و  خسارت و حفظ امنیت و محافظت از اطالعات و برنامه

این : کنند، گفت هاي مالي نقش بسزایي ایفا مي امنیت تراکنش

اند بصورت کامل با  اي فوق نتوانستهدر حالي است که ابزاره

در این : ریسک و تهدیدهاي موجود مقابله نمایند وي ادامه داد

خصوص بیمه به عنوان ابزاري که همیشه نقش پوشش دهنده 

ریسک را ایفا کرده، ابزارهاي جدیدي را نیز براي پوشش 

 .کند هاي جدید معرفي مي ریسک

 

 
اخبار و تحليل وضعيت فناوري اطالعات  سايت :منبع

 در ايران
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 .در امر خداست، عبادت پر انديشه کردن وزه گرفتن و پر نماز خواندن نيستعبادت پر ر(: ع)امام حسن عسگري

 

 

 

 

 ساختار دولت الکترونيک

به کار گرفتن سیستم  به منظورهاي زیادي  در اسلواکي تالش

کاري که اکنون . مرکزي دولت الکترونیک صورت گرفته است

براي مدیریت  يدر اسلواکي انجام شده است، استفاده از پرتال

مجموعه خدمات دولتي قابل  که نحويبه  ،دولت است

اما در واقعیت، دولت الکترونیک از چندین . دسترسي باشند

هاي مجزاي  شود که در بخش تشکیل مي کاربردي ي برنامه

دولت باید قابل استفاده باشد که با یک مدل مرکزي قابل بیان 

 . نیست

کارگیري ه اصلي ایجاد و ب ي به بعد، بدنه 0222 از سال

العاتي، وزارت بازرگاني و چند بخش دولتي مربوط اط ي جامعه

ها، بخش دیگري مسئول امنیت  در کنار آن. دیگر بوده است

 . اطالعات و امضاي دیجیتالي است

از طرف دیگر، وزارت راه و ترابري و وزارت پست و ارتباطات 

اند که براي برقراري ارتباط در  استانداردهایي را صادر کرده

 .مهم هستندبخش دولتي بسیار 

 

 

 

 

استفاده از سیستم مدیریت هویت الکترونیکي، در مفهوم 

دولت الکترونیک، در این کشور به خوبي جا نیفتاده است و 

چنان  گیرد، آن هایي که در راستاي آن صورت مي تالش

 .رسند ملموس به نظر نمي

 

 الکترونيکي هويت مديريتهاي  سيستم وضعيت

 عمومي الکترونیکي هویت مدیریت سیستم اسلواکي، در

 شناسایي مدیریت از بخواهد دولتي بخش اگر. ندارد وجود

 به را جدیدي سیستم باید کند، استفاده الکترونیکي حالت به

 در. دهد اختصاص الکترونیکي هویت مدیریت سیستم

 شامل که دارد وجود محدوديهاي  استراتژي جا این

 شناسایي هاي کارت ي توسعه و معرفي به منظور هایي برنامه

 هویت مدیریت سیستم ترین مهم .است الکترونیکي

 شناسایي کارت اساس بر اسلواکي، در الکترونیکي

 دیجیتالي امضاي از استفاده براي تراشه یک با الکترونیکي

 .بود خواهد
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 مستندات پروژه: منبع

 .اند تا درد گرسنگى و تشنگى را بفهمند و به واسطه آن فقر و بيچارگى آخرت را بيابند مردم به انجام روزه امر شده(: ع)امام رضا

 

 کنوني تولد ي شماره اطالعات، از حمایت قوانین اساس بر

 استفاده قابل دولتي بخش در اطالعاتي سیستم براي

 تولد، سال مانند افراد شخصي اطالعات زیرا بود، نخواهد

 نیا. است استفاده قابل راحتي به...  و تولد محل جنسیت،

 دولتيهاي  بخش تمامي در تولد ي شماره که استي حال در

 .شود مي استفاده

 از شده صادر ییدأت مورد هاي گواهینامه موارد، برخي در

 هویت مدیریت سیستم به اتصال براي مسئول، مقامات

 تاریخ از استفاده ي اجازه ولي. شود مي استفاده الکترونیکي

 حال در. است نشده داده ییدأت مورد هاي گواهینامه در تولد

 دیگري فرد به منحصر ي شناسه وجود عدم دلیل به حاضر،

 تمایز براي مناسبي معرف تواند نمي سیستم این افراد، براي

 هاي گواهینامه ي کلیهي اسلواک در. باشد یکدیگر از افراد

 باید( کارت دیگر انواع چه و هوشمند کارت چه) معتبر

 .شوند صادر امن دیجیتال امضاي براساس

 و الکترونيکي هويت مديريت سيستمهاي  کاربرد

 ها آن ارزيابي
 

 کاربردها( الف

 شرح به سیستم این طریق از ارائه قابل خدمات ترین عمده

 :است زیر

 عبور ي کلمه و کاربري نام از استفاده 

 شخصي شناسایي و معتبر هاي گواهینامه 

 

 

 ارزيابي( ب

 :مزايا

 فقدان)حل احراز هویت  هر گونه راه اجرايآزادي عمل در  

احراز  دچگونگي کاربر ي کننده چارچوب قانوني که مشخص

 .(هویت باشد

  :معايب

 الکترونیکي، هویت مدیریت هاي سیستم در تفاوت وجود

 هاي برنامه با افراد هویت احراز پذیري انطباق عدم موجب

 .شود مي متفاوت کاربردي

 ؛سیستم این از استفاده براي بالقوه افراد پایین تعداد 

 زیادي هاي گام سیستم، یک از استفاده براي زیرا

 .شود طي باید

 هویت احراز براي قانوني زیرساخت عدم 

 کافي الکترونیکي شناسایي کارت نبود 

 

 



  

 

 

 

 

  

 

حوزه کارت هوشمند ملي -18ماهنامه داخلي شماره  

 

7 

 (پایانيبخش ) سازمان ثبت احوال کشور و مديريت هويت ديجيتال

 

 .و روزه را براي پابرجايي اخالص قرار داد ،ت را مايه پاکي جان و فزوني روزيخداي تعالي زکا(: س)حضرت فاطمه
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 مراحل ارائه خدمات

کند ولي هنوز مرحله تصدیق  آنالین ارائه مي با اینکه سازمان ثبت احوال مرکز داده خود را تشکیل داده و برخي خدمات هویتي را به صورت

 .شود نجام ميهویت به صورت فیزیکي و چشمي ا

 .شود باید مراحل زیر سپري( یا سیستم)که براي ارائه خدمت به یک شخصدانیم مي

 

 

 

 شناسايي

(Identification)

 تصديق هويت

(Authentication)

 اعطاي اختيار

(Authorization)

 ارائه خدمت

(Service Provision)

اگر ارائه این خدمت منوط به احراز هویت . کند با مراجعه به محل ارائه خدمت، درخواست دریافت خدمت خاصي مي( کامپیوتري)در ابتدا، شخصي 

 .باشد باید مراحل ذکر شده در شکل باال سپري شود

و خود را معرفي کرده  کند رحله مشتري با ارائه مدارک هویتي، مشخصات ادعایي خود را ارائه ميدر این م: (Identification)شناسایي -1

 .شناساند مي و

مثال استعالم هویت از )دارد  ي خدمات با امکاناتي که در اختیار ارائه دهندهدر این مرحله :  (Authentication)تصدیق هویت -0

رسد که مشخصات ادعایي فرد صحیح است به عبارت دیگر این هماني بین دو هویت  به این نتیجه مي( ت آنالینبه صوراحوال  ثبت

 .شود براي خدمت دهنده ثابت مي( احوال ثبت)ادعایي و هویت مورد تایید توسط یک نهاد قابل اعتماد

 



 .اش به چه کارش خواهد آمد روزه  دارى که زبان و گوش و چشم و جوارح خود را حفظ نکرده،  روزه(: س)احضرت زهر
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مرحله،  در این: (Authorization) اعطاي اختیار   -9

مندي متقاضي از خدمات خود را  سرویس دهنده، میزان بهره

طبق توافق قبلي یا به هر نحو دیگري از پایگاه داده خود 

استخراج نموده و در محدوده مورد نظر خود به آن متقاضي 

 .دهد ختیار بهره برداري از خدمت را ميا

در این مرحله : (Service Provision)ارائه خدمت   -4

د نظر در حد تایید شده متقاضي تایید شده ، خدمت مور

 .نماید دریافت مي

 

هاي  بخشدر حال حاضر بسیاري از ارائه دهندگان خدمات در 

ي بسیار  هاي خصوصي، مرحله دولتي و عمومي و نیز بخش

ت حضوري، فیزیکي و تصدیق هویت را معموال به صورمهم 

هاي جایگزین  دهند که عالرغم برخي روش چشمي انجام مي

براي اطمینان بخشي بیشتر به صحت این مرحله، احتمال خطا 

در تشخیص هویت ادعایي و هویت واقعي و انطباق آنها به هم 

وجود دارد که خطا در این مرحله به سایر مراحل هم سرایت 

براي حل  .کند ارائه خدمات را خدشه دار ميایند رده و کل فرک

این موضوع بسیار حساس و عدم نیاز به کنترل انساني و حذف 

خطاهاي انساني و نیز امکان انجام آن به صورت الکترونیکي و 

غیر حضوري و با اطمینان بسیار باال، موضوع هویت 

 سنجي کي و تصدیق هویت با امکانات زیستالکترونی

 .ي جهاني است ي مناسب و تجربه شده گزینه...( انگشت و  اثر)

 

 

 

در این سناریو، مراحل تصدیق هویت متقاضي خدمت از 

هویت دیجیتال، ) پشت کامپیوتر با ارائه شناسه الکترونیکي

به صورت خودکار و توسط نرم افزارها ( گواهي الکترونیکي

و در صورت لزوم و براي کسب باالترین  شود مي انجام

اطمینان از این که تقاضا حتما توسط شخص صاحب 

هاي  انجام شده است امکان انجام کنترلشناسنامه دیجیتال 

نیز به صورت نرم افزاري ...( اثر انگشت و )  زیست سنجي

 . وجود دارد

، در گام یي و تصدیق هویت به شکل دیجیتاليبراي شناسا

، نام، نام خانوادگي، شماره ملي)العات هویتي اول باید اط

به شکل الکترونیکي آن تبدیل ....( عکس، اثر بیومتریک و 

در مرحله . شده و در مرکز داده جمعیت کشور بارگذاري شود

بعد این اطالعات باید در یک رسانه الکترونیکي مناسب به 

بعد  صورت امن ذخیره شده و در اختیار شهروندان قرار گیرد

یابند با  ، شهروندان امکان مياین دو گام از سپري شدن

ي الکترونیکي، اطالعات هویتي الکترونیکي  کمک آن رسانه

( ثبت احوال) ي خود توسط طرف سوم مورد اعتماد تایید شده

دیق هویت و را به همراه داشته و هر جا الزم باشد مراحل تص

هاي مختلف را به صورت  گرفتن خدمت از سازمان

بهترین رسانه براي ذخیره سازي . ترونیکي انجام دهندالک

اطالعات هویتي تابعین یک کشور در حال حاضر فناوري 

 .هاي هوشمند است  کارت
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 هاي هوشمند و هويت ديجيتال کارت

( سانتي متر 8.8در  8.8تقریبا )کارت هوشمند، کارتي جیبي

از جنس پالستیک یا انواع مواد دیگر مثل پلي کربنات 

و مقداري ( میکروپروسسور) است که یک ریزپردازنده

زیادي ها مزایاي بسیار  این کارت. الکترونیکي دارد حافظه

براي انواع کاربردها دارند که به دلیل امنیت بسیار خوب و 

ي غیر قابل جعل و دستکاري بودنشان، بهترین وسیله برا

ویتي هم اطالعات ه. هاي هویتي شناخته شده است کارت

هاي هوشمند قابل حک و  به صورت فیزیکي روي کارت

چاپ است و هم به صورت الکترونیکي در حافظه آن قابل 

که به دلیل استفاده از رمزنگاري و . ره سازي استذخی

امنیت این  ،ها هاي امنیتي در این کارت پردازندهکمک 

 شود بعالوه الکترونیکي تضمین مي اطالعات هویتي

توان اطالعات بسیار بیشتري را در حافظه کارت قرار  مي

 .داد که قابل چاپ روي کارت نیستند

 

هاي هوشمند در سال  اولین استفاده گسترده از کارت

توسط یک شرکت فرانسوي براي انجام پرداخت  1389

انجام شد و با رشد و بلوغ این ( کارت تلفن)هزینه تلفن

 .تر گردید دهاي آن بسیار گسترده تر و متنوعفناوري، کاربر

 

 

 

 

 :برخي از اين کاربردها عبارتند از

 کارت سالمت -

 کارت بانکي -

 کارت تلفن -

 کارت شناسایي -

 سیم کارت تلفن همراه -

 کارت خدمات حمل و نقل و بلیط و پرداخت عوارض -

 گذرنامه الکترونیکي -

 ...و  -

 



  

 .دهم  روزه، براى من است و خودم پاداش آن را مي: خداوند فرموده است(: ص)پيامبر اکرم
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که در تماس هستند  وع تماسي و بيهاي هوشمند در دو ن کارت

ي کارت از  قراري ارتباط با ترمینال پذیرندهتماس، بر نوع بي

طریق امواج رادیویي و با نزدیک کردن کارت به ترمینال و 

بدون نیاز به برقراري تماس فیزیکي قابل انجام است و در 

ود و خروج و دسترسي و نیز کارکردهایي مثل کنترل ور

 .عوارض و بلیط حمل و نقل بسیار پرکاربرد استهاي  پرداخت

ها براي حمل هویت دیجیتالي  امکانات بسیار مناسب این کارت

شهروندان و امنیت بسیار خوب آنها، باعث شده است که 

ها را  جهان در مقیاس گسترده، این کارت بسیاري از کشورهاي

ندي کاغذي نمایند با این کار هاي شهرو جایگزین کارت

ي خدمات  ، عمومي و خصوصي  ارائه دهندهتياي دوله بخش

هاي اطالعاتي به کارت متصل شده و هویت  از طریق سیستم

نمایند و حتي در  تالي افراد را مالحظه و تصدیق ميدیجی

مات صورت لزوم و براي اطمینان بسیار باال براي برخي خد

...( اثر انگشت و ) توان اطالعات زیست سنجي حساس مي

ده در کارت را با  اطالعات زیست سنجي زنده ذخیره ش

(Live)  اخذ شده از متقاضي خدمت به صورت الکترونیکي

ت که کارت در اختیار صاحب آن مقایسه نموده و اطمینان یاف

( پین)که در این حالت حتي اگر کارت و کدهاي دسترسي. است

آن در اختیار فرد دیگري غیر از صاحب آن  باشد،  وي قادر به 

 .یافت آن خدمات نخواهد بوددر

ه دور و با امکانات تواند از را ي این مراحل مي که البته همه

 .هاي اطالعاتي انجام شود شبکه و سیستم

 

 

 جمع بندي و نتيجه

ارائه شد در حال حاضر سازمان با توضیحاتي که در این نوشته 

یت کشور و کسب احوال کشور با تشکیل مرکز اطالعات جمع ثبت

ایي پنج ساله براي  هوشمند، برنامههاي  دانش و شناخت کارت

صدور کارت هوشمند ملي براي ایرانیان تدوین نموده است که فاز 

اما . پیاده خواهد شد 31سال  پایلوت آن را در استان قم در اوایل

ین سازمان ناشناخته است و موضوع بسیار مهمي که هنوز براي ا

ي براي آن ندارد، شناخت جایگاه این سازمان و راهبرد آن  برنامه

، براي ورود به عنوان متولي مدیریت هویت دیجیتال در کشور

، هاي دولتي هاي و نهادها و بخش ي تعامل آن با سایر ارگان نحوه

 . خصوصي و عمومي در موضوع هویت دیجیتال است

کسب و کاري جدید مدیریت هویت دیجیتال در گستره کشوري، 

هاي خاص این حوزه است که  ها و نیازمندي، الگوبا دانش، مفاهیم

دیریت هویت و کسب و کار فعلي کامال با وضعیت جاري م

 . احوال متفاوت است ثبت
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 .روزه گرفتن در گرما، جهاد است(: ص)پيامبر اکرم

                

 نام  مهدي زنده: تهيه کننده

ي خدمات هویت در این سازمان  با این بحث، کل ساختار ارائه

به صورت بنیادین باید تغییر یافته و از نو طراحي شود و نیاز به 

در رویکردها، یک کار سنگین براي  تغییر و تحول اساسي 

کسب و کار این سازمان و انجام هاي  اصالح تعاریف و طرح

ن فرایندهاي جدید متناسب با مهندسي مجدد براي تدوی

هاي این حوزه وجود دارد که با کمک آن، سازمان عریض و نیاز

طویلي چون سازمان ثبت احوال کشور بتواند از نو متولد شده و 

سوال اصلي اینست . با اطمینان و تدبیر در این حوزه گام بگذارد

ن ثبت احوال کشور براي ورود اطمينان سازما که

ديريت هويت م"بخش به کسب و کار جديد 

 هايي بايد در خود ايجاد کند؟  ، چه آمادگي"ديجيتالي

 

 تدوین چشم انداز ، اهداف و راهبردهاي جدید -

هاي کسب و ها و تهدید نقاط ضعف و قوت، فرصتتحلیل  -

 کار جدید

 رسیدن به اهدافي اجرایي براي  تدوین نقشه راه و برنامه -

 هاي فني آماده سازي زیرساخت -

، نهادینه سازي و مدیریت دانش مورد نیاز یادگیري و کسب -

 این کار در سازمان

 مدیریت تغییر -

 مدیریت مهندسي مجدد فرایندها -

 مدیریت موفق پروژه هاي فناوري اطالعات در این حوزه -

 

شهروندان، )هاي دیگر ذینفع  فبا طرتعامل سازنده  -

 ..(، عمومي و خصوصي و هاي دولتي بخش

تدوین برنامه براي مدیریت پذیرش و گسترش فناوري  -

 هویت دیجیتال و کسب اعتماد ذینفعان 

 ....و -
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 .غيبت شونده او را ببخشد

 

 دستگاههاي کارت هوشمند ملي و نصب گزارش تصويري از راه اندازي
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