
  مقدمه
 »شده مبادله الكترونيكي اسناد صحت و الكترونيكي تعامالت« به اعتماد چالش الكترونيكي، تعامالت روزافزون رشد با

 زيرساخت از برخورداري نيازمند مجازي فضاي در امنيت و اعتماد. است مطرح عرصه اين در جديدي چالش عنوانبه

 ترينجامع و ترينرايج امروزه. باشد شده پذيرفته كارگيرندهبه كشورهاي قانوني نظام در كه است اعتمادقابل و مطمئن

  .است (PKI) عمومي كليد زيرساخت مجازي، فضاي در اعتماد زيرساخت

 هايگواهي كارگيريبه جهت كشورها در شدهفراهم بستر به) Public Key Infrastructure( عمومي كليد زيرساخت

 افزارها،سخت استانداردها، ها،دستورالعمل و هاسياست قوانين، از ايمجموعه شامل كه شودمي گفته الكترونيكي

 نخوردگيدست از اطمينان«: الكترونيكي تعامالت در الكترونيكي گواهي از استفاده مزاياي. فرايندهاست و افزارهانرم

 توليدكننده توسط سند توليد انكارناپذيري از اطمينان« و »كنندهارسال شخص هويت از اطمينان« ،»شده مبادله اسناد

) كندمي فراهم كشور يك در را الكترونيكي هايگواهي مديريت و كارگيريبه بستر كه( PKI بنابراين است؛ »آن

 .است الملليبين يا داخلي طرفين ميان در مطمئن الكترونيكي تعامالت برقراري نيازپيش

  .صادر مي شوند براي اشخاص حقيقي يا حقوقي  مكاتبات الكترونيكي،اسناد و براي  معتبر الكترونيكي امضاي

اسناد و  .امضاي الكترونيكي مكفي استبداند  را الزمامضاء  هرگاه قانون، وجود  بر اساس قانون تجارت الكترونيكي

اساس قواعد توان بر ادله اثبات دعوي ممكن است به صورت داده پيام بوده و در هيچ محكمه يا اداره دولتي نمي

  .ادله موجود، ارزش اثباتي ((داده پيام)) را صرفاً به دليل شكل و قالب آن رد كرد

 گواهي امضاي الكترونيكي: 

 استفاده مورد كاربران تيهو احراز نيهمچن و يكيالكترون يهاتراكنش و اسناد يامضا جهت يگواه نيا

 .رديگيم قرار



 :پورت( درگاه به كه كوچك است افزاري سخت توكن (USB مي شود. گواهي  متصل كاربر رايانه سيستم

 رمزنگاري است. سخت افزارامضاي ديجيتال بر روي توكن صادر مي گردد، در واقع توكن يك نوع 

  نوع گواهي مورد استفاده 

ونقل بايد هاي حملنمايندگان شركتانكارناپذيري اطالعات ارسال شده به سازمان بنادر و دريانوردي به منظور 

گواهي امضاي الكترونيكي شخص حقيقي وابسته را بر عهده دارند،  ثبت اطالعاتبراي اشخاصي كه مسوليت 

ت اسناد  ارشناس " سمت با به غير دولت    دريافت نمايند." ث

  نحوه درخواست و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي

از قسمت ثبت نام غير حضوري  مراجعه نماييد www.gica.ir جهت دريافت گواهي امضاي الكترونيكي به سايت

كد گواهي الكترونيكي، بر اساس فايل راهنما اقدام به ثبت نام و تقاضاي گواهي الكترونيكي نماييد. در پايان يك 

منتخب اسناد رسمي، دفاتر منتخب پيشخوان  رهگيري دريافت خواهيد كرد با اين كد به نزديكترين دفتر ثبت نام (دفاتر

معرفي شده اند) مراجعه كرده تا پس از احراز هويت گواهي امضاي الكترونيكي  www.gica.ir دولت كه در سايت 

   خود را دريافت نماييد.

  نكات مهم و ضروري

 (از سايتهاي فروش اينترنتي معتبر و ...) اري نماييدتوكن را خريدمي توانيد پيش از مراجعه به دفاتر ثبت نام  .1

  توكن را خريداري نماييد. پيشخوان دولت و يا از دفتر ثبت نام

در اولين فرصت نسبت به تغيير  ت نام،از دفتر ثبپس از صدور گواهي امضاي الكترونيكي و دريافت توكن  .2

  رمز توكن اقدام نماييد.



رمز آن را در اختيار  ديگران قرار ندهيد. با توجه به اين كه توكن و گواهي الكترونيكي  به هيچ عنوان توكن يا .3

 باشد. ده شما ميد، مسئوليت حقوقي آن كامالً بر عهباشمعادل امضاي شما مي

، شعب و نمايندگي شركتها ميبايست درگير با سامانه هاي عملياتي سازمان بنادر و دريانورديبه تعداد كاربران  .4

 وكن تهيه گردد.ت

امضاء الكترونيك در تبادل اسناد الكترونيكي كليه شركتها مي بسيار باالي با توجه به اهميت  .5

نسبت به ابطال گواهي آن شخص  ،بايست در صورت منفك شدن افراد وابسته به آن شركت 

 اقدام الزم صورت پذيرد.در غير اين صورت عواقب ناشي بر عهده شركت خواهد بود.

  


