بسمه تعالي

گزارش سفر به چين
هيئت همراه:آقايان حليمي مشاوربين الملل–حاجي صادقي مشاورفني سازمان– شجاعان مديرکل  ITوزارت کشور – خداوردي از شرکت متيران

سه شنبه 99/9/7
در روز سه شنبه مورخ  99/9/7اينجانب به اتفاق آقايان حليمي و شجاعان به پکن وارد و در فرودگاه مورد استقبال نفر دوم و کارشناس سفارت
قرار گرفتيم و به اتفاق به سمت هتل حرکت نموده و در هتل مشخص شده از سوي سفارت جمهوري اسالمي ايران در پکن مستقر شديم.
سه شنبه شب ديداري با جناب آقاي دکتر صفري سفير جمهوري اسالمي ايران  ،آقاي حسن پور نفردوم در محل نمايندگي داشته  ،اهداف سفر
و فرايند توليد کارت هوشمند براي ايشان بيان داشتم .
جناب آقاي دکتر صفري با عنايت به در خواست سازمان  ،برنامه تنظيمي براي ديدار هيأت از چين را ارائه دادند و سپس هيأت در ضيافت شام
سفارت حضور يافت.

چهارشنبه99/9/8
اينجانب به اتفاق هيأت همراه از بخش کنسولي سفارت بازديد نمودم و از مسئول مربوطه خواستار ارائه توضيحاتي پيرامون نحوه ارائه خدمات
سجلي  ،صدور شناسنامه و کارت ملي به ايرانيان مقيم شده و از ايشان درخواست نمودم چنانچه مشکالتي در خصوص صدور اسناد هويتي
براي ايرانيان مقيم وجود دارد  ،اعالم نمايند .
در اين بازديد که به مدت دو ساعت به طول انجاميد مسئول بخش کنسولي سفارت نحوه همکاري با اداره کل اسناد هويتي ايرانيان خارج از
کشور را بسيار خوب توصيف نمودند و اظهار داشتند به جز يکي دو مورد که صدور کارت شناسايي براي آنها به طول انجاميده است ،مشکل
خاص ديگر ي نداريم  ،وي تعداد ايرانيان مقيم در چين را حدود  0333نفر اعالم داشت  .از ايشان در خواست شد موارد را اعالم تا پيگيري
صورت پذيرد.
توضيح اينکه در پايان سفر اي شان دو مورد را اعالم نمودند که پس از مراجعت به تهران بررسي شد  ،يک مورد اقدام شده و کارت ملي صادره
براي اداره سجلي وزارت امور خارجه ارسال گرديده بود و از مورد دوم هيچ سابقه درخواستي يافت نشد که مراتب سريعا" با ايميل به سفارت
اعالم کردند.

بعداز ظهر چهارشنبه99/9/98:
بعدظهر روز چهارشنبه اينجانب به اتفاق همراهان از شرکت  huawieدر پکن بازديد نمودم .در اين بازديد ابتدا مدير بخش ايران شرکت
 huawieاز هيأت خواستار بازديد از نمايشگاه توليدات شرکت گرديد .مدير شرکت هو آ وي توضيحات کاملي را پيرامون توليدات اين
شرکت به اعضاء هيأت ارائه دادند و سپس در جلسه اي با حضور مسئولين ذيربط فعاليتهاي اين شرکت  ،در سطح جهان و ايران ارائه گرديد .
مديريت شرکت آمادگي خود را براي همکاري با سازمان اعالم داشت .
پنج شنبه  9999/9/9ساعت  91صبح NOV .29 . 2012

:

جلسه با وزارت امنيت عمومي چين در اين جلسه آقاي صفري سفير ايران نيز هيئت را همراهي نمودند .
مالقات با معاون رئيس اداره امنيت عمومي آقاي

Zhenzhi Gang Huany shuang Quan

 گزارش از سيستم ثبت نام کشور چين و ساخت کارت هوشمند ملي پس از خوش آمد گوئي به هيات دو کشور تاريخ طوالني دارند از  2هزار سال پيش ثبت نام خانوار در چين قدمت دارد ما مي توانيم درباره اين موضوع بيشتر صحبت کنيم اين سيستم : "سيستم ثبت نام خانوار " در کشور چين نام دارد ولي "سيستم ثبت نام جمعيتي "در ساير کشورها نام دارد کاربرد اصلي اين دو يکي است ما از طريق جمع آوري اطالعات فردي شهروندان هويت آنها را تصديق مي کنيم  .مي توانيم از اين روش جمعيت چين – تراکم جمعيتتکشور چين و ساير اطالعات مورد نياز را به ترتيب پيدا کنيم .
 سيستم قبلي بعد از تأسيس چين جديد ايجاد شده است . -9سيستم ثبت نام خانوار :
در سال  9991قانون ايجاد سيستم ثبت نام خانوار تصويب شد .
در آن زمان اين قانون براي آحاد شهري و روستاها به صورت مجزا تصويب شد .
 براي شهروندان شهري با  7موضوع شامل  -9 :اقامت دائمي  –2اقامت مدتي  –0تولد  –4وفات  –9نقل مکان به جاي ديگر  –6نقتلمکان به همان جا  –7تغيير اطالعات
و در ابتدا براي روستا ها:

با  4موضوع  -9 :تولد  –2وفات  –0نقل مکان به جاي ديگر  –4نقل مکان به همان جا
 از سال  9997براي روستاها هم  7مورد شهري درج شد . براساس سيستم ثبت نام خانوار براي هر خانواده " گواهي خانوار " صادر شده در اين گواهي اطالعات مربوط هر کدام در آن گواهي ثبت مي شود براي ارگانها و شرکتها گواهي جداگانه در نظر گرفته مي شوددر چين از نظر تاريخي به خانواده توجه زيادي مي شود ( بنيان خانواده ) در اين خصوص با کشورهاي غربي تفاوت داريم
 در کشورهاي غربي به اطالعات فردي بيشتر توجه دارند ولي در کشور چين بيشتر به ادامه خانواده ها توجه داريم ( بيشتر اهميت دارند ) ما براساس خانواده ها گواهي صادر مي کنيم که اين با ساير کشورها فرق مي کند . سيستم نقل مکان اقامت هم داريم :
 اين سيستم بايد هر شهروند در محل اقامت دائمي ثبت نام کند اگر محل دائمي تغيير پيدا کرد بايد در گواهي خانوار اين اطالعتات تغييترکند و تشريفات الزم را انجام دهند
 چون جمعيت چين زياد است هر شهروند بايد با اجازه جابجا شود براي صدور مجوز جابجايي  2شرط داريم : -9محل اقامتي مشروع و دائمي
 -2شغل مشروع و دائمي
 سيستم کارت هويتي هم داريم که توضيح مي دهيم
اين سيستم  4محور دارد :
 :9ايجاد سيستم کارت هويتي شهروندان
 براي سال  9991مقرراتي در باره ايجاد سيستم ثبت نام خانواده تصويب کرديم در آن زمان براي هر ختانواده يتک گتواهي ختانوار صتادرکرديم ولي بعد از  9971جمعيت سيار بيشتر شده است  -فعاليت شهروندان در جامعه بيشتر شده لذا تنها گواهي خانوار کافي نيست
 در سال  9919يک قانون صدور کارت هويتي شهروندان را تصويب کرديم از آن به بعد سيستم کارت هويتي ايجاد شد بعد از تصويب اينقانون :
اين سيستم در :
 تصديق هويت  -انجام فعاليت سياسي اجتماعي  -تأمين شرايط عمومي و حفظ آرامش نقش بسزايي ايفاء کرده است .در اين سيستم هم  :کد نامگذاري ( شماره گذاري شهروندان داريم ) از  9999به بعد شماره گذاري کارت هويتي آحاد ايجاد شد.

 اين شماره کارت هويتي از زمان تولد هر شهروند توسط ارگانهاي امنيتي و انتظامي چين صادر مي شود . اين شماره  91رقم هست . اولين  6رقمي شماره مناطق اداري است . از رقم  7تا  94تاريخ تولد شهروند . از رقم  99تا  97شماره عادي ترتيبي. آخرين رقم شماره  91هم شماره مربوط به اطالعات فردي است . شماره کارت هويتي روي کارت هويتي درج مي شود . در زمينه بيمه اجتماعي – آموزش و پرورش و ساير زمينه ها نيز از آن استفاده مي شود ( کارت هويتي ) :2تعويض نسل دوم کارت هويتي شهروندان
 در سال  2330قانون صدور کارت هويتي شهروندان به تصويب رسيد . کارت هويت قبلي کارت عادي است . ولي کارت جديد از فناوري جديد ( کارت  ) ICاستفاده شده است . مي توانيم با دستگاه اطالعات آنرا بگيريم . اين کارت ويژگيهاي ضد تقلب را دارد با توان باال . امکان جعل بسيار پائين دارد . هم اکنون  9/9ميليارد نفر کارت هويتي الکترونيکي گرفته اند طبق قانون چين در هنگام فعاليتهاي اجتماعي اگر کارت الزم باشد مي توانند کارت هوشمند نشان دهند ( اختياري ) دستگاهها نمي توانند آنرا قبول نکنند ولي شرايط خاص براي آن در نظر گرفتيم : -9در هنگام تغيير اطالعات ثبت نام خانوار نياز است .
 -2در هنگام ثبت نام در نيروي ارتش نياز است .
 -0در هنگام ثبت ازدواج نياز است .
 -4در هنگام درخواست خروج از کشور نياز است .
 -9اگر قانون ( دولت ) درخواست کرد بايد آنرا ارائه دهند .
جهت نگهداري اطالعات فردي قانون خاصي داريم  :قانون مي گويد اگر ماموران دولتي در هنگام ماموريتي اطالعات فردي افتراد را
گرفتند بايد آنرا محرمانه نگه دارند .

 :3تشريفات درخواست کارت هويتي :
 9مرحله دارد :
 -9هر شهروندي که سن  96سال دارد بايد در مدت  0ماه به ارگانهاي امنيت عمومي محلي مراجعه و نسبت به درخواست
کارت هويتي اقدام کند .
 هنگام مراجعه به ارگانهاي امنيت عمومي گواهي خانوار و عکس  +فرم  +مقداري پول نياز است . شهروندان پسر  96سال داوطلبانه درخواست مي نمايند ( اختياري ) ( از طريق پدر و مادر درخواست ميکنند ) -2ارگانهاي امنيت عمومي سند و يا فرمي را که متقاضي ارائه مي دهد چک مي کنند .
اطالعات درخواستي از طريق سيستم خاصي به مراجع باالتر ارسال مي شود .
 -0اداره امنيت عمومي اطالعات را چک مي کنند و اين اطالعات را به اداره امينت عمومي استاني بعد از تائيد مي فرستند .
 -4اداره امنيت عمومي استاني اگر اطالعات را تائيد کنند اين اطالعات براي مراکز صدور کارت هويتي ارسال شده و کارت
هويتي توسط اين مراکز صادر مي شود .
براي هر استاني يک مرکز صدور کارت هويتي و در استانهاي با جمعيت بيشتر يک يا دو مرکز صدور اضافه مي شود تعداد
 09مرکز صدور کارت در سطح کشور وجود دارد  .کارت هويتي صادر شده به مراکز درخواست متقاضي ارسال ميشود..
 -9اداره امنيت عمومي محلي آنرا چک مي کند و بعد تحويل به متقاضي مي شود .
توجه  :تقريبا کل مراحل  4سطح در اداره امنيت عمومي کار انجام مي شود ما توجه داريم براي مناطق مختلف جمعيت کم و يا
زياد هست .
 قانون موظف مي کند که زمان محدودي براي صدور کارت باشد از زمان درخواست تا صدور بايد  63روز بيشتر نشود . در جاهاي دور افتاده مدت را بيشتر مي کنيم ولي بايد کمتر از  93روز باشد يعني حداکثر ظرف  0ماه کارت بايد صادر شود . :4کسب اطالعات – اثر انگشت :
اين موضوع بيشتر براي ما مهم است .
با توسعه جامعه چين اطالعات بيومتريکي شهروندان در کارت هويتي درج مي شود .
 در سال  2399قانون صدور کارت هويتي چين اصالح شد .
 اطالعاتي که در گواهي خانوار و کارت هويتي شهروندان درج مي شود و اثرانگشت بايد ثبت شود .
 يک سال است اين کار انجام مي شود .
 تقريبا فناوري و دانش فني اين کار را داريم ( ) AFIS

 اين کار را در آينده نزديک در کل کشور انجام مي دهيم

ضمن تشکر از جنابعالي و وزارت امنيت عمومي چين ابتدا هيئت همراه را معرفي نموده و سپس گزارشي از سابقه و عملکرد
سازمان ثبت احوال کشور ارائه در خصوص کارت هوشمند ارائه مي گردد .
 در مقايسه اعالم شد  ،ثبت مهاجرت در کشور ايران هنوز به پاي کشور چين نرسيده است . توضيحاتي از کارت ملي ايران و نحوه صدور آن ارائه کردند . در خواست انتقال تجارب و همکاري در زمينه  EIDکارت به طرف چيني اعالم گرديد. توضيحات الزم در زمينه ويژگيهاي کارت هوشمند ملي ايران و نحوه پيشرفت پروژه و صدور کارت به طرف چيني ارائه گرديد. قابليتهاي فني و ويژگيهاي امنيتي کارت ايران براي طرف چيني تشريح گرديد.اظهار نظر طرف چيني در مورد کارت هوشمند ملّي ايران :
 -فناوري کارت شما بيشترازکارت ماست واينکه امضاء ديجيتال هم دارد  .مرحله صدور کارت هم براي ما جالب است.

تاريخ  - 99/9/9ساعت 99/91
مالقات با آقاي  MANمعاون وزير امنيت عمومي چين .
در اين مالقات آقاي صفري سفير ايران نيز هيئت را همراهي نمودند .
خيلي خوشحاليم که شما را مالقات مي کنيم  .مسئوليت مبارزه با تروريسم و ورود و خروج کشور به عهدة اين وزارتخانه است .
 طي سالهاي اخير روابط ايران و چين خيلي نزديک شده و روابط هر دو کشور در زمينه هاي اقتصادي و سياسي بخوبي پيش ميرود  ،کشور چين و ايران هر دو تاريخ ديرينه دارند و رفت و آمد افراد بيشتر شده اميدواريم که دوستي دوکشور و همکاري بين ما
بيشتر شود.
معرفي همکاران چيني وزير
 -9رئيس اداره همکاري بين المللي
 -2مسئول مبارزه با تروريسم بين المللي
 -0رئيس اداره امنيت کشور قرار بود با شما مالقات کند عذرخواهي مي کنم چون ماموريت فوري پيش آمد

از مالقات با شما تشکر مي کنم .
از آشنايي با تشکيالت ثبت حياتي خانوار هم سپاسگزارم .
 بعد از انقالب اسالمي ايران همواره از تجربيات شما استفاده کرده ايم هر چقدر از کشور آمريکا فاصله گرفته ايم به کشور شما نزديک شده ايم متشکر مي شوم اگر بتوانيم از روند صدور اسناد هويتي چين اطالعاتي داشته باشيم ما عالقه منديم در خصوص جمع آوري اثر انگشت و همينطور ثبت تغيير کدپستي و جابجائي افراد تجربيات شما را داشته باشيم خوشحال مي شويم اگر از پايگاه جمعيتي چين هم بازديدي داشته باشيم ما از جانب خود و از جانب معاون امنيتي وزارت کشور از شما دعوت مي کنيم به کشور ما سفر کرده و باتجربيات مادر اين زمينه آشنا شويد .
 از آنجائيکه رشد اقتصادي چين عدد قابل مالحظه اي است پيشرفتهاي چين به عنوان يک کشور دوست مي تواند عامل مؤثريبراي توسعه کشور ما باشد
-

سخنان معاون وزارت امنيت ملي چين  :آقاي MAN
از توضيحات شما تشکر مي کنم
با توصيه شما براي همکاري دو کشور موافقم
 اين اولين بار است که با آقاي سفير مالقات داريم  ،در زمينه امور امنيتي و انتظامي هم در شرايط کنوني همکاري دو کشور درزمينه هاي متفاوت هست
 بايد تعامالت را بيشتر و همکاري را بيشتر کنيم تا منافع دو کشور بيشتر شود طرف چيني به سفر شما توجه دارد ما تمايل داريم در زمينه همکاري همه جانبه با شما تبادل نظر کنيم ما با شما در باره همکاري مرحله به مرحله صحبت مي کنيم مي خواستم از شما و کشور شما تشکر کنم که در حفظ آرامش چين نقش ايفا کرده است دو سال پيش در اتفاق تروريستيبازيهاي آسيايي با کمک شما مشکل را حل کرديم

پيشنهاد همکاري طرف چيني :
 در همين زمينه امور هويتي  ،ما مي توانيم همکاري داشته باشيم و آقاي  FANهم در اين زمينه بسيار با تجربه اند . در اين زمينه هر کمکي را مي توانيم داشته باشيم همينطور از طرف وزير امنيت عمومي چين از وزير کشور ايراندعوت مي کنم در زمان مناسب به کشور چين سفر کنند همينطور از ديگر معاونين وزير کشور ايران دعوت
مي کنم سال آينده به کشور چين سفر کنند .
 زمينه هاي همکاري امنيتي  :در زمينه اطالعات جمعيت و مبارزه با تروريسم مي توانيم هيات هايي اعزام کنيم و با هم صحبتکنيم همچنين در زمينه هاي تبادل اطالعات قاچاق و مبارزه با جنايت همکاري کنيم .
 در اين زمينه مي توانيم يک سازوکاري ايجاد کنيم و هر ساله برنامه ريزي کنيم پيشنهاد مي کنم کارگروه تشکيل دهيماولين جلسات اين کارگروه در ايران و يا چين مي تواند برگزار شود .
 ما توجه زياد به مسائل مبارزه با قاچاق و مواد مخدر داريم همينطور در زمينه مبارزه با گروههاي تروريستي – گروههاي نهضتافراطي شرقي و تروريسم اسالمي افراط گرايي همکاري کنيم – چون مي دانيم اعضاء نهضت اسالمي شکّي که در مرز پاکستان
و افغانستان هستيد مرکزشان در ايران هست
 همچنين در زمينه حفظ امنيت شهروندان خود در کشور متقابل همکاري کنيم چون روابط دو کشور در حال پيشرفت است .پيشنهاد همکاري :
 تقريبا  1سال پيش موافقت نامه امضاء کرديم بعد از اعزام و تشکيل اين گروه مي توانيم موافقت نامه را تکميل کنيم* مي توانيم پيش نويس موافقت نامه را تنظيم کنيم بعد هم نگراني و موضوعات مورد توجه ايران را
با هم صحبت کنيم .
 اطالعاتي که گفتيم اميدوارم توسط شما به وزير کشور ايران منتقل گردد .ما خيلي خوشحاليم که شما به چين سفر کرديد مايليم که هيئتهاي بيشتري به چين سفر کنند .
من خودم هم مايلم که هر چه زودتر به ايران سفر کنم – تشکر مي کنم .

از نگاه گسترده اي که جنابعالي به مسائل داريد ،تشکر مي کنم  .گسترش روابط اقتصادي دو کشور در اين مقطع مي تواند باعث
توسعه روابط دو کشور گردد .
 -ما دغدغه هاي شما در زمينه هاي تروريسم و مواد مخدر را قطعاً به وزير کشور ايران و معاون امنيتي ايشان منتقل خواهيم کرد

 ما حتما موافقتنامه قبلي را که امضاء شده در ايران پيگيري خواهيم کرد سخنان آقاي صفري سفير ايران : ضمن تشکر از شما ما اطالعات خوبي در اين زمينه داريم جناب آقاي عبدالهي معاون وزير کشور از شما براي سفر به ايران دعوت نموده اند – اگر فرصت نداريد از ايشان دعوت مي کنيمبه چين سفر کنند
 ما درخواست مي کنيم هر چه زودتر سفر انجام و  AMEND TMENTهم مهيا شود و اين آغازي بر توسعه همکاري هاباشد کارت ملي ايران و فعاليتهاي ثبت احوال نيز مي تواند عامل مؤثري در اين زمينه باشد

سخنان معاون وزير امنيت چين :
سعي ميکنم هر چه زودتر به شما پاسخ دهم .
من سعي مي کنم هر چه زودتر به ايران سفر کنم.
آقاي صفري ( سفير ايران )  :ما آماده ايم .
( پيوست  9عکسهاي مالقات )
جلسه دوم بعدازظهر  99/9/9پنج شنبه
جلسه با مرکز شماره يک تحقيقات وزارت امنيت ملي چين First Reaserch Institute ( FRI ) :
معرفي همکاران توسط آقاي  YURUIمعاون رئيس مؤسسه :
 -9بخش همکاريهاي بين المللي
 -2دبير کل حزب در مرکز تحقيقات WANg gong :
 -0مسئول بخش مطالعات صدور اوراق شناسايي
 -4مسئول آزمايشگاه مربوط به اوراق شناسايي
 -9معاون رئيس مؤسسه
تشکر مي کنيم از فرصتي که براي اين جلسه پيش آمده
 خوشحاليم که در مالقاتهاي صبح از بخش ثبت اطالعات خانوار چين و سياستهاي تحوالت جمعيتي آشنا شديم معرفي هيئت همراه :آقاي  YU RUمعاون رئيس مؤسسه  :از آقاي دبيرکل حزبي مؤسسه درخواست مي شود سخنان خود را آغاز کنند :

سخنان آقاي  Wang - gangدبير کل حزب در مؤسسه :
اين موسسه بيش از  2333نفر کارکنان دارد که تحت نظارت وزارت امنيت ملي چين است .
در ارتباط با اوراق هويت قانوني کارت ملي هوشمند و غيره براي کارهاي مربوط به هويت شهروندان چيني به وزارت،
پشتيباني علمي و اجرائي مي دهيم  .در سالهاي اخير ابتدا موسسه در زمينه کارتهاي هوشمند الکترونيک و پاسپورت
الکترونيک وزارت امنيت عمومي را پشتيباني کرده است .
تاکنون کارتهاي هوشمند  9/9ميليارد عدد صادر شده .
کارتهاي صادر شده به سطح کيفيت درجه  9در دنيا رسيده .
ما افتخار مي کنيم که شما آمديد.
اميدواريم از طريق چنين ديدارهايي تبادل تجربه  -اطالعات – مديريت امنيت کشور را به پيش ببريم و راهکارهاي دو
طرف را پشتيباني کنيم .
مبادالت دو طرف در زمينه امنيتي و اطالعاتي پيش ببريم بار ديگر از ديدار جناب آقاي دکتر ناظمي و هيئت همراه از بازديد
از اين موسسه تشکر مي کنيم
ما براساس درخواست هيئت اجرايي  PPتهيه کرده ايم که نشان مي دهيم
قطعه فيلم کوتاه براي آشنايي با موسسه و بعد تبادل اطالعات داريم
 پخش فيلم The first Reserch institute : براي تحقيقات پليس  .در سال  9963اين مؤسسه ايجاد شد . اين مرکز در سفارشات پليس . اطالعات امنيتي پليس و اطالعات مربوطه فعاليت مي کند .Public security

-

 Polic consumptiom center systen specialy Polic security مرکز در  : 9914کارت شناسايي ملي را طراحي کرده مرکز در  : 9996کارخانه جواشين نسل دوم کارت را ايجاد کرد بازيهاي آسيايي.

Police tech . develope center

توضيحات آقاي  : zhaug zhingاز روي  PPدر خصوص کارت شناسايي نسل دوم چين :
 -9در  jun2001اجازه نسل دوم داده شد بصورت  RFIDبا اجازه دولت آغاز شد در سال  2330دولت قانون مربوط
به کارت شناسايي صادر ( کميته دائمي پارلمان چين ) و در سال  2334صدور کارت آغاز شد .
کاربردهاي  IDکارت :
شناسايي
مديريت جمعيت
مديريت جابجائي جمعيت
کيفيت در تصميم سازي سياست گذاري
ميزان صدور کارت طي سالهاي 2333-2399
2000 - 100 milion
2004 - 200 milion
2006 - 200 milion
2007 - 350 milion
2008 - 150 milion
2009 - 100 milion
2010 - 80 milion
2011 - 80 milion

ثبت اثر انگشت در آينده درکارت :
در jun . 1ST . 2013

قرار شده اثر انگشت رسما افزوده شود ) (2 plain Fingerprint

در سال  2330اثر انگشت را مجلس اجازه نداده بود لذا کارت را بدون اثر انگشت شروع کرديم .
 2390اثر انگشت را قانوني کرديم و قرار است کارت ملي با اثر انگشت صادر شود
اين موسسه همه کارهاي صدور را انجام مي دهد
اين مرکز  FRIبزرگترين مرکز تحقيق و صدور کارت  IDدر چين است .

پروسه صدور کارت در چين :
طراحي کارت
توليد کارت
System integration
استاندارد سيستم
نسل دوم کارت ) ( second generation
 -9تاريخ خاتمه  –2تاريخ صدور  –0واحد تعداد و صدور پشت کارت درج مي شود .
اولين کارت براي زير  96ساله ها  9 :ساله صادر مي شود
اولين کارت براي باالي  96ساله ها  93 :ساله صادر مي شود
براي باالي  23ساله و بعد کارت دائمي صادر مي شود .
اين اطالعات با اثر انگشت  0/9 KBمي شود که کارت  4 KBحافظه دارد .
 -9نام  -2قوميت  -0جنسيت  -4تاريخ تولد  -9محل تولد  -6آدرس محل اقامت  -7شماره ملي  -1عکس رنگي
در روي کارت چاپ مي شود .
براي پاسپورت  13 KBبه همراه تصوير اثر انگشت در نظر گرفته ايم کارت ملي کارت غيزتماسي (  ) RFIDو
عکس رنگي داريم .
 -9تضمين امنيت و تدابير فيزيکي :
جوهر هاي روغني امنيتي
 چاپ هاي ريز  UV - MLTو  ......و ساير فيچرهاي امنيتي در زمينه تکنولوژي باال بردن امنيت مدارک امنيتي را زياد باال نمي بريم  :چون گران مي شود ( به لحاظکنترل قيمت يک واحد کارت )
 امضاي ديجيتال را در  2 endgenertionدارند ( در نسل دوم داريم ) فلو چارت توليد  :تا صدور کارت در مرحله  0قسمت است مشخصات روي  PCپرينت مي شود ( جنس کارت پلي کربنات است ) -مرکز کارت

 کارت  9اليه دارند  7اليه اصلي  2 +اليه ترانسيارانت سيستم صدور الکترونيک و متصل با مرکز اطالعات است . اين سيستم با سيستم بانک اطالعات کشور تعامل دارد و مي تواند اطالعات بگيردسيستم ها APPLELS:
به لحاظ زبانهاي محلي  ،سيستمهاي محلي دوزبانه ( چيني و محلي ) داريم :
استانداردهاي صدور کارت را هم داريم
استانداردهاي تکنولوژي و روشهاي توليد خود را داريم در کارت چين کليه تجهيزات توليد و صدور کارت
براي حفظ امنيت طراحي شده و در چين توليد شده است
تاکيد زيادي روي دقت و جمع آوري اطالعات – صدور و مديريت کل مراحل داريم .
در جمع آوري اطالعات دقت زيادي انجام شده که اصلي باشد
استاندارد عکس برداري بدقت رعايت مي شود .
 99مرکز توليد و صدور کارت در چين داريم
 90111کالنتري و پاسگاه جمع آوري اطالعات و ثبت نام را انجام مي دهند و اين اطالعات با  99استان کشور تطابق
داده مي شود و اطالعات به  99مرکز صدور کارت ارسال و کارتهاي صادره به مراکز اصلي درخواست جهت تحويل به
متقاضي فرستاده مي شود.

قانون  2ماه براي شهرها و  0ماه براي مناطق دور دست تعيين کرده ولي حداکثر  23روزه کارت را تحويل مي دهيم .
به محض اينکه شماره ملي مي دهيم اطالعات از مرکز اطالعات جمعيتي مهيا است و مقايسه مي شود و براي ثبت نام
 توليد يکسان و يک جاي کارتها در  09مرکز توليد کارت در چين انجام مي شود . مراکز  Qcبراي توليدو صدور کارت نظارت خود را در حين توليد دارند .پروسه توليد تا تحويل کارت :
 -محلي – شهري – روستايي – مرکز توليد کارت

کاربردها :
 انتخابات – تحصيل – سازمانهاي اجتماعي – سالمت – اينترنت – مديريت جمعيت – مخابرات – شهريسطح بندي و ميزان دسترسي به اطالعات روي کارت :

 وزارت امنيت عمومي تنها مي تواند به اطالعات فردي افراد دسترسي پيدا کند سازمانهاي ديگر فقط مي توانند به اطالعات مربوط به خود دسترسي داشته باشند . -اين کارت تنها يک کارت حافظه است و سيستم عامل ندارد

 contactless : standard ISO 14433و از همه

مهمتر براي رعايت مسائل امنيت ملي سيستم رمزنگاري امنيتي ملي داريم national Incription Algorithme .
سيستم رمزنگاري بومي در کارت چين استفاده مي شود .
ميزان کاربردهاي يک کارت به تکنولوژي ارتباط ندارد بلکه به مدل مديريت کارت ارتباط دارد
در دنيا کشوري نيست که با کارت همه کاري انجام دهد لذا تداخلهاي امنيتي ايجاد مي کند
کارت براي ما فقط براي تائيد هويت امنيتي است و تنها کارکرد مورد نظر ما اين است
کارت سند قانوني براي شناسايي شخصي است و فقط ارزش هويتي دارد و الغير
لذا در چين هر فرد تعداد زيادي مدرک دارد ولي تنها  IDکارت اهميت شناسايي دارد
تقريبا تمام دستگاههاي عمومي ملزم به استفاده از کارت ملي و شماره امنيت عمومي آحاد مردم هستند و
شماره امنيت عمومي هر فرد ( يکه ) است
در صورت جابجايي چيني ها و خارجي ها موظفند ظرف  24ساعت براي تغيير اطالعات داخل کارت به مراکز ذيربط مراجعه و
آدرس جديد را وارد کنند
استفاده  :در زمينه قانوني ارائه کارت  IDالزامي است مثل ازدواج و استفاده کارت براي تائيد هويت فرد در اينترنت
از طريق اينترنت و اينترانت کارتها ارتباط دارند
سازمان سراسري تائيد کارت ملي داريم
تجهيزات مرتبط با کارت را خودمان طراحي و توليد کرده ايم ( از قبيل کارتخوانها و ) ...
پروسه صدور کارت در چين :
 -9جمع آوري – تنظيم – ارائه اطالعات – بانک اطالعات ملي مقايسه آنها .
 -2چک نمودن اطالعات با اطالعات داده شده کامل و ثبت آن در کارت ملي و تحويل به متقاضي .
 -0بانک اطالعات کاملتر از اطالعات فردي آماده مي شود و در دسترس دستگاهها قرار مي گيرد ( جهت استفاده دولت ) .
 -4لذا بنادر – فرودگاهها – بيمارستانها و  ...اين سازمانها اطالعات را بهره برداري مي کنند .
تشکر مي کنم از توضيحات مبسوط شما  ،ما در کشور  055هزار عدد کارت پايلوت تأمين کرده ايم
بررسي مي کنيم که چه کمکي براي تأمين  05ميليون کارت مي توانيد به ما بکنيد  .براي سال آينده

کارت کامل از شما مي خواهيم ولي سال هاي بعد  CHIPاز شما مي گيريم و توليد بدنه و مونتاژ را در
داخل ايران انجام مي دهيم  .نظر شما در مورد اين پيشنهاد چيست ؟
طرف چيني :

 Yu Ruiبسيار خوشحالم که تشريف آورديد موضوعات مورد نظر را مطرح کردند .

اين موسسه تحقيقاتي موسسه رسمي طراحي و توليد کارتهاي  IDدر چين است  .بسيار مايليم با طرف ايراني همکاري
کنيم کارت شناسايي يک سيستم است که در زمينه هاي خود کارت دستگاههاي توليد و صدور – جمع آوري اطالعات و ...
را اين سيستم در بر مي گيرد  .لذا در تمامي اين سيستمها بخش زيادي اطالعات موجود است از سازمانهاي کل کشور که
بايد محافظت شود و ما کليه مراحل مذاکره و مراحل و تصميم گيري ها را به وزارت امنيت عمومي گزارش
مي دهيم و نتيجه پيشنهاد شما را بعد از دريافت نظرات وزارت اعالم مي کنيم .
شما خودتان کارت توليد مي کنيد ؟
 0کارخانه داريم که کارت توليد مي کنند مرکز توليد کارت ملي قانوني انستيتو شماره  9تحقيقات وزارت امنيت ملي
کارخانه در حومه دوردست پکن است .
 9/9ميليارد کارت را اين کارخانجات توليد کرده اند
 4شرکت توليد کننده  ICاين  chipرا برايشان توليد مي کند اين  4شرکت چيپ ساز  chipکارت ملي را تنها براي
ما توليد مي کنند .
در تراشه الگوريتم رمزنگاري (  ) encription algorythmرا خودمان توليد مي کنيم ولي کارتهاي اروپايي براي ما
امنيت ندارند .
سيستم عامل اروپايي ممکن است مشکل امنيتي ايجاد کند .
براي همکاري در پاسخ پيشنهاد شما  :عالقه منديم و اگر از طرف وزارت مجاز باشيم حاضريم همکاري
داشته باشيم
براي کارت  23يوان از فرد مي گيريم :
اگر مفقود شود  2برابر از او مي گيريم .
روش همکاري پيشنهادي :
پيشنهاد  :کارت شناسايي چون توليد و صدورش زمينه هاي اطالعاتي زيادي را در بر مي گيرد و موارد
خاص آن را نيز صحبت کرديم اين مبادله اطالعات به روش تخصصي مي تواند صورت گيرد مثال مواد

اوليه کارت  ،بيائيم تيم مواد اوليه را کنار هم بگذاريم و با کارشناس بدنه و کارشناس  - chipهمينطور
تيم کارشناسي کليه بخشها را تشکيل دهيم .
مي توانيم ديدارها و کارگروههايي براي کارت تنظيم کنيم – ما هم به عنوان مرکز تحقيقاتي در
زمينه هاي مختلف به شما راهنمايي و مشاوره مي دهيم .
تشکر مي کنم از شما و از طريق وزارت امنيت عمومي زمينه همکاري هاي متعدد را تعريف خواهيم کرد .
 من از آقاي  wang angجنابعالي و همکاران شما تشکر مي کنم  .ضمناً آمادگي داريم گروه فني شما از سازمان ديدار وبازديد داشته باشند و نتيجه را به شما بدهند .
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بازديد از کارخانه Datang . microelectronic toclinolongy

خوش آمدگوئي مدير عامل شرکت آقاي  : Datang wang Rangfeiشرکت معروف در تکنولوژي نسل سوم و
چهارم مخابراتي و IC

و مخابرات رمزدار هستيم و تجارب خوبي داريم تکنولوژي جديدي که تدارک کرديم يکي از

تکنولوژيهايي است که اتحاديه جهاني مخابرات در  4GEبه رسميت شناخته است .
شرکت  233 ،نوع حق مالکيت صنعتي به ثبت رسانيده که با شرکتهاي مختلف در حال مذاکره براي اجرايي کردن آن
هستيم
ما يکي از بزرگترين شرکتهاي توليد کننده  ICو  chipکارتهاي هوشمند هستيم و سهامداران  SMICهنگ
کنگ هستيم که چهارمين شرکت توليد کننده  chipبحساب مي آيد .
اين شرکت زير مجموعه  Datangهست که توليد کننده  chipاست
ما در حال حاضر  033ميليون کارت براي کارت هوشمند نسل دوم  EIDکارت و  933ميليون  chipبراي eHelth
و يک ميليارد قطعه  simcardبراي شرکتهاي مخابراتي , china mobie :

unicom

توليد کرده ايم .

کل جمعيت چين در حال استفاده از خدمات و محصوالت ما هستند .
 کارخانه ما در سال  493ميليون قطعه تراشه براي مسائل مختلف توليد مي کند . در زمينه توليد انواع و اقسام کارتهاي مختلف هوشمند ظرفيت سالي  205ميليون ( کارت  +تراشه ) داريم ظرفيت توليد در روز يک ميليون کارت داريم تنها شرکتي هستيم که از توليد تراشه  ICو بدنه کارت چاپ و صدور کال خودمان انجام مي دهيم در زمينه توليد سيم کارت  933ميليون قطعه صادر کرديم بازار ايران و اقتصاد ايران بزرگ است و براي همکاري متقابل ارزشمند است. -اميدواريم در اين سفر جنابعالي و هيئت همراه خاطره خوبي داشته باشيد و با توانائي ما آشنا شويد

توضيحات آقاي  HC jiaمسئول امور بين الملل شرکت :
توضيحات  0بخش است :
 -9معرفي کلي US :

ABOUT

EID and citizen card solution -2
 -0سؤال و جواب Q &A
 ضمن تشکر از فرصتي که بدست آمد . ارائه گزارش مختصر از سازمان و روند پيشرفت پروژه کارت هوشمند و وضعيت فعلي آن اميدواريم از تجربيات شما در زمينه تامين و توليد کارت هوشمند ملي استفاده کنيم  RFPکارت ملي ايران به همراه توضيحات فني الزم توسط همکاران ما جهت بررسي و پيشنهاد نحوه همکاري در ساخت وتامين ارائه مي گردد
 ما تصميم داريم براي تامين کارت مورد نياز در آينده از شما کمک بگيريمسخنان مدير بازرگاني شرکت :
 ما يک شرکت دولتي هستيم و يک هزار و اندي کارمند داريم معروفترين شرکت توليد کننده در چين و در داخل چين بزرگترين توليد کننده  chipهستيم -اين مجموعه صنعتي خيلي چيزها را براي بار اول اختراع کرده در چين فعاليت ما را از روي  milestoneمشاهده مي کنيد .

رئوس اصلي شرکت  R&Dو Inovation

به عنوان موتور اصلي شرکت ما است  .شرکت به تنهائي بيش از  233مورد

حق مالکيت صنعتي به عنوان اختراع به ثبت رسانيده over 200 patents
وضعيت تحصيالت و جايگاه شرکت  :بيش از نيمي از پرسنل در واحد  R& Dو يک سوم در بخش توليد کار مي کنند .
در واحد  R& Dشرکت دو سوم فوق ليسانس هستند .
نمودار فروش در سالهاي اخير :
سال  233 = 2332ميليون يوان
سال  2337و  933 = 2336ميليون يوان

سال  = 2339جنگ بين ارائه کنندگان داخلي  simcardبود  .در آن سال  433ميليون يوان فروش بود لذا همکاري با
موسسه تحقيقات وزارت امنيت ملي را آغاز کرديم و فروش کم سال  2339تبديل شد به فروش بيشتر در سال -2336
 – 2337در سال  2399و  2392توليد و فروش کارتهاي بيمه ملي را شروع کرده ايم و فروش  433و  933ميليون يوان
 2339و  2336به  9/0ميليارد يوان در  2392رسيد .
از هر  4چيني يکي شان محصوالت ما را دارند
از هر  9چيني براي کارت مخابرات  simcardيکي از محصوالت ما را دارند
کارت هوشمند – کارت سالمت
شرکتها اصلي مخابرات  China telecom , china mobileدر چين مشتري ما هستند و همچنين ما براي تأمين
کنندگان خارجي کارت هوشمند توليد و فروخته ايم .
 chipامنيتي موبايل نيز ارائه مي کنيم
همچنين در مجموعه  unionpayمجموعه شتاب  ،کارت الکترونيکي هوشمند صادر مي کنيم
ما با تعداد زيادي از شرکتها ( تائيد کننده کيفيت و کنترل جهاني همکاري داريم )
مورد ديگري از کارت که امروز داريم براي شما کارت هوشمند ملي چين است :
China 2end generation
Lunche date 2005
Card type contactlees logic
encripto chip card
Card capacity 4 KB
Qty over 1/1 billion
 کارخانه ما يکي از دو کارخانه مجاز توليد کننده کنتاکت لس در چين و يکي از چهار کارخانه مجاز توليد کننده  chipوهمچنين شرکت مجاز براي توليد کارت خوان است .

پروژه کارت بيمه ملي چين :
China social . Insueranc . Card project

در اين کارت  Applicationپرداخت پول هم ديده شده تکنولوژي بکار رفته در اين کارت  chipتماسي است  .در اين
کارت حساب بانکي ثبت مي شود ( پرداختها – دريافت – حق بازنشستگي – مبالغ بيمه هاي خاص – رزرو و ساعت ديدار
بيمارستان و  POS – union pay : visa – mastorبا استاندارد  ) ISO 7816از اين کارت استفاده مي شود .
موضوعات کارت  EIDچين :
تکنولوژي کارت هوشمند
 -9تکنولوژي سيستم اطالعاتي مربوطه .
 -2تکنولوژي توليد و چاپ بدنه
 -0تکنولوژي طراحي و توليد  - chip - ICماژول .
 -4استانداردها و روشهاي تست .
 -9تکنولوژي مچ کردن  OSروي چيپ
بعد از مراحل توليد کارت – شخصي سازي اهميت ويژه اي دارد
 %9از سهام ما متعلق به مرکز تحقيقات وزارت امنيت ملي است بدنه کارت را ما توليد مي کنيم
لذا شخصي سازي را يکي از  09مرکز دولتي انجام مي دهد
در دو قسمت ذيل مي توانيم همکاري و مشاوره بدهيم :
اداره کل مديريت رمزنگاري کل چين  ،تائيديه کليدها را مي دهد
پروسه تجهيزات کارت ملي را انستيتو شماره يک وزارت امنيت ملي تدارک مي کند
ما مي توانيم با مجمع شرکتهاي مختلف يک پيشنهاد عملي در  0زمينه به شرح ذيل فراهم کنيم ) (Total solution

Card production -9
key management system -2
product and issuance system -0
 تشکر مي کنيم از توضيحات شما مدير عامل شرکت : DMTکارت هوشمند ملي شما انطباق نزديک با کارت بيمه چين دارد و ما مي توانيم راه کار مناسب براي تامين و
ساخت آن به شما بدهيم .
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جلسه دفتر کارخانه Tong fong Microelectronic . co : TMC

 ما در ايران نيز مثل چين کارت شناسايي  EIDنسل دوم را در دست اقدام داريم نياز ما باالي  63ميليون کارت پلي کربنات است -خوشحال مي شويم ظرفيتهاي فني شرکت شما را بدانيم

آقاي  LiDuanمدير عامل  :توضيحات خانم

از شرکت TMC :

 -9معرفي شرکت
 -2معرفي کوتاه راجع به صدور کارت ملي
 -0شرکت ما همکاري نزديک با دانشگاه چين هوا (  ) chin Howدارد که اين دانشگاه با دانشگاه فني  MITآمريکا
همکاري علمي و فني نزديک دارد .
ما يک شرکت اختصاصي طراحي  ICهستيم :
توليد را به بيرون از شرکت ميدهيم ( out source ) .
شرکتهاي توليد کننده تراشه طراحيهاي خود را به ما مي دهند
 سيستم کارتهاي مخابرات و موبايل ها را نيز طراحي مي کنيم نسل دوم کارت شناسايي چين را طراحي کرده ايم  E- tiCketو غيره را طراحي مي کنيم . کارت سالمت را هم توليد داريمشرکت براي پايه گذاري کارت ملي جديد چين آغاز بکار کرد در سال  Chip 2334کارت شناسايي جديد را طراحي کرديم
شرکت ما اولين شرکتي است که تائيديه وزارت امنيت عمومي چين را دريافت کرد
از سال  2339وارد بخش کارتهاي تجاري شديم
از سال  e payment 2331را اجراء کرديم .
از سال  2399کارتهاي سالمت الکترونيک را اجراء کرديم .
از سال  2392کارتهاي سالمت تأمين اجتماعي ( کارتهاي جديد پيشرفته ) در دستور کار قرار گرفت .

سه ماهه اول  2392در همه زمينه ها  9/6ميليارد کارت توليد داشتيم .
 033ميليون براي کارت ملي چين .
 9/0ميليون سيم کارت
طراحي توسط ما توليد با ديگران و فروش نيز توسط ما در واقع طراح و  Chip providerهستيم هم ويفر و هم ماجول
و هم چيپ و هم کارت طراحي مي کنيم  033 .ميليون ماژول هست ( کارت ملي ) بقيه  9/0عمدتاً سيم کارت است ( %93
ويفر و  %43ماژول ) .
 اين شرکت در شانگهاي توليد کننده ويفر براي ما است ( . ) shanghai - HHNEC-

ما به وزارت امنيت عمومي چين ماژول مي دهيم .
ما طراحي مي کنيم مي دهيم به  HHNECچيپ و ماژول توليد مي کند و بعد مي دهد به ما و ما به مشتريانمان مي
فروشيم
چهار ساعت براي تست هر ويفر بکار مي رود
هر  9 Chipثانيه تست مي شود .
قطر هر ويفر  1اينچ است  .تراشه براي کارت ريدر هم توليد مي کنيم  .هر ويفر  9333چيپ دارد .
سوال  :آيا شرکت شما  ccدارد؟ )  ( common ceriteriaخير .
براي داخل نياز نداريم  :چون داليل سياسي دارند
اروپايي ها به ما  ccنمي دهند دولت چين هم در پروژه هاي مهم چين نمي گذارد بيايند شرکت کنند .

 جمعا  993کارمند داريم که  %63آنها در  R&Dمشغول هستند .چارت سازماني و محصوالت شرکت در يک  peresentationارائه کردند .
کارتهاي  ehealthشرکت ما کارتهاي  duallهست که  ebankingرا دارد و ظرفيت باال دارد براي اين کارت تنها شرکت
 TMCشرايط احراز را دارد جنس بدنه اين کارت  PCاست  .کارتهاي صادره  ehealthرا براي اولين بار با چيپ
 THD&6FO7Cبا ظرفيت  128KBدر نظر گرفته شده .
 -سپس مشخصات چيپهاي طراحي وتوليد شده شرکت طي بروشورهاي آن ارائه گرديد .
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بازديد از شرکت ) CHINA Electronics smart card ( CESC

 واحد توليد کارت و ماژول اين شرکت دولتي است برخي از توليدات شرکت را معرفي شد . توليد  duallinterface chipروزانه  233/333عدد است . توليد اتواع کارتهاي  PVCبراي  simcardداريم . توليد انواع کارتهاي شناسايي بازديد از خط توليد کارخانه شامل  :خط توليد  – simcardشامل  :خط توليد ماژول انجام شد . -اين کارخانه آمادگي دارد  chipهاي تحويلي را به ماژول تحويل و سپس تست و ارائه نمايد .

