
 

 

 :در این شماره می خوانید

 امنیت کارت

 )بخش پایانی  ژاپن( تجربه کشورهاي دیگر 

 )قسمت هفدهم(همراه با کارت ملی هوشمند 

1389ماه  اردیبهشت 25شنبه    18 شماره

در این شماره می خوانید
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امنیت کارت

 تجربه کشورهاي دیگر

اخبار 

 همراه با کارت ملی هوشمند

شماره

 کم نیز و آن توسط اطالعات حفظ قابلیت در کلی

 اشاره به موضوع امنیت کارت  شماره این در. کرد 

 کارت و الکترونیک دولت در ژاپن کشور تجربه قسمت پایانی 

 نیز هوشمند کارت با همراه داستان و هفته اخبار  

 .  داده اند تشکیل
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کلی بطور میتوان را کارت امنیت

کرد  خالصه آن جعل احتمال بودن

قسمت پایانی  نیز ادامه در و شده

  همچنین .آمده است هوشمند

تشکیل را نامه هفته دیگر بخشهاي



سازمان ثبت احوال کشور ـ معاونت آمار و انفورماتیک

گرافیکی ،براي حفظ اطالعات . امنیت کارت را میتوان بطور کلی در قابلیت حفظ اطالعات توسط آن و نیز کم بودن احتمال جعل آن خالصه کرد 

چنانچه امنیت بیشتري مورد نیاز باشد ، الیه رویه خود میتواند حاوي مـواد  

 . حساس به لیزر بوده و بدین ترتیب روي آن نیز اطالعاتی به صورت درج لیزري انجام شود تا امکان جعل به حداقل برسد 

اده راههاي دیگري نیز براي استفاده از درج لیزري براي باال بردن امنیت کارت وجود دارد به عنوان مثال می توان از یک کـارت پـنج الیـه اسـتف    

ونی در هر طرف حاوي مواد حساس به لیزر باشد و درج لیزري همزمان روي الیه رویه و الیه زیـر آن انجـام شـود و امکـان     

 .از نظر امکان درج لیزري ، پلی کربنات بهترین ماده در میان مواد مصرفی در تولید کارت می باشد 

آنهـا   سازي امنیت کارتهاي چند الیه ، چسبندگی مناسب الیه ها به یکدیگر است بطوریکه امکان جدا

از این حیث کارتهایی که تماماً از یک جنس ساخته شده باشد بدلیل امکان تشکیل یـک الیـه یـک پارچـه ، نسـبت بـه       

بواسطه دماي نرمی پایین خود براحتـی در فراینـد   

. بـا دشـواري همـراه اسـت      PCو PETFالیه کاري به ساختاري پیوسته تبدیل میگردند در حالیکه دستیابی به حالت یکپارچه با موادي نظیـر  

مقایسه دو ماده اخیـر یعنـی   . یکند اما هیچگاه به حالت یکپارچه نمی انجامد 

نشان می دهد که گرچه هردو آنها به دلیل دماي باالي نرم شدن به سختی یکپارچه می شوند اما یکپارچه شدن کارتهاي پلی 

PETF  (  به دلیل درصد تبلور بسیار باال ، تنها پـس

نیـز بـدلیل وجـود توامـان      PECفیلم هاي . قادر به جوش خوردن با الیه هاي مجاور خود خواهد بود 

امـا  . برخوردارنـد   PETGایی از جنس پلـی کربنـات و   

بنابراین ، انتخاب یک ماده از نظر موضوع امنیت به نوع مصرف کارت 

پلی کربنـات   ،عمر طوالنی و با ضریب امنیت باالاما در تولید کارتهاي محکم ، با 

یکپارچهچسبندگی مناسب الیه ها به یکدیگر و نهایتا ایجاد ساختار 

 )جلوگیري از ساخت سند مشابه توسط جاعل به لحاظ تکنیک و قیمت

Laser Engraving ١ 

هفته نامه داخلی کارت ملی هوشمند

  1389 ماه  بیست و پنجم اردیبهشت 

سازمان ثبت احوال کشور ـ معاونت آمار و انفورماتیک

امنیت کارت را میتوان بطور کلی در قابلیت حفظ اطالعات توسط آن و نیز کم بودن احتمال جعل آن خالصه کرد 

چنانچه امنیت بیشتري مورد نیاز باشد ، الیه رویه خود میتواند حاوي مـواد  . اعمال می کنند  )کارتروي  در  معموالً یک الیه شفاف

حساس به لیزر بوده و بدین ترتیب روي آن نیز اطالعاتی به صورت درج لیزري انجام شود تا امکان جعل به حداقل برسد 

راههاي دیگري نیز براي استفاده از درج لیزري براي باال بردن امنیت کارت وجود دارد به عنوان مثال می توان از یک کـارت پـنج الیـه اسـتف    

ونی در هر طرف حاوي مواد حساس به لیزر باشد و درج لیزري همزمان روي الیه رویه و الیه زیـر آن انجـام شـود و امکـان     

از نظر امکان درج لیزري ، پلی کربنات بهترین ماده در میان مواد مصرفی در تولید کارت می باشد 

امنیت کارتهاي چند الیه ، چسبندگی مناسب الیه ها به یکدیگر است بطوریکه امکان جدااز طرف دیگر ، یکی از مهمترین معیارهاي 

از این حیث کارتهایی که تماماً از یک جنس ساخته شده باشد بدلیل امکان تشکیل یـک الیـه یـک پارچـه ، نسـبت بـه       

بواسطه دماي نرمی پایین خود براحتـی در فراینـد   PETGو PVCدر این میان . دارند  کارتهاي داراي الیه هایی از جنس هاي مختلف برتري

الیه کاري به ساختاري پیوسته تبدیل میگردند در حالیکه دستیابی به حالت یکپارچه با موادي نظیـر  

یکند اما هیچگاه به حالت یکپارچه نمی انجامد اعمال چسب مابین الیه ها نیز گرچه به پیوستگی بهتر آنها کمک م

نشان می دهد که گرچه هردو آنها به دلیل دماي باالي نرم شدن به سختی یکپارچه می شوند اما یکپارچه شدن کارتهاي پلی 

 PETF(زیرا این ماده . صورت میگیرد  PETFکربنات بدلیل ساختار تقریباً آمورف آن راحت تر از 

قادر به جوش خوردن با الیه هاي مجاور خود خواهد بود )  270

ایی از جنس پلـی کربنـات و   در ترکیب خود از قابلیت خوبی براي جوش خوردن مستحکم به الیه ه

بنابراین ، انتخاب یک ماده از نظر موضوع امنیت به نوع مصرف کارت . تنها از طریق چسب امکان پذیر است  

اما در تولید کارتهاي محکم ، با  .ًو طول عمر در نظر گرفته شده براي آن بستگی خواهد داشت 

 :بطور خالصه می توان امنیت را بشکل زیر مطرح کرد 

)مقاومت در برابر دستکاري فیزیکی و شیمیایی

 استفاده از الیه شفاف رویه 

چسبندگی مناسب الیه ها به یکدیگر و نهایتا ایجاد ساختار 

 1درج لیزري

 جوهر امنیتی

جلوگیري از ساخت سند مشابه توسط جاعل به لحاظ تکنیک و قیمت

)طراحی و جوهر(چاپ امنیتی 

MLI / CLI 
روشهاي صدور
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        امنیت کارتامنیت کارت

امنیت کارت را میتوان بطور کلی در قابلیت حفظ اطالعات توسط آن و نیز کم بودن احتمال جعل آن خالصه کرد 

معموالً یک الیه شفاف (روي کارت

حساس به لیزر بوده و بدین ترتیب روي آن نیز اطالعاتی به صورت درج لیزري انجام شود تا امکان جعل به حداقل برسد 

راههاي دیگري نیز براي استفاده از درج لیزري براي باال بردن امنیت کارت وجود دارد به عنوان مثال می توان از یک کـارت پـنج الیـه اسـتف    

ونی در هر طرف حاوي مواد حساس به لیزر باشد و درج لیزري همزمان روي الیه رویه و الیه زیـر آن انجـام شـود و امکـان     کرد که دو الیه بیر

از نظر امکان درج لیزري ، پلی کربنات بهترین ماده در میان مواد مصرفی در تولید کارت می باشد . جعل به حداقل برسد 

از طرف دیگر ، یکی از مهمترین معیارهاي 

از این حیث کارتهایی که تماماً از یک جنس ساخته شده باشد بدلیل امکان تشکیل یـک الیـه یـک پارچـه ، نسـبت بـه       . به حداقل ممکن برسد 

کارتهاي داراي الیه هایی از جنس هاي مختلف برتري

الیه کاري به ساختاري پیوسته تبدیل میگردند در حالیکه دستیابی به حالت یکپارچه با موادي نظیـر  

اعمال چسب مابین الیه ها نیز گرچه به پیوستگی بهتر آنها کمک م

PC   وPETF  نشان می دهد که گرچه هردو آنها به دلیل دماي باالي نرم شدن به سختی یکپارچه می شوند اما یکپارچه شدن کارتهاي پلی

کربنات بدلیل ساختار تقریباً آمورف آن راحت تر از 

C270حدود ( دن به نقطه ذوب یاز رس

PC  وPETG در ترکیب خود از قابلیت خوبی براي جوش خوردن مستحکم به الیه ه

 PETFاي هدن آنها به فیلمیچسب

و طول عمر در نظر گرفته شده براي آن بستگی خواهد داشت 

بطور خالصه می توان امنیت را بشکل زیر مطرح کرد  .ً  میباشدبهترین گزینه 

 

 مقاومت در برابر دستکاري فیزیکی و شیمیایی(حفظ اطالعات

 استفاده از الیه شفاف رویه

 چسبندگی مناسب الیه ها به یکدیگر و نهایتا ایجاد ساختار

درج لیزري

جوهر امنیتی

 

  جلوگیري از ساخت سند مشابه توسط جاعل به لحاظ تکنیک و قیمت(شبیه سازي

 چاپ امنیتی

MLI / CLI
روشهاي صدور

 

 

 

 
                                                          



سازمان ثبت احوال کشور ـ معاونت آمار و انفورماتیک

  تجربه کشورهاي دیگر در دولت الکترونیک و کارت ملی هوشمندتجربه کشورهاي دیگر در دولت الکترونیک و کارت ملی هوشمند

 . Juki-netو 

وقتی ژاپن تحت قوانین  1870این ثبت از . این سیستم یک ثبت خانوادگی وابسته به پدر براي تمام شهروندان است

تا امروز، این عنصر به عنوان یک نرمال براي ارتباطات سازمانی در ژاپن مورد استفاده بوده 

شوند و یک کارت شناسایی براي اینکه تشخیص داده شود 

هاي شخصی شهروندان بین دولت و مراکز  این شبکه اخیرا به عنوان یک شبکه کامپیوتري براي اشتراك داده

ها به صورت  دهد و به آن این شبکه یک شماره شناسایی منحصر به فرد به تک تک شهروندان اختصاص می

 .کند هاي شخصی استفاده می از فناوري دیجیتال براي ثبت اسبابکشی

Jumin Kihon Daicho Network یک فونداسیون جدید براي شهروندان ،

دولت متعهد شد که . دهد این اولین سیستمی است که در ژاپن، یک شماره منحصر به فرد را به تک تک شهروندان تخصیص می

با این وجود، بعضی از لوایح مرتبط با این موضوع هنوز 

داده  و پایگاه) سازي در پیاده(پایگاه داده از ادارات شهرداري است 

شش عنصر اصلی عبارتند از شماره شناسایی، نام، تاریخ تولد، آدرس، جنسیت و 

سیستم شبکه پایه  Juki-netنام رسمی . شوند ها نگهداري می

بعضی از . روز بعد از عملیاتی شدن این سیستم گزارش کردند

صادر شد در که  Jukiهاي  تعداد کارت. وصل شوند به دالیل و توجیهات امنیتی

از % 0.7فقط  2006این پروژه با موفقیت مواجه نشد از آنجا که تا مارس 

در شوراي ملی به صورت قانون ) ICTقانون اولیه 

پیشرفته، هدف قانون براي جوابگویی به یک تغییر 

ICT  نخست وزیر در رأس آن قرار دارد و شامل را که

 .این ارگان براي تعیین استراتژي و سال هدف تشکیل شد

Resident Basic Register Network System ١ 

هفته نامه داخلی کارت ملی هوشمند

  1389 ماه  بیست و پنجم اردیبهشت 

سازمان ثبت احوال کشور ـ معاونت آمار و انفورماتیک

 

تجربه کشورهاي دیگر در دولت الکترونیک و کارت ملی هوشمندتجربه کشورهاي دیگر در دولت الکترونیک و کارت ملی هوشمند

 ))بخش پایانی بخش پایانی ( (   ژاپنژاپن

 الکترونیک و کارت ملی

و  Koseki ،Alien Registration: سه نوع سیستم شناسایی ملی داشته است

این سیستم یک ثبت خانوادگی وابسته به پدر براي تمام شهروندان است

تا امروز، این عنصر به عنوان یک نرمال براي ارتباطات سازمانی در ژاپن مورد استفاده بوده . امپراطوري توسعه یافته بود، شروع شده بود

Alien Registrat :شوند و یک کارت شناسایی براي اینکه تشخیص داده شود  در این سیستم افراد غیرشهروند ثبت می

 .شود ها داده می که خارجی هستند یا ژاپنی نیز به آن

این شبکه اخیرا به عنوان یک شبکه کامپیوتري براي اشتراك داده

این شبکه یک شماره شناسایی منحصر به فرد به تک تک شهروندان اختصاص می. 

از فناوري دیجیتال براي ثبت اسبابکشی Juki-netشبکه . دهد اختیاري یک کارت شناسایی می

Jumin Kihon Daicho Networkیا  Juki-netشبکه . مطرح شد

این اولین سیستمی است که در ژاپن، یک شماره منحصر به فرد را به تک تک شهروندان تخصیص می

با این وجود، بعضی از لوایح مرتبط با این موضوع هنوز . شود، وضع کندها را  وقتی سیستم عملیاتی  قانون جدید حریم شخصی و محافظت از داده

 .در ژاپن مخالفانی نیز دارد Juki-netطرح . 

پایگاه داده از ادارات شهرداري است  3.200این شبکه حاوي . سازي شد پیاده 2002

شش عنصر اصلی عبارتند از شماره شناسایی، نام، تاریخ تولد، آدرس، جنسیت و : باشد نوع اطالعات شخصی می

ها نگهداري می هاي شخصی به طور مجزا در شهرداري این داده

روز بعد از عملیاتی شدن این سیستم گزارش کردند 10شهردار به طور ناگهانی اطالعات شخصی را 

وصل شوند به دالیل و توجیهات امنیتی Juki Netها قبول نکردند که به پایگاه داده 

این پروژه با موفقیت مواجه نشد از آنجا که تا مارس . میلیون بود 0.25حدود  Juki Netدرخواست مقیمان براي دسترسی به 

 .جمعیت این کارت را دریافت کرده بودند

قانون اولیه (رفته اي ارتباطی پیش بود که طرح اولیه براي قانونمند کردن یک جامعه شبکه

پیشرفته، هدف قانون براي جوابگویی به یک تغییر  ICTاي  ها براي ساخت یک جامعه شبکه هدفگذاري براي توسعه سیاست

ICTقانون چیزي را با عنوان ستاد استراتژي. دینامیک در ساختار جامعه در مقیاس سراسري بود

این ارگان براي تعیین استراتژي و سال هدف تشکیل شد. کابینه وزیران و متخصصین بود، دایر کرد
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تجربه کشورهاي دیگر در دولت الکترونیک و کارت ملی هوشمندتجربه کشورهاي دیگر در دولت الکترونیک و کارت ملی هوشمند

الکترونیک و کارت ملیتاریخچه دولت  -5-3

سه نوع سیستم شناسایی ملی داشته استتا به حال ژاپن

 سیستمKoseki :این سیستم یک ثبت خانوادگی وابسته به پدر براي تمام شهروندان است

امپراطوري توسعه یافته بود، شروع شده بود

 . است

 سیستمAlien Registration

که خارجی هستند یا ژاپنی نیز به آن

 سیستمJuki-net :این شبکه اخیرا به عنوان یک شبکه کامپیوتري براي اشتراك داده

. ي دایر شده استشهردار

اختیاري یک کارت شناسایی می

مطرح شد Juki-Netایده  1999در سال 

این اولین سیستمی است که در ژاپن، یک شماره منحصر به فرد را به تک تک شهروندان تخصیص می. در ژاپن است

قانون جدید حریم شخصی و محافظت از داده

. در مجلس شوراي ژاپن وجود دارد

2002در آگوست  Juki-netشبکه 

نوع اطالعات شخصی می 14این پایگاه داده شامل . مرکزي

این داده. یک جدول از هر گونه تغییرات

 .است 1ثبت پایه اقامت

شهردار به طور ناگهانی اطالعات شخصی را  Juki-net ،32سازي  بعد از پیاده

ها قبول نکردند که به پایگاه داده  شهرداري

درخواست مقیمان براي دسترسی به 

جمعیت این کارت را دریافت کرده بودند

بود که طرح اولیه براي قانونمند کردن یک جامعه شبکه 2000در نوامبر 

هدفگذاري براي توسعه سیاست. تصویب شد

دینامیک در ساختار جامعه در مقیاس سراسري بود

کابینه وزیران و متخصصین بود، دایر کرد
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سال، ژاپن را به پیشرفته ترین  5را اختیار کرد، که در نظر داشت در طول  1، استراتژي ژاپن الکترونیکیICT، ستاد استراتژي 2001در ژانویه 

 2001فاز اول که از سال . استراتژي ژاپن الکترونیکی تا به حال فازهاي مختلفی را پشت سر گذاشته است. تبدیل کند ICTکشور دنیا از نظر 

آغاز شد و رویکرد آن، استفاده کامل از  2003فاز دوم در سال . آغاز شده است، به ایجاد یک زیرساخت باند پهن در ژاپن اختصاص داشته است

در همین سال، ستاد . ، فاز سوم طرح ژاپن الکترونیکی، با هدف ایجاد ارزش افزوده شروع به کار کرد2006در سال . در ژاپن بود ITاخت زیرس

تشکیل » استراتژي تغییر ساختار فناوري اطالعات«استراتژي فناوري اطالعات طبق مصوبه کابینه در استراتژي جدید ژاپن الکترونیکی با عنوان 

 .ها تا چه حد موفق بوده و به اهداف از پیش تعیین شده رسیده است اطالعاتی در دسترس نیست اینکه این طرحراجع به . شد

یک موتور جستجوي قدرتمند براي جستجو در  e-Govپورتال . شروع به فعالیت کرده است 2001از آوریل  e-Gov2سایت پورتال دولت ژاپن 

هاي ملی و  ها، دانشگاه ها و ادارات منشعب از آن که شامل تمام وزارتخانه باشد سایت است می 1500هاي مرتبط با دولت که حدود  تمام وب سایت

آمارها و اطالعات عمومی در این پورتال  هاي هیئت دولت، ها، گزارش ها، حسابرسی طیف وسیعی از اطالعات مثل بودجه. شود موارد مشابه می

به چیزهایی را که نیاز دارند به طور یکجا دسترسی توانند به آسانی  ها می در پورتال دولت الکترونیک، شهروندان و شرکت. قابل دسترسی است

 . شوند ا هر روز به روز رسانی میه هاي وزارتخانه کند مثال سایت موتور جستجو اطالعات را هر چند وقت یکبار به روز می. پیدا کنند

آگوست  5این قانون از . نیز مورد بازبینی و اصالح قرار گرفته است 1999تصویب شده است و در سال  1967قانون ثبت اقامت در ژاپن در سال 

هاي شناسایی اقامت  صدور کارت، شروع به 2003آگوست  25هاي محلی باید از تاریخ  طبق این قانون، دولت. در ژاپن قابل اجرا شده است 2002

شود، این  ها براي شهروندان ژاپنی فراهم می یکی از مزایایی که به واسطه این کارت. ها در مرحله اول کامال اختیاري است داشتن این کارت. کنند

تواند در خدمات دیگر نیز مورد استفاده  البته این کارت می. کند تا خدمات الکترونیکی را در محیط سایبر دریافت کنند ها را قادر می است که آن

 . قرار بگیرد

، 2004ژانویه  29هاي محلی از تاریخ  طبق این قانون، تمام دولت. تصویب شد 2002دسامبر  6قانون تصدیق هویت افراد، توسط پارلمان در 

ونیک که وابسته به امضاي دیجیتال است مثل همچنین بر اساس این قانون، خدمات دولت الکتر. به مقیمان کردند RAشروع به ارائه خدمات 

به خاطر حفظ امنیت کلید مخفی، اجرایی . شایان ذکر است که در استفاده از این خدمات اجباري در کار نیست. اظهارنامه مالیاتی، شروع شدند

 .براي هر فرد یک کارت صادر شود 2011بنابراین این طور برنامه ریزي شده است که تا سال . شدن این قانون نیازمند کارت هوشمند است

درصد از  95در ژاپن،  2005تا سال . هاي مدیریتی موجود از طریق اینترنت عرضه شود ، تمام روال2003در ژاپن قرار بوده است تا پایان سال 

. درصد است 20کنند هنوز حدود  اده میها در ژاپن به صورت آنالین ارائه شد، اما تعداد کاربرانی که از این خدمات استف ها و اظهارنامه برنامه

به عبارت دیگر، مشخص نیست تعریف . اند نیز در دسترس نیست درصد کاربر که از خدمات استفاده کرده 20متاسفانه معیار اندازه گیري همین 

ها طبق همین الگو، این طور هدفگذاري  به هر حال، ژاپنی. ها از استفاده از خدمات الکترونیکی براي این اندازه ارائه شده چه بوده است ژاپنی

 .درصد کاربران آنالین برسانند 50، این رقم را به 2010اند که تا سال  کرده

البته استفاده از این خدمات براي شهروندان . اند آغاز کرده 2004ژوئن  29هاي محلی، خدمات تصدیق هویت فردي را از  طبق قانون تمام دولت

قرار است . به امنیت کلید امن، در این قانون استفاده از کارت هوشمند براي تصدیق هویت فردي تعیین شده استبا توجه . اختیاري است

شایان ذکر . کنند، در یک دوره چند ساله توسط دولت مرکزي ژاپن خریداري شود هاي کارت هوشمند پشتیبانی می کامپیوترهایی که از کارتخوان

تماس قیمتی در حدود  هاي بی دالر آمریکا دارند و کارتخوان 20شوند قیمتی در حدود  اط تماسی استفاده میهایی که براي ارتب است کارتخوان

 .دالر آمریکا دارند 100

                                                          
e-Japan Strategy ١ 
http://www.e-gov.go.jp ٢ 



هفته نامه داخلی کارت ملی هوشمند

  1389 ماه  بیست و پنجم اردیبهشت شنبه    18شماره 

سازمان ثبت احوال کشور ـ معاونت آمار و انفورماتیک 5 

براي تمام  2006یکی دیگر از مواردي که در ژاپن مطرح شده بود، کارت شناسایی الکترونیکی براي کارمندان دولت بوده است که بنا بوده از سال 

 .راجع به پیشرفت و موفقیت یا عدم موفقیت این طرح اطالعاتی در دسترس نیست. دان دولت صادر شودکارمن

 e-Poطرح دیگري که در ژاپن در حال پیگري است و بخشی از تمرکز ژاپن در تحقق دولت الکترونیک را به خود اختصاص داده است، طرح 

Box  است که چشم انداز توسعه یافته طرحe-Post همانطور . شروع خواهد شد 2011این طرح از سال . سازي شده است ه در کانادا پیادهاست ک

 .شود براي کنترل چرخش اطالعات شخصی استفاده می e-Po Boxشود،  که یک حساب بانکی براي کنترل چرخش پول استفاده می

هاي سالمت  هاي حقوق بازنشستگی ملی، گواهینامه بیمه پزشکی و پرونده پرونده از قبیلهاي خود  توانند داده سازي این طرح، افراد می بعد از پیاده

، e-Po Boxاستراتژي ژاپن براي پیشبرد طرح . اي امن، به جاي اسناد کاغذي در دسترس داشته باشند الکترونیکی و به شیوهرا به صورت 

 .شوند ولدان انرژي است که به شکل خدمات عمومی دیده میتشکیل یک انجمن و همچنین گوش دادن به حرف ذینفعان پروژه که شامل م

همگرایی تمام ارائه کنندگان خدمات و ایجاد یک پورتال : متصور شد عبارت است از e-Po Boxتوان براي سیستم  هاي اصلی که می قابلیت

عالوه بر این، . سالمت و بیمه کار و مانند آنبراي ارائه خدمات الکترونیکی و بررسی وضعیت تامین اجتماعی، حقوق بازنشستگی ملی و بیمه 

 .نیز استفاده کرد بررسی اعتبار امضاي دیجیتال و هاي خیلی محرمانه به عنوان صندوق پست براي دریافت و ارسال نامه e-Po Boxتوان از  می

به این ترتیب خدمات آنالوگ . ن دیجیتال عرضه کنند، بعضی از خدمات سالمت را با استفاده از تلویزیو2011مندند بتوانند تا سال  ها عالقه ژاپنی

از طریق مرورگر اینترنتی به تلویزیون  e-Po Boxرا پایان داده و خدمات پهن باند را آغاز کنند به صورتی که در خانه با کارت دسترسی به 

 .دسترسی پیدا کنند

هاي پایگاه داده در مقابل  هایی در رابطه با طرح ها و مقاومت شایان ذکر است که بحث حفاظت از حریم شخصی در ژاپن باز است و مخالفت

 .شود تصمیم دولت مرکزي مشاهده می

 

 توجیهات استفاده کارت ملی -4-4

از آنجا که ژاپن به جهت وجود کهنساالن و کاهش نرخ تولد، به سرعت در حال تبدیل به یک جامعه پیر است، طبیعی است که کم کم باعث 

اند، موجب کاهش  نامیده 1ها آن را وضع دشوار پس نتیجتا، افزایش میانگین عمر و افزایش مسایل اجتماعی که ژاپنی. شود می کاهش نیروي کار

 .گردد هاي تامین اجتماعی می تولید نقدینگی و افزایش هزینه

ها  اما آن. اند خیر بوده است ها به طور مستقیم به آن رسیده قابل حل است یا خیر؛ جوابی که آن ICTها به فکر افتادند که آیا این مشکل با  ژاپنی

در  2006که در ژوئن  ITبه این ترتیب استراتژي تغییر . براي حل این مشکل استفاده کنند ICTتوانند از  معتقدند که به طور غیر مستقیم می

 .ي دولت الکترونیک تمرکز شدبرا 2ژاپن منتشر شد، روي مراقبت از سالمت

طرح دولت الکترونیک تقریبا کامل شده است اما سالمت . به این ترتیب، تمرکز اصلی ژاپن، روي دولت الکترونیک و سالمت الکترونیکی است

 .الکترونیکی هنوز به خوبی پیش نرفته است

                                                          
١ dilemma 
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پرونده ذخیره بیومتریک روي چیپ . سازي کند را روي کارت خود پیاده

تماس  ظاهرا این چیپ ارتباط بی. شود که از نوع واسط دوگانه است، استفاده می

هر فرد با . شوند، شامل نام صاحب کارت، تاریخ تولد، جنسیت و آدرس وي است

 همسرانت براي که حجابی و پوشش با«:فرمود

 خروج از. آورد می ارمغان به بیشتري ثبات آنها

 با و نشناسند را تو از غیر همسرانت که کن کاري

 شخص روزي: که فرمود نقل السالم علیه علی

 تو که او گیري، می رو او از چرا« :فرمود خدا رسول

 حس که مرا بوي ولی بیند نمی مرا چه اگر او

 . اوست زیبایى دوام و بیشتر

 .باشد می مفیدتر

 رسول. دارد جسمانی بیماري وي پنداشتند می 

 وي بدن از نقطه هیچ حیایش، دلیل به که بود

 که حالی در آورد؛ نمی بیرون را خود لباس شد،

 .کردند می نگاه یکدیگر

 : منبع

مستندات مشاورین پروژه
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 مشخصات فنی کارت ملی هوشمند

را روي کارت خود پیاده)  PKI(دیجیتال و زیر ساخت کلید عمومی 

 .اما اطالعاتی راجع به تصمیم گیري نهایی در دسترس نیست

که از نوع واسط دوگانه است، استفاده می ST١٩XR٣۴مدل  ST، از چیپ شرکت 

شوند، شامل نام صاحب کارت، تاریخ تولد، جنسیت و آدرس وي است مواردي که روي این چیپ ذخیره می

 حجابحدیث 

فرمود السالم علیه مجتبی حسن امام به خود وصیت در السالم

آنها براي حجاب که چرا داري، می باز حرام و هوس از را آنان

کاري توانی، می اگر و دارد؛ مفاسدي زیرا کن، جلوگیري زنان

 .باشند نداشته

علی امیرالمؤمنین حضرت از گرامیش پدران از السالم علیه جعفر

رسول. کرد سر به چادر و برخاست علیهاسالم فاطمه. خواست

 و. بینم می را او که من اما بیند، نمی مرا او« :کرد عرض

بیشتر آسایش مایه زن داشتن محفوظ و پوشیده:  اند فرموده

مفیدتر اش زیبایی و طراوت براي زن حجاب: فرمایند می السالم

 مردم که کرد می محافظت خود پوشیدگی بر قدر آن) السالم

بود پوشیده و باحیا مردي موسی همانا: فرمود می او ي درباره

شد، نمی آب وارد بدنش تا شود آب وارد خواست می که هنگامی

یکدیگر به و شدند می برهنه شستشو براي هم برابر در و کردند

هفته نامه داخلی کارت ملی هوشمند

بیست و پنجم اردیبهشت شنبه    18شماره 
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دیجیتال و زیر ساخت کلید عمومی مند است تا امضاي  ژاپن عالقه

اما اطالعاتی راجع به تصمیم گیري نهایی در دسترس نیست. نیز باز است

، از چیپ شرکت Jukiهاي  براي کارت

مواردي که روي این چیپ ذخیره می. کند برقرار می Bاز نوع 

 .شود شناسایی می 11یک کد 

 

 

 

 

السالم علیه امیرالمومنین

آنان چشم دهی، می قرار

زنان رویه بی و حساب بی

نداشته آمد و رفت مردان

جعفر بن موسی حضرت

خواست ورود اجازه نابینایی

عرض فاطمه »بیند؟ نمی را

 .کند می

الم علیه على امامفرموده الس

السالم علیه صادق امام

السالم علیه(موسی حضرت

درباره) وآله علیه اهللا صلی(خدا

هنگامی لذا و نشد دیده

کردند نمی حیا اسرائیل بنی
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اخبار هفتهاخبار هفته

طرح جایگزینی کارت هوشمند 

      هاي درمانی در  سالمت با دفترچه

 صنعت نفت

مدیرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت 

به منظور تسهیل روند درمانی : نفت گفت

کارکنان شاغل در بخش نفتی کشور و 

استفاده از امکانات روز براي ارائه خدمات 

بهینه به آنها طرح جایگزینی کارت هوشمند 

هاي درمانی در صنعت  سالمت با دفترچه

نفت در دست تبیین و به زودي اجرایی 

به گزارش خبرنگار اقتصادي  .خواهد شد

خبرگزاري فارس، محمدجواد کیان در حاشیه 

نخستین کنگره ملی طب کار و سالمت 

شغلی در صنعت نفت که در محل سالن 

المللی صدا و سیما برگزار  هاي بین همایش

طبق  88طی سال : هار داشتشده است، اظ

میلیارد  20برآوردهاي صورت گرفته حدود 

تومان تجهیزات پزشکی، درمانی براي مراکز 

وي ضمن . درمانی صنعت نفت خریداري شد

تأکید بر این موضوع که طی سال جاري باید 

مرکز  59هاي تبیین شده  بر اساس برنامه

انتقال نفت باید به سامانه پزشکی از راه دور 

هاي به عمل  بررسی: هز شوند، ادامه دادمج

میلیارد تومان طی  10آمده حکایت از هزینه 

سال جاري متناسب با تدابیر اجرایی در جهت 

ارائه خدمات پزشکی به کارکنان صنعت نفت 

 88عالوه بر اعتبارات هزینه شده طی سال 

سازمان بهداشت و   :وي تأکید کرد. دارد

ت هم دوره درمان صنعت نفت به لحاظ قدم

ساله برخوردار  100اي  صنعت نفت و از سابقه

رغم تمامی  هاي مزبور علی و طی سال

اي  مشکالت خدماتی همچون معاینات دوره

سالمت کارکنان و پایش آنها را صورت داده 

 . است

کیان از بیماریهایی مانند کاهش شنوایی، 

مشکالت اسکلتی و عضالنی، بیماریهاي 

نوان عمده مشکالت به ع  تنفسی و سرطان

جسمانی کارکنان صنعت نفت نام برد و 

ارائه توانمندیهاي سازمان :خاطرنشان کرد

بهداشت و درمان صنعت نفت در زمینه طب 

با  HSEکار، ارتقاء سطح تعاملی بخش 

هاي علمی و عملیاتی،  سازمان در بخش

ها، مراکز  حصول تعامالت الزم با دانشگاه

ی امکانات و پژوهشی و آموزشی و شناسای

ها فعال در حوزه طب کار از  تجهیزات شرکت

 . جمله اهداف برگزاري این گنگره است

 

کارت هوشمند ملی ایرانیان در راه است

: رئیس سازمان ثبت احوال کشور گفت

مطالعات کارت هوشمند ملی اواخر خرداد به 

این کارت  1390پایان می رسد و از سال 

 .براي همه مردم صادر می شود

ناظمی اردکانی درباره ویژگی ها و 

در این : کاربردهاي کارت هوشمند ملی گفت

خصات و هویت افراد، کارت افزون بر مش

امضاي الکترونیکی هر فرد نیز درج خواهد 

ثبت اطالعات سازمان هاي : وي افزود. شد

بیمه اي و درمانی، گواهینامه رانندگی، کارت 

پایان خدمت، دریافت و پرداخت هاي بانکی 

و شرکت در انتخابات از دیگر امکانات کارت 

ناظمی اردکانی از صدور . هوشمند ملی است

نامه هاي جدید الکترونیکی در امسال شناس

کیفیت و دوام زیاد و : هم خبر داد و گفت

جعل ناپذیري از ویژگی هاي این شناسنامه 

رئیس سازمان ثبت احوال کشور در . هاست

به زودي با راه اندازي دفاتر : ادامه گفت

خدمات ثبت احوال بخش خصوصی فعالیت 

هاي مراکز ثبت احوال به این دفاتر محول 

 .خواهد شد

 

ایجاد دفاتر غیر دولتی

سازمان ثبت احوال  :ی اردکانیممحمد ناظ

کشور به عنوان یک سازمان حاکمیتی 

می تواند با انتشار داده هاي جمعیتی به 

  .عمل کندعنوان یک ارگان زیر ساختی 

با اعالم اینکه سال جاري به : وي افزود

عنوان سال همت مضاعف، کار مضاعف از 

سوي مقام معظم رهبري مطرح شده است 

برنامه هاي مهمی در نظر گرفته شده که از 

جمله آن ایجاد دفاتر ثبت احوال غیر دولتی 

در کل کشور است که تمام خدمات ویژه ثبت 

معاون  .خواهد شداحوال در این نهادها اجرا 

وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال کشور 

همچنین درباره طرح ایجاد گنجینه در کل 

یکی از اقدامات موثر که به : کشور گفت

صورت فرهنگی انجام می شود ثبت اسناد 

شخصیت هاي فرهنگی و اجتماعی و سیاسی 

و دانشمندان است که با اجرایی شدن این 

و در صورت نیاز می طرح اسناد ثبت می شود 

.توانیم به آن مراجعه کنیم

 



هفته نامه داخلی کارت ملی هوشمند

  1389 ماه  بیست و پنجم اردیبهشت شنبه    18شماره 

سازمان ثبت احوال کشور ـ معاونت آمار و انفورماتیک 8 

 )قسمت هفدهم ( همراه با کارت ملی هوشمــــند 

 .روش الیه گذاري و تزریق: براي تولید بدنه کارت دو روش متداول شده است) فرایند تولید کارت ملی هوشمند(-

. الیه ایجاد می شوند 6الی  5کارتهاي تولیدي در روش الیه گذاري بطور معمول از . استفاده می شودABCو در روش تزریقی  PVCدر روش الیه گذاري عمومأ از 

عمر کارتهاي تزریقی به علت هزینه ي تولید پائین، براي کاربردهاي با . کارتهاي تزریقی بصورت تک تک تزریق شده و تصاویر گرافیکی بر روي آنها چاپ می شوند

. براي کارتهاي شناسایی، کارتی چند الیه و ساخته شده از پلی کربنات توصیه می گردد. کم و یکبار مصرف و ارزان قیمت نظیر کارتهاي تلفن استفاده می شوند

. دامنه وسیع حرارتی می باشد)5مکانیکی   استحکام)  4) جعل ناپذیر(ضد جعل ) 3مقاوت در برابر حرارت  ) 2دوام  )1: مزایاي اصلی استفاده از کارتهاي پلی کربنات

 :عناصر امنیتی روي کارت هم مرحله دیگري ست که شامل. کارگذاري تراشه یکی دیگر از مراحل کار است

می باشد از یا چند طرح خطی در هم تافته و روي هم قرار گرفته  2مرحله بعدي گیلوش که شامل . فرآیندي -4شخصی سازي  -3الصاق، نصب کردن  -2چاپ   -1

چاپ رنگین کمان، ریز چاپ، حکاکی با لیزر، هلوگرام یا ابزار . این روش مدتهاست در اسکناس و چکهاي بانکی وچاپ امنیتی بعنوان اقدام ضد جعل استفاده می شود

تصاویر قابل CLIسنت تصاویر مخفی در متن،  بصري متغیر، هولوگرامی با نور همدرس لیزر، نور، طرح هولوگرام، باز سازي صحنه، جوهر متغیر بصري، چاپ فلور

 .تصاویر چند گانه لیزري، برجسته سازي، شخصی سازي، از دیگر فرآیند تولید کارت می باشد که به ذکر آنها بسنده می کنم  MLIتغییر لیزري، 

او که تا امروز فقط ناظر بود و از تحقیق و جمع آوري اطالعات . اددرجه تغییر د 360این مبحثی بود که دوستم بدون هیچ وقفه اي ردیف کرد و نگرش من به خودش رو  

در این عوالم غرق بودم که صداي استاد مثل سوت قطاري که فضاي آروم کوه و دشت . درباره ي کارت ملی هوشمند طفره میرفت ناگهان اینطوري شگفت زده ام کرد

 :گاهی مرموز به دوستم کردم و زیر لب زمزمه کنانزیر چشمی ن. مسیرش رو می شکند دنیاي افکارم رو به هم زد

! کارِت حرف نداشت ، آقا ي مهندس، رو نمی کردي ؟-

.واسه اینکه می ترسیم بعضی ها پس بیفتن. رو نمی کنیم. ما اینیم دیگه-

 : می خواست ادامه دهد، محو ساخت خنده یواشکی که بینمون رد و بدل شد با سئوال استاد که تحقیق دوستم رو با کنجکاوي نگاه می کرد و از او

 :مرحله است 4شخصی سازي آخرین مرحله از فرآیند تولید کارت می باشد که شامل -

راه اندازي 

 افزودن و یا تغییر اجزاء سیستم عامل

 تغییرات الگوریتم امنیتی یا افزایش کاربري

 آزمایشات الکترونیکی براي پیش شخصی سازي

 تولید بارگذاري شناسائی دسته

 پیش راه اندازي 

 بار گذاري فایل هاي ساختاري و کاربردي

 ارتباط دسته کارتها به صادر کننده

 تمایز پذیري الکتریکی

 شخصی سازي 

بارگذاري کلید هاي شخصی وPIN 
 ایجاد یک معماري یکپارچه کشورها و فایلهاي مورد استفاده، تضمین سطوح دسترسی به آنها

 تفکیک نمودن تصویري کارتها با برجسته سازي، چاپ حرارتی و چاپ لیزر

 شخصی سازي کارت خوان 

فایل سازي سرویس یا کاربرد

 بارگذاري کاربردهاي جدید

تغییر کاربرد یا فایل هاي موجود

 .به پایان رسوند)تیکی مواد مناسب جهت استفاده در کارتهاي هوشمند پالس(رو با در خواست تحقیق درباره ي مبحثش استاد 

 .    . . ادامه دارد                                                                                                                                                                                        

 نیره السادات حصاري                                                                                                                                                              


