
   

 :خوانيدمي شماره اين در

 )بخش اول( بيومتريك •

 )بخش پاياني(   يونان تجربه كشورهاي ديگر، •

 هاي شورايعالي فضاي مجازي جديد از برنامهجزئيات  •

 90در خصوص كارت ملي هوشمند در سال اهم فعاليتهاي انجام شده  •

 هاتازه •

 

 

 

 ماه اردبيهشت17 شماره
 

 

 هوشمند ملي كارتطرح  حوزه: تدوين و تهيه
  :اينترنتي نشاني

http://www.sabteahval.ir/houshmand/ 
 60902702: تلفن
 66736526:نمابر

 

    

 



  

 ترين ياران كسي است كه ناسازگاريش اندك باشد و سازگاريش بسياربه): ص(پيامبر اكرم 
 

  حوزه كارت هوشمند ملي -17ماهنامه داخلي شماره

 

1 

 
 بيومتريك

 بيومتريك

شناسايي و تأييد هويت اشخاص از مسائل اساسي در بسياري  

از اين رو . باشد صنعتي، امنيتي و دولتي مي  هاي مالي، از زمينه

تر همواره  تر و امن هاي ساده تالش براي دستيابي به روش

هاي هوشمند  هاي اخير كارت در سال. مورد توجه بوده است

افزاري  امنيت سخت به دليل فراهم آوردن سطح قابل قبولي از

افزاري به شكلي گسترده و روز افزون به كار گرفته  و نرم

هاي شناسايي و  هايي بهتر براي سيستم شوند تا مكانيزم مي

 .سازي شود تائيد هويت پياده

هاي اخير با استقبال فراواني روبرو  فناوري بيومتريك در سال

د و به اطالعات بيومتريك قابل دزديده شدن نيستن. شده است

از اين رو با توجه به   .توان آنها را جعل كرد راحتي نمي

پيشرفت فناوري در اين زمينه رويكرد استفاده از اطالعات 

 .بيومتريك فراگير شده است

 

 مفاهيم اوليه

بيومتريك در واقع عبارت است از يك خصوصيت قابل 

تواند براي بازشناسي  گيري زيستي و رفتاري كه مي اندازه

ويژگيهاي بيومتريك داراي . تيك مورد استفاده قرار بگيرداتوما

 : اين خواص هستند

هر شخص بايد داراي اين ويژگي بيومتريكي  :فراگيري •

 .باشد

           

          

ويژگي بيومتريكي بايد بطور كمي : گيري قابليت اندازه •

 .گيري باشد قابل اندازه

دقت بازشناسي، سرعت بازشناسي، : كارآيي عملياتي •

 عملياتيمنابع مورد نياز و مقاومت در برابر عوامل محيطي و 

كاربران به راحتي بازشناسي بيومتريكي را در : مقبوليت •

 .زندگي روزمره خود قبول كنند

 . به راحتي قابل فريب دادن با روشهاي تقلبي نباشد: فريب •

هاي فيزيكي از بدن انسان مثل  كه اين مشخصات بخش

انگشت، اسكن عنيبه، شبكيه، هندسه دست، گوش، طرح اثر

هاي اصلي در اين زمينه  فناوري رگ و شناسايي چهره كه

نيز امروزه  DNAالبته فناوري بيومتريك مبتني بر . هستند

مطرح است و خصوصيات رفتاري مثل امضا، صدا، روش 

 . توان اشاره كرد تايپ و گام برداشتن مي

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .بدان عمل نكند  اگر چه او خود،  طيب و پاكيزه را از هر كه گفت بگيريد، سخن): ع(امام محمدباقر 
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كه در برخي از آنها خواصي كه در باال ذكر شد بيشتر و در 

 .استتر  برخي دارايي امنيت پايين

اي مورد  فن آوري اثر انگشت به شكل گستردهدر حال حاضر 

دسترسي به شبكه، ورود به اماكن . گرد استفاده قرار مي

هاي  حفاظت شده، انجام تراكنش مالي و بسياري كنترل

اين . وري در حال انجام استامنيتي ديگر از طريق اين فن آ

. دهند يهاي يك به يك انجام م ها معموالً مقايسه سيستم

) صد ركورد در حد ده تا( One-to-Fewهاي  البته سيستم

هاي   ولي سيستم. شود آوري پياده مي نيز تا حدي با اين فن

سازي  يك به چند معموالً به شكل ديگري بررسي و پياده

هاي بيومتريك دارند  از مزايايي كه اين مشخصه. شوند مي

توان به عدم نياز به توليد اطالعات زيرا هر فرد اطالعات  مي

هاي   بيومتريكي دارد و نيز غير ممكن بودن گم شدن داده

همچنين عدم امكان تغيير در اطالعات  بيومتريكي و

توان به عدم امكان  بيومتريكي اشاره كرد و از معايب آن مي

هاي بيومتريك   تغيير در اطالعات در صورت جعل داده

 . توان اشاره كرد مي

 

 كاربردهاي بيومتريك

هاي بيومتريكي در  كاربردهاي گوناگوني براي سامانه

اين ميان كاربردهاي زير  در. هاي گوناگون متصور است حوزه

 :براي بيومتريكها قابل ذكر است

 

 

جز متداولترين نگاري  انگشت :شناسايي مجرمان •

. باشد فناوريهاي بيومتريكي مورد استفاده در اين حوزه مي

مراجع قضايي تقريباً در تمام جهان اثرانگشت را بعنوان يك 

. شناسند مدرك مستند در مباحث جرم شناسي به رسميت مي

 AFISهاي يكپارچه همانطور كه قبالً اشاره شد، بانك داده

،FBI كه بهIAFIS 40اكنون داراي مشهور است، هم 

انگشتي است كه روزانه هزاران جستجو  10ميليون ثبت 

اين بانك . شود جهت شناسايي مجرمان، در آن انجام مي

هاي  داده با ديگر بانكهاي اطالعاتي موجود در سامانه

همچنين اخيراً . پيگردي امريكا در ارتباط استنظارتي و 

اطالعات اين بانك با اطالعات بانك اطالعات بيومتريكي 

اسكاتلنديارد انگلستان هم به اشتراك گذاشته شده تا امكان 

 .استفاده همزمان از اطالعات اين منابع ميسر شود

/ خودپردازها/ خرده فروشي تلفني،/ تجارت الكترونيك •

تأييد هويت مشتريان و دسترسي به   :وشفرهاي  پايانه

از جمله مهترين كاربردهاي ... حسابها يا صندوق امانات و

رود كه تا كنون مجموعة  ه بشمار ميبيومتريك در اين حوز

متنوعي از بيومتريكهاي مختلف براي اين منظور استفاده 

بخشي از اين كاربردها ممكن است حفاظتهاي . شده است

دسترسي به اماكن  زيرساختي از قبيل كنترلداخلي يا 

هاي  اي براي جابجايي سرمايه هاي رايانه امنيتي يا شبكه

تر اين فناوري  كاربرد گسترده. الكترونيكي باشد

 .حفاظت از اسرار و هويت افراد باشد
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 .عبادت هفتاد جزء است و باالترين و بزرگترين جزء آن كسب حالل است): ص(اكرم  پيامبر

 

 

 

 

 

 

 

كند، حفاظت  به ويژه اولين كاربردي كه به ذهن خطور مي

امروزه . هاي هوشمند است ازاطالعات افراد در كارت

كه  شوند با رمزهاي عبور حفاظت مي هاي هوشمند كارت

. چالشهاي امنيتي و كاربري فراواني را در پي داشته است

در اين شرايط فناوري بيومتريكي رفته رفته جايگزين 

در ژاپن رگ نگاري كف دست، در . گردد رمزهاي عبور مي

نگاري در امريكا و اروپا انگشت نگاري و  كانادا، عنبيه

-E   ي چهره نگاري پركاربردترين بيومتريكها در حوزه

Banking و E-Commerce شود محسوب مي. 

: شبكه/ هاي شخصي دسترسي به رايانه •

اين حوزه نگاري پركاربردترين بيومتريك در  انگشت

اخيراً مايكروسافت سيستم عامل خود را مجهز . است

. ه كاربردي بيومتريك كرده استبه رابط برنام

هم مجهز به حسگر هاي جديد آي بي ام  تاپ لپ

 .اند انگشت نگاري شده

  :زماني و حضور/ دسترسي فيزيكي •

هاي ساعت زني و حضور و غياب  نسل جديد سامانه

 كه به فناوري بيومتريكهم از جمله تجهيزاتي است 

نگاري و  نگاري، دست انگشت. مجهز شده است

ردترين بيومتريكها در اين نگاري از جمله پركارب چهره

 .باشد بخش مي

  :شناسايي شهروندان •

در كاربردهاي گوناگون طيف وسيعي از بيومتريكها 

گيرد كه  د استفاده قرار ميشناسايي شهروندان مور

 .خاصي برخوردار استنگاري از اهميت  انگشت

 

 

  :نظارت •

ي، كاربردي نامحسوس چهره نگاربا توجه به ماهيت 

اي در نظارت محسوس  اين فناوري كاركرد فوق العاده

بسياري از خيابانهاي ناامن شهر . و نامحسوس دارد

اي مجهز شده  هم اكنون به دوربينهاي مدار بستهلندن 

است كه امكان تشخيص هويت افراد سابقه دار يا 

 .تحت پيگرد توسط آنها به راحتي ممكن شده است

بيومتريكها بسته به نوع كاربردشان در امور امنيتي و       

كدها،كارتهاي  PIN (كنترلي نسبت به اسالف خويش 

مزيتهاي فراواني دارند كه در )  ...شناسايي، عالمتها و

 .خواهيم كردبه مهمترين آنها اشاره  ماهنامه شماره بعد

 

 

 تاجماه ميرباقري: تهيه كننده

 مستندات پروژه: منبع
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 .بيشتر از مقدار خوراكت به دست آوري خزانه دار ديگران خواهي بودهرچه ! اي فرزند آدم): ع(امام علي
 

 كيدولت الكترون ي ن حوزهيقوان

 

 قوانين حق دسترسي به اسناد اجرايي و دولتي) الف

افراد اجازه دارند تا اسناد ، 1999/2690براساس قانون شماره 

، Private documentدولتي مربوط به خود را به صورت 

 . درآورند

قوانين حمايت از زندگي خصوصي افراد براساس اطالعات ) ب

 ها شخصي آن

، در راستاي حمايت از اطالعات 1997/2472 ي قانون شماره

آن،  كار گرفته شد كه براساسه شخصي افراد، تدوين و ب

اختيارات و  ،هاي مشروع و قانوني افراد حقيقي حقوق و آزادي

 چنين قادر هستند افراد هم. شد ها تعيين مي حوزه دخالت آن

هاي دولتي  دپارتمان از طريقا به اطالعات شخصي خود كه ت

 .يابند كار گرفته شده، دسترسيه يا خصوصي توليد شده يا ب

 

 كارت از استفاده يسازمان ابعاد و خچهيتار

 يكيالكترون ييشناسا

 براي كيالكترون دولتي معرفي براي ا برنامه يونان، دولت در

 نشده گرفته نظر دري كيالكترونيي شناسا كارت از تيحما

 .است شده انجام خصوص نيا در ييها يابيارز. است

 

 

، )ADACOM مانند( را ،Syzefxis PKI ستميس پيمانكاران

 و نام ثبتي برا راي رساختيز مانكاران،يپ نيا. دكنن مي تيريمد

 كه كنند يم فراهم كاربراني براي كيزيف صورت به تيهو احراز

 بخش ثبت، نيمسئول. افتند مي اتفاق مربوطهي رسم ثبت دفاتر در

 قرار كار انيجر در كارت، صدور خصوص در را ها نامهيگواه صدور

. شود يم تيهدا زين مربوطه مانكارانيپ قيطر از كه دهند يم

 از طرف آن،ي استانداردها و ها نامهيگواهي ها هيرو نيچن هم

 .شود مي نييتع 1نامهيگواه صدور ي شهير مرجع

 الكترونيكي هويت مديريتهاي  سيستم وضعيت

 ي اوليه مراحل در هنوز الكترونيك، دولت ، يونان تعهد رغم يعل

 خصوص اين در كالن سطح در اي برنامه بنابراين،. دارد قرار خود

 در PKI زيرساخت ي تهيه چون هم هايي فعاليت اما. ندارد وجود

 است، شده گرفته كار به كه سيستمي ترين مهم. است انجام حال

 خدمات ي ئهاار در است قادر كه بوده شبكه زيرساخت يك شامل

 استفاده دولتي بخش در ديجيتالي امضاي و الكترونيك دولت

 استفاده شهروندان شناسايي ي پايه بر PKI از سيستم، اين. شود

 .كند مي

 زيرساخت و دولتي خدمات ي توسعه طرح، اين اصلي هدف

 .است بوده شهروندان ي استفاده براي الكترونيكي آموزش خدمات

١- Root Certification Authority 



  

 

 

 

 

 .رسد يرا به هر كس هر چه قسمت اوست ميدر طلب دنيا معتدل باشيد و حرص نزنيد ، ز): ص(پيامبر اكرم 
 

       

 

 

 هدف دو كه است شده صادر هوشمندي كارت راستا، همين در

. رمزنگاري و ديجيتالي امضاي :كند مي دنبال را عمده

 :است زير شرح به الكترونيك دولت ديگر كاربردهاي

 شهروندان به ماليات پرداخت چون هم خدماتي ي ارائه •

 براي اجتماعي ي بيمه ي هسسؤم خدمات ي ارائه •

 كارمندان

 شهروندان و وكال به حقوقي و قانوني خدمات ي ارائه •

 

 و الكترونيكي هويت مديريت سيستمهاي  كاربرد
 ها آن ارزيابي

 

 كاربردها) الف

هاي  بخش در شهروندان هويت احراز براي PKI خدمات

 بخش در و بوده استفاده قابل اطالعاتي يسيستم با دولتي

 الكترونيكي هويت مديريت سيستم حمايت مورد خصوصي

 .ندارد كاربرد

 ارزيابي) ب

 مديريت سيستم از استفادهدر  زيرساخت ي توسعه به منظور

 خدمات اكثر. دارد وجود هاي فراواني راه الكترونيكي هويت

 كافي امنيت نبود و دارند قرار پاييني سطح در الكترونيك دولت

 .است موجود مشكالت جمله از ثرؤم و

 نشده رايج كافي ي اندازه به هنوز ديجيتالي امضاي از استفاده

 و ديجيتالي امضاي براي قانوني چارچوب ،اين وجود با. است

 ي آماده و شده داده توسعه گواهينامه براي الزم زيرساخت

 .است استفاده
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 تيهو تيريمد ستميس يفن رساختيز
 يكيالكترون

 

 Syzefxis چارچوب براساس شده صادر هوشمند كارت

Project، تنها Token  استي كيالكترونيي شناسا كارت 

 ندهيآ در البته،. است شده استفاده يونان در تاكنون كه

ي كيالكترونيي شناساي ها برنامه كه شود يمي نيب شيپ

 ي هيپا بر ،يكيالكترونيي شناسا كارت. يابد توسعه

 ،يتاليجيد ي نامهيگواه دو و كند يم كار PKIي تكنولوژ

 .كنند ميي بانيپشت راي رمزگذار وي تاليجيدي امضا

 را نامهيگواه نياولي عمومي دهايكل ها، نامهيگواه نيمسئول

 ديكل به تنها كارت، ي دارنده كه يحال در د،نكن يم كنترل

 PIN-code از استفاده به كارت. داردي دسترسي خصوص

 صادر يثبت نيمسئول سطح در كه كارت هر. داردي وابستگ

 كشور، وزارت: دارد كاربرد وزارتخانه پنج در ،است شده

 وزارت وي مل دفاع وزارت بهداشت، وزارت ،يبازرگان وزارت

 يباال سطح در ، مرجع صدور گواهينامه2يعموم نظم

 عملكرد بر نظارت كار كه رديگ يم قرار مراتب، سلسله

 به اما است سال يك كارت، اعتبار. دارد برعهده را ستميس

 مجددي اعتبارده تواند يم باشد، ازين كهي دفعات تعداد

 ر،يزي استانداردها با مذبور،ي ها نامهيگواه. رديبگ صورت

 :دارندي سازگار

 

 
 

٢- Ministry of Public Order 



  

 .برترين عبادت مداومت نمودن بر تفكر درباره خداوند و قدرت اوست): ع(امام صادق
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 تواند يم هوشمند،ي ها كارت در استفاده موردي لدهايف 

 :باشد ريز موارد ي رندهيدربرگ

 
 

• ITU-T Recommendation X.(١٩٩٧) ٥٠٩: 

• Information Technology – Open Systems 

Interconnection – The Directory: 

Authentication Framework 

• the RFC ٣٢٨٠: 

• Internet X.٥٠٩ Public Key Infrastructure 

Certificate and CRL Profile, April ٢٠٠٢ 

(RFC ٣٢٨٠) 

 استفادهي تاليجيدي امضاي برا كهيي ها نامهيگواه ساختار

 Qualified Certificate“ نامهيگواه با شود، يم

Profile” in the ETSI ٨٦٢ ١٠١ 

specification رساختيز. است ارتباط در PKI، از 

 SLA (Service Level قرارداد يك قيطر

Agreement)، ايمه و است شده واگذار يونان دولت به 

ي برقرار در ستميس تيامن درخصوص ديبا آن، ي كننده

ي استانداردها اساس بر اطالعات انتقال و نقل و ارتباطات

ISO/IEC ١٥٤٠٨٣،ETSI TS 101 456، ITSEC-

E٣ FIPS ١-١٤٠،ISO كندي ده نانياطم ١٧٧٩٩. 

 صدور مرجع توسطي كاربر هري عمومي دهايكل

 شامل نيچن هم ،رهيذخ LDAP سرور در نامهيگواه

 يك كهي زمان هر. شود يم زين افرادي شخص اطالعات

 افتيدر را اي  شده امضا سند Syzefxis ي شبكه از كاربر

 ستميس يا شده مشخص وب صفحات به يا و كند

براي  تا بود خواهد قادر باشد، داشتهي دسترسي اطالعات

 صادر را ها نامهيگواه كهي نيمسئول اهداف اعتباري با

 .يابدي دسترسي اعتبار اهدافي برا ،اند كرده

 
 

 

 

 تيهو تيريمد ستميس يحقوق رساختيز

 يكيالكترون

 

 با. ندارد وجود يونان كيالكترون دولت ي حوزه در يخاص قانون

 بخش دري كيالكترون صورت به ارتباطاتي برقرار ن،يا وجود

ي چگونگ، P.D. 342/2002 عالوه، به. است شده قانونمندي دولت

 راي دولتي ها بخشي براي كيالكترون ارتباطات از استفاده

 با مرتبطي ها نامهيگواه و ماتيتصم قانون، نيا. كند يم فيتوص

 دهد انجام تواند يم e-mail قيطر از كه را يكيالكترون خدمات

 .رديگ ميدربر

 

 مستندات پروژه: منبع



  

 .تنهايى بهتر از همنشين بدهمنشين خوب بهتر از تنهايى است و ): ص(پيامبر اكرم 
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 هاي شورايعالي فضاي مجازي جديد از برنامهجزئيات 

 

 ها عضو حقيقي شورايعالي فضاي مجازي در تشريح جزئيات برنامه  

اين شورا به هيچ وجه امنيتي نيست و با ايجاد آن : تاكيد كرد

شود، سرويسهاي خارجي محدود و كنترل شوند تا  تالش مي

 .از خدمات داخلي داشته باشندكاربران رغبت بيشتري به استفاده 

حجت االسالم حميد شهرياري اشكال اساسي در سطح كالن 

فناوري اطالعات و ارتباطات را تعدد نهادهاي سياستگذار در اين 

بخش عنوان كرد و با بيان اينكه اين تعدد دستگاهها و نهادهاي 

سياستگذار با وجود قانوني بودن طي سنوات اخير به نوعي جامعه 

ايجاد و : اند، اظهار داشت ري اطالعات را دچار تشويش كردهفناو

تشكيل شورايعالي فضاي مجازي با توجه به اين ناهماهنگي در 

فضاي فناوري اطالعات و ارتباطات كشور ضروري بود و بايد يك 

اي تصدي هماهنگي بخشهاي مختلف در  نهاد فرابخشي و فراقوه

وي با اشاره به  .شد مي دار وزه سياستگذاري اين عرصه را عهدهح

هاي اجتماعي كه تهديدهاي بسياري را براي كشور  توسعه شبكه

به وجود آورده و نيز فرصتهايي بسيار كارآمد كه بر بستر اينترنت 

امروز بخشي از اين فضا ما را : عرضه شده است، خاطرنشان كرد

دچار نگراني كرده چرا كه برخي از اين بستر براي مبادله اطالعات 

كنند اما در كنار اين، اينترنت  و بعضا ابزار جاسوسي استفاده مي

زايي را  فرصتهاي بسياري همچون رشد اقتصادي كشور و اشتغال

عضو شوراي عالي  .توان آن را ناديده گرفت به همراه دارد كه نمي

به طور قطع ايجاد شورايعالي فضاي : فضاي مجازي ادامه داد

گيري از  ن بحث كه همان بهرهضرورت دوم ايمجازي توجه به 

فرصتهاي اين حوزه است، بوده و هدف اصلي آن نيز اين نخواهد 

بود كه وظيفه نهادي دستگاههاي مختلف را در اين بخش برعهده 

گيرد بلكه اين شورا براي هماهنگي و جهت دار كردن فعاليت 

 .دستگاهها به وجود آمده است

 

عضو  وجود نيامده است شوراي عالي فضاي مجازي يك روزه به

هاي ملي و توزيع و تقسيم  ورايعالي فضاي مجازي تعريف پروژهش

آن بين دستگاهها را از جمله اهداف اين شورا برشمرد و اضافه 

روند ايجاد شورايعالي فضاي مجازي روند طوالني بوده و : كرد

وقت بسيار زيادي با همكاري و همفكري كارشناسان اين حوزه 

است؛ از حدود يك سال گذشته نيز دفتر مقام صرف آن شده 

معظم رهبري نسبت به اين موضوع فعال شد و با جلسات مستمر 

هفتگي با حضور هر سه قوه و افرادي كه در سطح ملي واجد 

تجربه در اين بخش بودند به ترسيم وضعيت موجود رسيديم كه در 

وهم اين ت: وي تصريح كرد .اختيار مقام معظم رهبري قرار گرفت

كه ايجاد اين شورا يك تصميم يكي دوماهه بوده اصال درست 

نيست و تركيب اصلي اين شورا و اعضاي حقيقي و حقوقي آن 

شهرياري با اشاره  .نشان از تدبير و درايت بر تشكيل اين شورا دارد

به تركيب مدنظر اعضاي حقيقي و حقوقي براي تشكيل شورايعالي 

ي ي تهديدهاي فضاي مجازبرا: فضاي مجازي خاطرنشان كرد

هاي فرهنگي و تمركز بر محتوا  حضور وزير اطالعات، براي مقوله

، اسالمي رئيس كميسيون فرهنگي مجلسو ترويج هويت ايراني 

رياست سازمانهاي تبليغات اسالمي و صدا و سيما و براي نگهباني 

از مرزهاي ملي و جنگ سايبري سپاه پاسداران در اين شورا حضور 

 .دارند

به گزارش مهر،  عدم امنيتي بودن شوراي عالي فضاي مجازي

شهرياري با اشاره به اينكه تركيب حقيقي و حقوقي اين شورا هيچ 

انتخاب  من مسئول: فضاي امنيتي را ايجاد نكرده است، افزود

ام اما يكي از نگرانيهاي جدي من اين  اشخاص در اين شورا نبوده

  اين شورا يك شوراي امنيتي در فضاي مجازيبود كه تصور شود 

 بر  غالب  اين شورا   در   منيتيا  نهادهاي حضور  اما    است



  

 .خداي تعالي ايمان را براي پاكيزگي از شرك قرار داد، و نماز را براي دوري از تكبر و خودخواهي: )س(حضرت زهرا 
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هاي فرهنگي و تخصصي آن نيست و به اين ترتيب اين شورا  مقوله

هاي  گيري براي توسعه وي تصميم .به هيچ وجه امنيتي نخواهد بود

، شبكه ملي اطالعات، وري اطالعاتاپراتورهاي ارتباطي و فنا

 هاي هاي مالتي مديا و ديگر پروژه تصميمات مربوط به سرويس

اين شورا : ملي را از جمله برنامه هاي اين شورا عنوان كرد و گفت

آمده تا در كنار توجه به تهديدها، فرصتهاي حداكثري را در حوزه 

 .فناوري اطالعات در اختيار مردم قرار دهد

عضو حقيقي  شود دبير شورا به پيشنهاد رئيس جمهور انتخاب مي

مركز ملي فضاي  شورايعالي فضاي مجازي با اشاره به ايجاد

مجازي كه بايد در ذيل اين شورا تشكيل شود، تاكيد كرد كه دبير 

جمهور كه رئيس  شورا و رئيس اين مركز به پيشنهاد رئيس

شورايعالي فضاي مجازي است و تاييد مقام معظم رهبري انتخاب 

وي پيش بيني كرد كه با توجه به اهميت اين مقوله و  .خواهد شد

ي كه بايد در اين عرصه صورت گيرد، تشكيل اقدامات و مطالعات

سال زمان  1,5هاي آن بيش از  اين مركز و تعيين وظايف و برنامه

بزودي پيوست تشكيل شورايعالي : شهرياري خاطرنشان كرد .ببرد

فضاي مجازي و وظايف مدنظر در آن از سوي دفتر مقام معظم 

 .گيرد رهبري اعالم خواهد شد و در اختيار رسانه ها قرار مي

: وي گفت اعتبارات مالي اين شورا در اختيار رئيس جمهور است

اعتبارات ملي شورايعالي فضاي مجازي طبق قانون در اختيار رئيس 

جمهور است كه از جمله وظايف آن نيز ايجاد مركز، چارت 

البته در اين : شهرياري افزود .تشكيالتي و تعيين بودجه خواهد بود

تواند در  اي موجود فناوري اطالعات ميهاي شوراه راستا بودجه

هاي  جايگزيني و محدودسازي سرويس .اختيار اين شورا قرار گيرد

تاسيس اين شورا خارجي عضو شورايعالي فضاي مجازي با اشاره به 

از جمله  تباطاتهاي فناوري اطالعات و ار و ساماندهي سرويس

ها و اطالعات  سرويس دنظر اين شورا را جايگزينيهاي م گام

 اين در   دوم  گام  :گفت  عنوان كرد و فضاي مجازي خارجي در 

 

 

هاي خارجي بعد از  ها و كنترل سرويس عرصه محدودسازي سرويس

خدمات داخلي جايگزيني است تا كاربران رغبت بيشتري به استفاده از 

وي با اشاره به راه اندازي ايميل ملي در اين زمينه تاكيد . داشته باشند

با راه اندازي اين ايميل و بكارگيري فناوريهاي روز و قابل : كرد و گفت

هاي موجود خارجي  توان آن را جايگزين ايميل استفاده براي كاربران مي

هاي  سازي سرويسشهرياري گام سوم در اين زمينه را بومي  .كرد

: موجود پس از محدودسازي برشمرد و در مورد گام پنجم نيز گفت

هاي جديد گام نهايي در اين بخش است تا  نوآوري و ابداع سرويس

  .ديگر نياز به سرويس هاي خارجي احساس نشود

وي با بيان اينكه  سال 5ساماندهي فناوري اطالعات و ارتباطات ظرف 

سال آينده  5بيني مي شود كه ظرف با تشكيل اين شورا پيش 

ساماندهي كاملي در حوزه ارتباطات و فناوري اطالعات در تمامي 

هاي فرصت و تهديد و نوآوري به وجود آيد تصريح كرد كه حتي  مقوله

  .اي نيز نگاهي پررنگ داشت توان دراين شورا به مقوله انرژي هسته مي

شورايعالي فضاي  عضو سايت اينترنتي معاند نظام 650شناسايي  

مجازي با اشاره به سطوح مختلف امنيت در فضاي سايبر كه شامل 

تهديدات خالف امنيت ملي، خالف امنيت اجتماعي و امنيت فرهنگي و 

در حوزه امنيت اطالعات كه : شود، خاطرنشان كرد امنيت اطالعاتي مي

در برخي مواقع محدوديت و مسدوديت برخي سايتها را الزامي كرده 

سايت ايجاد شده براي مقابله با نظام،  650ت، موفق به شناسايي اس

سايت پشتيبان گروههاي مضلين و چندين سايت ترويج سبك  39

همچنين : وي افزود .ايم ربي به معناي غيراسالمي شدهزندگي غ

پرستي، توزيع كاالهاي  تعارض قوميتي و مذهبي، ترويج شيطان

هاي امنيتي است كه در اين غيرمجاز و شكاف نسلي از ديگر تهديد

 .ايم زمينه موفق به شناسايي گروههاي مروج شده

 

 اينترنت: منبع



  

 .با صدقه و صله رحم، گناهان خود را پاك كنيد و خود را محبوب پروردگارتان گردانيد : )ع(امام على 
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 1390سال اهم فعاليتهاي انجام شده در خصوص كارت ملي هوشمند در 

 

 90انجام شده در سال  مطالعات اقدامات و

تدوين سند معماري فاز پايلوت پروژه با مد نظر قراردادن فاز كالن در سه فصل شناخت وضع موجود، تدوين وضع مطلوب و  •

 تدوين برنامه گذار 

 پروژه پايلوت در سطح كارفرما و پيمانكار اصلي تهيه و تدوين برنامه كالن مديريت •

 ده طرح هاي تشكيل دهن براي سامانه RFIو  RFPتهيه و تدوين اسناد  •

 RFPداخلي و خارجي براي هر يك از سامانه ها و ارسال  تهيه فهرست پيمانكاران برتر •

 ها انكاران سازنده هر كدام از سيستمها و انتخاب پيم دريافت پروپوزال •

 ها و انعقاد قرارداد هر كدام از سامانه انجام مذاكرات فشرده با پيمانكاران منتخب •

و پيمانكاران فرعي با توجه به برنامه كالن مديريت پروژه ها  ريت پروژه براي هركدام از سامانهمديتهيه و تدوين برنامه تفصيلي  •

 پايلوت

برگزاري جلسات كارگاه آموزشي با حضور كارشناسان طرفين كارفرما، پيمانكار اصلي و پيمانكاران فرعي براي سفارشي سازي  •

 سيستم ها

 ها ي هر كدام از سامانهكالن و تفصيلتهيه و تدوين اسناد معماري  •

 برگزاري جلسات متعدد فني و مديريتي براي ارائه و تاييد خروجي ها و اسناد تدوين شده  •

 روز رساني مركز الكترونيكي مديريت گردش اسناد طرح به •

 براي خدمات مشاوره و نظارت بر اجراي طرح كارت هوشمند ملي  RFQتهيه و انتشار سند  •

 هاي خواهان مشاركت اوليه و پاسخگويي به سواالت شركتبرگزاري جلسات توجيهي  •

 دريافت و مطالعه پروپوزال و اسناد ارائه شده توسط پيمانكاران منتخب براي ارائه خدمات مشاوره و نظارت •

 برگزاري جلسات متعدد براي ارائه طرح هاي و برنامه هاي شركت هاي منتخب براي خدمات مشاوره و نظارت •

ها و طرح هاي ارائه شده توسط كارشناسان، مديران و  ي منتخب با توجه به كيفيت برنامهها بندي شركت امتيازدهي و رتبه •

 مشاوران و انتخاب شركت برتر

 انعقاد قرارداد خدمات مشاوره و نظارت كارت هوشمند ملي •
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 .شود كسى كه به اوضاع زمان خود آگاه باشد، گرفتار هجوم اشتباهات نمى: )ع(امام صادق 

 يهاي امنيت خدمات مشاوره و نظارت و چك ليست تهيه و تدوين برنامه مديريت پروژه •

 پيشرفت پروژههاي ماهانه  تهيه و تدوين گزارش •

ميم گيري و تصويب راهكارهاي هاي پيشرفت كار و تص هفتگي و ماهانه براي ارائه گزارشريزي شده  برگزاري جلسه برنامه •

 بهينه پيشنهادي

هاي باالدستي در مقاطع مختلف و ارائه  هاي و ارگان مديريتي براي سازمانهاي متعدد فني و  تهيه و ارائه انواع گزارش •

 پيشرفت كارگزارشات 

 هاي الزم براي اجراي طرح و تدوين برنامه زماني تهيه فهرست فعاليت •

 سازي آيين نامه كارت هوشمند ملي برگزاري جلسات تهيه و نهايي •

 سازي طراحي بدنه كارت هوشمند ملي نهايي •

 سازي سايت صدور كارت  آماده •

 نياز مرحله پايلوتها و خريد تجهيزات مورد  عقد قرارداد با پيمانكاران سامانه •

 ...برگزاري جلسات تدوين قوانين مورد نياز طرح از جمله مركز ريشه و  •

 هاي كارت هوشمند ملي گذاري در بحث سرويس نامه همكاري بررسي و تدوين مدل سرمايه عقد تفاهم •

مستند "هت تدوين برگزاري جلسات كارشناسي، مصاحبه ها و بازديدهاي الزم در خصوص وضع موجود كارت شناسايي ملي ج •

 ."شناخت وضع موجود

 تحت جمعيت اساس بر و ها هزينه بهمراه استانها به توزيع جهت نام پايلوت خريداري شده ثبت تجهيزات فهرست تهيه •

 .استان هر پوشش

داره افزاري به ا نرم/اعالم مشخصات دفاتر پيشخوان نمونه در قم و تهران از نظر فضاي تخصيص داده شده و امكانات سخت  •

 .كل اسناد هويتي جهت آماده سازي دو دفتر نمونه

بازديد از دفتر پيشخوان در تهران توسط تيم كارشناسان و مشاوران حوزه و كارشناسان شركت متيران جهت بررسي روند اخذ  •

 .درخواستها و امكانات فيزيكي و سخت افزاري و نرم افزاري دفتر

 ها ين برنامه نظارت بر اجراي فعاليتتدو •

 انتخاب مشاور براي نظارت بر كار پيمانكار •
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 .با علما معاشرت كن تا علمت زياد، ادبت نيكو و جانت پاك شود): ع(امام علي
 

 

شركت در جلسات كميته راهبري آموزش جهت بررسي و  •

 نيازمنديهاي آموزشي حوزه طرح كارت هوشمند ملي

تهيه محتوا و همكاري با مركز آموزش و پژوهش سازمان جهت  •

 "آوري اطالعات كاربردهاي فن"انتشار كتاب 

محتوا و همكاري با مركز آموزش و پژوهش سازمان جهت  تهيه •

كارت هوشمندملي ساختار و نقش آن در دولت  "انتشار كتاب 

 "الكترونيك  

زير ساخت  "كتاب  2بررسي  و اعالم نظر در ارتباط با محتواي  •

جهت انتشار توسط   " بيومتريك  "و    "  PKIكليد عمومي 

 مركز آموزش سازمان

 "و   "سيستم مديريت امنيت اطالعات  "ه دور 2برگزاري  •

در مركز آموزش  "كارت هوشمند ملي و تجارب كشورها 

 سازمان

جهت ) متيران(ريزي و هماهنگي با شركت پيمانكار  برنامه •

مشخص نمودن افراد آموزش گيرنده و همچنين برنامه آموزش 

 سامانه هاي كارت هوشمند ملي  

و  1390سوم دي ماه  – الكامپ –اكو شركت در نمايشگاه   •

 دفاتر پيشخوان دولت  

 

 

 90فعاليتهاي آموزشي در سال 
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 .اندازد كند و مرگ را به تأخير مى نمايد و روزى را زياد مى صله رحم، انسان را خوش اخالق، با سخاوت و پاكيزه جان مى: )ع(امام صادق 
 

 90در سال  پايلوت كارت هوشمند ملي اعتبارات مربوط به 

 بيني اعتبارات پنج ساله اجراي طرح كارت هوشمند ملي در كل كشور تهيه جداول پيش •

 .به تفكيك فصول1390سازمان درسال ها از محل اعتبار كارت ملي هوشمند تهيه فهرست ريزهزينه •

 عقد قرارداد خدمات مشاوره و نظارت در طرح كارت هوشمند ملي •

 هاي طرح كارت سامانهو پشتيباني ) ليسانس(انجام ترك تشريفات مناقصه ايجاد، توسعه، پياده سازي، خريد حق امتياز  •

 شوردر سراسر ك

 ميليارد ريال  240دريافت اعتبار صدور كارت هوشمند ملي به مبلغ  •

 طرح كارت هوشمند ملي )پايلوت( زمايشيقرارداد اجراي آ •

 براي مرحله پايلوت قرارداد خريد بدنه كارت هوشمند ملي •

 برگزاري جلسات به منظور تهيه قرارداد مرحله اصلي اجراي كارت هوشمند ملي •
 

 

 90كنترل پروژه در سال 

 

 ن با مفاد قراردادشده توسط پيمانكار وتطبيق موارد آهاي ارائه   CPMبررسي  •

 تنظيم گزارشات پيشرفت ماهانه طرح كارت هوشمند  ملي اعالمي از سوي پيمانكار جهت ارائه در جلسات شوراي راهبردي •

 تنظيم گزارشات ماهانه طرح تحرك •

 ) ...فاوا و(تهيه وتنظيم گزارش از طرح كارت هوشمند جهت ارسال براي مقامات خارج از سازمان  •

 حوزه كارت هوشمند در قالب فعاليتهاي طرح تحرك1391تهيه وتنظيم فعاليتهاي سال  •

 گزاري جلسات مربوطتنظيم قرارداد جهت تدوين استاندارهاي مربوط به كارت هوشمند ملي  وبر •

 

 90زير پرتال در سال 

 

 زيرپرتال ها و خبرهاي مرتبط با كارت هوشمند ملي در  درج اخبار جلسات تشكيل شده و برگزاري همايش •

 و درج در زيرپرتال 15الي   4هاي  شماره تهيه ماهنامه •

 

 

 

 



 

 

 

ها تازه  
 

  

 91ايران در سال  ICTسه رويداد مهم 

 

نخست عملياتي شدن . با سه رويداد مهم همراه خواهد بودامسال 

اپراتور سوم و وعده ديدارهاي تصويري و اينترنت پرسرعت روي 

ده هزار مشترك بيشتر ندارد و  اگرچه اپراتور سوم چند. اش شبكه

اساس آمار در تهران تقريبا از هر چهارصد نفر يك نفر براي بر

نويسي كرده، ليكن با آغاز به كار اين  اين شبكه نام استفاده از خدمات

صادر  3اپراتور مجوز ورود اپراتورهاي ديگر براي عرضه خدمات نسل 

 .شد

منتظر تحقق آن خواهيم بود، عملياتي  91دومين موردي كه در سال 

اي كه سه سال است  شبكه. است "شبكه ملي اطالعات"دن ش

تنها عنوان و شايعاتي پيرامون  كه به درستي بدانيم چه هست، آن بي

الي اظهارات مسووالن و  به عبارتي اگرچه از البه. شنويم آن مي

مجريان حدسياتي از سطح پروژه مذكور عايدمان شده اما نقشه كالن 

 .هاي عميق شبكه ملي اطالعات كماكان پنهان است و اليه

قطع  91سال  در  اما سومين و شايد به عبارتي مهمترين رويدادي كه

 "شوراي عالي فضاي مجازي"و يقين بسيار از آن خواهيم شنيد، 

ها حكايت از آن دارد كه اين شوراي تازه تاسيس وظيفه  شنيده. است

راهبري صدر تا ذيل فناوري اطالعات و ارتباطات در كشور را به 

اگرچه اطالعات دقيقي از ريز اهداف اين شورا . عهده خواهد گرفت

اما نگاهي به مناصب اعضاي حقوقي و حقيقي  هنوز در دست نيست،

هاي  آن خود بيانگر جايگاه شوراي عالي فضاي مجازي و ماموريت

 .كالن محوله به آن است

 

برگزاري اولين جلسه شوراي راهبردي در 

 1391ال س

شصت و هفتمين جلسه شوراي راهبردي كارت 

هوشمند ملي و اولين جلسه اين شورا در سال جديد 

با حضور رياست محترم  20/01/1391در تاريخ 

سازمان و مجري طرح، معاونين و مشاورين برگزار 

در اين جلسه گزارش عملكرد شورا در سال .شد

همچنين گزارش پيشرفت اسفند ماه مطرح  1390

و مقرر شد كه ناظر گزارش ارزيابي از گزارش 

سازي  پيمانكار را ارائه دهد و در رابطه با آماده

 .سايت نظرات ناظر و پيمانكار سريعاً اخذ شود
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 .بيامرز ؛ عمرشان را دراز و كسبشان را با بركت كن آموزگاران را! خدايا : )ص(پيامبر اكرم 
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