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 - 1آمریکا یک دهه بعد از اروپا در زمینه کارت و رمز ورود

فقدان یک میلیون کارت اعتباری و بدهی در شرکت تارگت آمریکا  ،شاید هشداری برای از رده
خارج بودن تکنولوژی ایالت متحده باشد.
فقدان یک میلیون کارت اعتباری و بدهی در شرکت تارگت آمریکا  ،شاید هشداری برای از رده خارج بودن
تکنولوژی ایالت متحده باشد .کمتر از  %2کارتهای اعتباری و بدهی در آمریکا  ،تراشه دارند  .ساکنین آمریکا
حتما" از سرقت یک میلیون کارت اعتباری پایگاه اطالعاتی شرکت تارگت در این کشور باخبرند .اگرچه این
شرکت در صدد کاهش ضرر می باشد ولی این سوال در ذهن مردم آمریکا نقش گرفته که علت این عقب
ماندگی یک دهه ای از تکنولوژی اروپا چیست؟
در انگلستان از سال ، 2102کارتهای اعتباری و بدهی پس از باز کردن حساب های بانکی صادر می گردد
ولی در کشور آمریکا گرچه این کشور در بسیاری از مسائل مالی از همه پیشرو و جلوتر است و لیکن
تکنولوژی مدرن کارت وجود ندارد و ساکنین از کارتهای مبهمی استفاده می کنند و این سوال مطرح است
که آیا کارتهای مدرن می تواند مشکالتی مثل شرکت تارگت را کامال" متوقف نماید و یا اینکه امکان سوء
استفاده از اطالعات مسروقه را کمتر کند.
یکی از دالیل این موضوع اندازه جمعیت است ،آمریکا بیش از  01میلیون ترمینال و  0/2بیلیون کارت دارد
وبنا به برآورد یکی از گروههای صنعتی کمتر از  %2ازاهالی آمریکا کارت هوشمند دارند و تأمین این حوزه
وسیع کار مشکلی است.
دومین دلیل مشخص نبودن منبع پرداخت هزینه است که به طور تقریبی برابر 8بیلیون دالر برای تکنولوژی

پین و تراشه برآورد شده است .مسئله بعدی نرخ پایین جعل در آمریکا نسبت به سایر نقاط جهان است و
مدیر اجرایی بخش کارت هوشمند معتقداست در این زمینه در آمریکا به اندازه بریتانیا راه کار برای رفع نیاز
ذینفعان وجود ندارد و مسئله این است که راضی کردن افراد برای پرداخت هزینه در این موضوع چالش بر
انگیز است و آخرین دلیل انقالبی است که در زمینه گوشی های هوشمند در آمریکا ایجاد شده وتصور اینکه
تراکنش و معامالت بسادگی از طریقه تلفن همراه قابل اجراست نیاز به مواد پالستیکی و کارتها را مرتفع
نموده است و آمریکا را امیدوار کرده است تا بتواند صنعت تراشه و پین را دور زده و تکنولوژی جدید را در
آمریکا حفظ نمایدبا اینحال حادثه اخیر در شرکت تارگت باعث شد تا حرکتی به سوی سیستم کارت
هوشمند آغاز گردد و شرکت های کارت اعتباری قصد دارند قبل از سال  ، 2102مسئولیت قانونی خود را در
قبال جعل خرده فروشانی که سیستم های ارتقا یافته کارت هوشمند ندارند را تغییر بدهند چرا که این
موضوع سناریو ترسناکی برای تجاری همچون شرکت تارگت در آمریکا بوجود آورده است.
گروه خبری  :بین الملل3

تاریخ

1392/11/30 :

ساعت

01:21:11 :

 - 2کارت شناسایی هوشمند در افریقای جنوبی

افرادشانزده ساله و بازنشستگان کارت شناسایی هوشمند خود را به صورت رایگان دریافت خواهند
کرد .خبرگزاری افریقای جنوبی ( )SABCجمعه 31ژانویه 2114
طبق برنامه زمان بندی شده بر اساس ماه تولد ،افرادباید برای درخواست کارت هوشمند به مراکز تعیین شده
مراجعه نمایند .اولین گروهی که از آنها دعوت شده است بازنشستگان متولد ماه ژانویه می باشند .افرادشانزده

ساله و بازنشستگان کارت شناسایی هوشمند خود را به صورت رایگان دریافت خواهند کرد.مدیر کل مرکز صدور
کارت هوشمند مکسل اپلنی درباره مزایای این کارت توضیحاتی را ارائه کرد  .ایشان افزود که در پایان  21سال
مبارزه برای آزادی ،کار جدیدی را آغاز می کنیم .
ویژگی امنیتی این کارت اولین مزیت آن است و در ضمن می توان از این کارت کپی نیز تهیه کرد .
استفاده از این کارت ساده است و براحتی در کیف پول قرارداده می شود .بازکردن حساب بانکی افراد براساس
این کارت صورت خواهد پذیرفت که درآن امکان تقلب در هویت افراد وجود ندارد .این کارت به کسانی که
مشکل بینائی در تشخیص دارند نیز کمک خواهد کرد تا بتوانند به شکل مستقل عمل نمایند  .البته8فرد نابینا
کارت هوشمند خودرا در دسامبر2103دریافت کردند .یکی از ویژگی های منحصر به فرد این کارت هوشمند این
است که به خط بریل نوشته شده است .این ویژگی کارت هوشمند برای افراد نابینا و کم بینا تفاوت بین این
کارت و دیگر کارت های پلی کربنات است .
گروه
خبری  :تاریخ 1392/11/28 :

ساعت 03:33:20 :

بین الملل

 - 3راه اندازی مرکز بیومتریک UIDAI

تنها مرکز هویتی هند ( )UIDAIکه مجاز به صدور شماره شناسایی منحصر به فرد برای شهروندان
هندی است ،در حال ایجاد مرکز بیومتریکی است که برروی اثر انگشت و طرح عنبیه انسان

پژوهش انجام می دهند.
تنها مرکز هویتی هند ) (UIDAIکه مجاز به صدور شماره شناسایی منحصر به فرد برای شهروندان هندی
است ،در حال ایجاد مرکز بیومتریکی است که برروی اثر انگشت و طرح عنبیه انسان پژوهش انجام می دهند.
معاون مدیر کل منطقه بنگلور گفت :این مرکز جهت کسب فناوری های مرتبط جدید ،با دیگر مراکز بین
المللی در ارتباط خواهد بود و در حال حاضر تاسیس اینبخش برای مرکز ،مورد بحث و بررسی است .با توجه
به اینکه اثر انگشت و طرح عنبیه در طول زمان تغییر نخواهد یافت ،مرکز می بایست به مطالعه بیشتر برای
جمع آوری داده ها بپردازد.
همچنین این مرکز در نظر دارد تا ارتباط خود را به مناطق روستایی افزایش دهد و برای این امر از لحاظ
مالی باید اطمینان حاصل شود و همچنین توسط دولت حمایت گردد .بهترین روش برای حمایت مالی از این
موضوع ،کارآفرینی است .صندوقها و موسسات کوچک مالی بطور قابل مالحظه ای در ظرفیتهای مالی یاری
می کنند و کارآفرینی توسط اشخاص محدود ،به صورت عمده به این ظرفیت مالی کمک می کند.
گروه خبری  :بین الملل3

تاریخ 1392/11/26 :

ساعت 02:03:23 :

 - 4هویت الکترونیک سنگاپور

شرکت پیشرفت هویت الکترونیک سنگاپور وتوسعه فرصت های رشد در زمینه دسترسی مطمئن
،هویت شناسی و بخشهای معامالت بازار
به گزار ش تیم مدیریت ارشد بخش توسعه و تمرکز بر بهبود پیشنهادات از طریق راهکارهای مشارکتی،در

شرکت پیشرفت هویت الکترونیک در سنگاپور  ،بعنوان یکی از تهیه کنندگان مستقل و پیشرو ونیمه هادی برای
کارت هوشمند و صنعت  ، RFIDدرتاریخ  23ژانویه سال  2102اعالم نمود" :تیم مدیریت ارشد در حال توسعه
و گسترش و سازمان دهی مجدد بحث اجرایی و عملیاتی است تا بتواند فرصت رشد را برای دسترسی به بازار
امن ،هویت مطمئن و ارائه راه حل برای انجام معامالت مطمئن ارتقاء بخشد .".این شرکت همچنین اظهار
داشت " :در حال حاضر،تمرکز و توجه ما بیشتر در زمینه دسترسی به بازارهای اصلی است تا شرکت را
درمسیرساخت فرستنده های  RFIDو تراشه کارت اجزای ترمینال ها و کارت خوانها حمایت کند ،تا جائیکه
بتوانیم مهارت های مناسب و صالحیتهای جامع و الزم را برای رفع نیازمشتریان ارائه نمائیم  .در بخش سازمان
دهی مجدد ،قابل ذکر است صنعت قدیمی جئولو)  ، ( Joeloبه این شرکت پیوسته تا نسخه اصلی هویت
مطئمن و جدید و همچنین تجارت معامالت رادر دفتر مرکزی شرکت سنگاپور عملی نماید.
ریاست بخش جدید دسترسی مطئمن  ،مسئول توسعه فرصتهای تجاری در زمینه مدیریت  ،دسترسی و کنترل
 ،NFCصنعت و سایر بخشهای مرتبط با آن است .مدیر بخش
ّ
و جمع آوری مواد اولیه ،شناسایی اجسام و جاسازی
نیز باید بطور مستمر به ریاست اصلی گزارش دهد  .بنا به اظهار ریاست جدید،شرکت پیشرفت هویت الکترونیک
قبالً موقعیت باارزشی .بعنوان یکی از حامیان پیشرو سیلیکون برای کارتهای تراشه دار و  RFIDدر صنعت کارت
هوشمند و هویت در بخش بازار دسترسی مطئمن داشته است .همچنین ایشان مدعی هستند این شرکت در
آینده موقعیت خود را در بازار توسعه خواهد داد بطوری که بتواند فرصتهای رشد را همزمان با توسعه و افزایش
ارائه محصول به مشتریان  ،فراهم آورد.

گروه خبری  :بین الملل3

تاریخ 1392/11/26 :

ساعت 03:23:22 :

 - 5پیشنهاد کارت امتیاز  VIPبرای سرمایه داران چین

سئول کارتهای امتیاز را برای بازدیدکنندگان سرمایه دار چینی از اول مارس با توجه به تطمیع
بزرگترین اهدا کنندگان پیشنهاد می نماید.
مردم چین برای بهره برداری از امتیاز کارتهای VIPباید طی پنج سال کاالیی به ارزش  31111دالر از کشور
کره خریداری کرده باشند یا بیش از  21میلیون وون (واحد پول کره ،یک دالر برابر است  0183وون) در
بانک کره ذخیره نمایند و یا اینکه یکی از مقامات دولتی بلند پایه و مشهور باشند تا بتوانند کارت را
درخواست کنند.
مزایای کارت عبارت است از ویزای وروردی چند کاربردی پنج ساله  ،استفاده از ردیاب های خودکارو سریع
برای شمارش مهاجرین  ،تخفیف در مغازه و فروشگاههای معاف از حقوق گمرکی و استفاده در مراکز خرید و
خدمات ترجمه در استراحتگاه های توریستی  .وزارت فرهنگ  ،ورزش و گردشگری  ،بانکها و سازمان
گردشگری کره متقاضیان را پشتیبانی می کنند  .یکی از مقامات سفارت بر این باور است که حدود 21
میلیون شهروند چینی می توانند صالحیت داشتن کارت را داشته باشند .برخی از منتقدان سئول را متهم به
تبعیض بر اساس شهرت و موقعیت می نمایند .اما یک تاجر چینی می گوید  :وقتی یک توریست می خواهد
و تمایل دارد پول زیادی صرف نماید .مشکلی وجود ندارد و شهروندان چین اهمیت نمی دهند.
بسیاری از مردم سرمایه دار چین  ،هنگ کنگ را برای خرید ترجیح می دهند چرا که اخذ ویزا برای رفتن به
کره را مشکل ساز می پندارند .کارتهای  VIPسرمایه بیشتری را برای جهانگردان چین فراهم می آورد.
در سال  ، 2103جهانگردان چینی ( 3/12میلیون نفر)  ،به مراتب بیشتر از همتایان ژاپنی خود ( 2/30

میلیون نفر) از کشور کره برای اولین بار دیدار نمودند و این مسئله نشان می دهد از هر  3بازدید کننده
خارجی ،یک نفر چینی بوده است .در سال  2102هریک از توریستهای چینی  2/21 ،وون در کره هزینه
نمودند که به مراتب بیشتر از متوسط  0/22میلیون وون در بین همه خارجیان است.
گروه خبری  :بین الملل3
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 - 6پروژه شناسایی ملی هند با  111میلیون هدف

حکومت هند  561 ،میلیون شماره ملی شناسایی را در آدهار صادر کرده است و این بزرگترین ابتکار
هویت مبتنی بر بیومتریک در جهان است.
به گزارش مدها باسو( )Medha Basuدر  28ژانویه سال  2102مصادف با  8بهمن سالجاری  ،حکومت هند ،
 221میلیون شماره ملی شناسایی را در آدهار صادر کرده است و این بزرگترین ابتکار هویت مبتنی بر بیومتریک
در جهان است ،و این ماموریت جهت پوشش  211میلیون شهروند در هفته های آتی است.
در حال حاضر سازمان" هویت شخصی هند"؛ مسئول انجام پروژه مزبور  ،حدود 0/2 -0/2میلیون شماره ملی را
در روز تولید می نماید و اولین شماره در سپتامبر سال  2101صادر شد.
در این بین و با کمک کارت هویتی آدهار از ژوالی سال 2102؛ واحد اداری سهمیه بندی حیدر آباد توانسته
است حدود  22111کارت جعلی جیره بندی را شناسایی نماید .کارتهای جیره بندی برای کمک به خانواده های

کم درآمد و جهت تهیه محصوالتی از قبیل گندم  ،برنج  ،نفت سفید و شکر با قیمت یارانه ای از شبکه های
توزیع عمومی صادر می گردد .از سال  2102اطالعات مربوط به کارت های مزبور بطور بر خط (آنالین) در پایگاه
اطالعاتی سامانه توزیع عمومی الکترونیکی و مرکز خدمات الکترونیکی جمع آوری می گردد ..این سامانه باعث
شده تا هر شهروند فقط یکبار بتواند برای دریافت کارت مزبور ثبت نام نماید .مقامات مرکز خدمات الکترونیکی
قادرند اطالعات جیره بندی کارتهای آدهار را برای حذف کارتهای مضاعف تطبیق دهند .سامانه الکترونیک
عمومی و بخش الکترونیکی خدمات مرحله پایلوت پروژه را با اداره اصلی جیره بندی و مرکز ملی اطالعات آغاز
کردند.
گروه خبری  :بین الملل3
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