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ــه در  ــل اعتمــاد، بهتريــن گزين ــوان يــک زيرســاخت قاب ــه عن ــع شــده، ب ــر کل توزي ــاوری دفت فن
ديجیتــال ســازی اســناد و اطالعــات هويتــی اســت. مبتنــی بــر ايــن زيرســاخت نــه تنهــا می توان 
ــه صــورت ديجیتالــی منتشــر کــرد، بلکــه چرخــه حیــات امــن اســناد را نیــز می تــوان  اســناد را ب
بــرای کل ذی نفعــان فراهــم کــرد. همچنیــن بــا به کارگیــری زيرســاخت کلیــد عمومــی و امضای 
ــرد.  ــی ک ــم قضائ ــر در محاک ــتناد پذي ــمی و اس ــناد را رس ــن اس ــوان اي ــر، می ت ــی معتب الکترونیک
ــاوری DLT و PKI اســناد و هويــت  ــا ترکیــب دو فن ــا ب ــن اســت ت ــر اي ــا در ققنــوس ب کوشــش م
ــن  ــرای اي ــم. ب ــرار دهی ــن ق ــار مخاطبی ــی در اختی ــر و قانون ــه صــورت اســتناد پذي ــی را ب ديجیتال
منظــور بــا هماهنگــی مرکــز توســعه تجــارت الکترونیــک و يکــی از مراکــز میانــی صــدور گواهی 
ــل اســتناد، مبتنــی  ــه صــدور گواهــی الکترونیکــی و امضــای الکترونیکــی قاب الکترونیکــی، زمین
بــر کلیدهــای رمزنــگاری شــبکه ققنــوس کــه از الگوريتــم ED25519 اســت فراهــم شــد. بديــن 
ــرای کلیدهــای حســاب خــود در شــبکه ققنــوس،  ــد ب ــران شــبکه ققنــوس می توانن ترتیــب کارب
اقــدام بــه صــدور گواهــی الکترونیکــی معتبــر تحــت ضوابــط قانــون تجــارت الکترونیــک کننــد و 
بــر ايــن اســاس کلیــه تراکنش هــای امضــا شــده توســط ايــن کلیدهــا در حکــم اســناد رســمی و 

قابــل اســتناد در محاکــم قضائــی خواهــد بــود.
مبتنــی بــر ايــن نــوآوری و ترکیــب دو فنــاوری پايــه، حــال می تــوان بــه صــورت قانونــی جهــت 
ــه  ــن SKYC ب ــرد. توک ــدام ک ــاوت اق ــرد متف ــای کارب ــر در حوزه ه ــال معتب ــناد ديجیت ــار اس انتش
عنــوان کارت هويتــی ديجیتالــی افــراد، يکــی از اولیــن کاربردهــای ايــن زيرســاخت اســت که در 
ــد در کیــف  ــران می توانن ــرار خواهــد گرفــت. کارب ــوس ق ــران ققن ــار کارب ــده نزديــک در اختی آين
توکــن ققنــوس، نســبت بــه دريافــت گواهــی الکترونیکــی معتبــر بــرای کلیدهــای حســاب خــود 
ــر ايــن ظرفیــت نســبت بــه اظهــار و ســپس تأيیــد اصالــت کلیــه اســناد  اقــدام کــرده و مبتنــی ب
هويتــی خــود اقــدام کننــد. پــس از آن، اســناد هويتــی افــراد بــه صــورت ديجیتالــی، امــن و قابــل 
انتقــال در اختیــار ايشــان خواهــد بــود و در صــورت نیــاز می تواننــد صرفــًا بــا انتقــال يــک توکــن 

SKYC همــه يــا بخشــی از اســناد هويتــی خــود را بــا ديگــران بــه اشــتراک بگذارنــد. 

ــبکه  ــا در ش ــا بی ت ــای NFT ي ــازی توکن ه ــی س ــاوری، عملیات ــن فن ــای اي ــر کاربرده از ديگ
ــرای  ــی ب ــنامه ديجیتال ــدور شناس ــرای ص ــاوری ب ــن فن ــه از اي ــن تجرب ــت. در اولی ــوس اس ققن
ــن اســاس  ــر اي ــی کشــور اســتفاده شــد و ب ــه مل ــز اســناد و کتابخان ــراث مســتند توســط مرک می
زمینــه شناســايی و حفاظــت از میــراث مســتند در اختیــار اشــخاص، فراهــم شــد. در آينــده نزديک 
ــد  ــد ش ــدازی خواه ــوع راه ان ــی متن ــای قانون ــر ظرفیت ه ــی ب ــا، مبتن ــن بی ت ــز صــدور توک مراک
ــه در  ــز هســتیم ک ــا نی ــای بی ت ــازار حراجــی توکن ه ــال ايجــاد ب ــه دنب ــوازات آن ب ــه م ــه ب و البت
شناســايی، ارزش گــذاری واقعــی و رونــق مالــی بــازار آثــار هنــری می تــوان تأثیــر قابــل توجهــی 

ــد. ــاد کن ايج
ــود و هــر  ــه نمونه هــای بیــان شــده نخواهــد ب بديهــی اســت کاربردهــای ايــن حــوزه محــدود ب
ــازی  ــال س ــوزه ديجیت ــد در ح ــرد جدي ــورد کارب ــه م ــد ي ــن می توان ــاز مخاطبی ــر اســاس نی روز ب
اســناد را طراحــی و پیــاده ســازی کــرد. پیــش بینــی می شــود برخــی از خدمــات مرســوم در دفاتــر 
ثبــت اســناد رســمی، نظیــر گواهــی امضــا و کپــی برابــر بــا اصــل بــا ايــن فنــاوری متحــول شــده 
ــوس  ــن راســتا ققن ــرای شــهروندان فراهــم شــود. در اي ــن حــوزه ب ــری در اي و شــرايط مطلوب ت
آمادگــی خــود را جهــت همــکاری و مشــارکت در توســعه کاربردهــای مرتبــط بــا ديجیتال ســازی 

ــد. ــن حــوزه اعــالم می کن ــان اي ــن و متولی ــه فعالی ــا کلی اســناد، ب
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توضیحــيمختصــردربــارۀطــرححافــظدادهوبفرماییــد
ــظ ــرححاف ــودط ــاوج ــالجاریب ــيدرس ــهمل کتابخان

چــهاتفاقــيرارقــمخواهــدزد؟
رســالت مــا پاســداري از میــراث مســتند کشــور اســت. بــراي ايــن کار ابــزار 
قانونــي محکمــي نداريــم. در قانــون تعريفــي بــراي »شــي میراثــي« وجــود 
دارد کــه امــکان نگهــداري، انتقــال و خريدوفــروش اشــیا باالي100 ســال را 
از اشــخاص حقیقــي و حقوقــي ســلب کــرده اســت و آن را عتیقــه مي نامــد. 
ايــن مســئله دربــاره اســناد کاغــذي، کتــب و نســخ خطــي به شــکلي ديگر 
ــي و  ــناد دولت ــان اس ــه همه ش ــي ک ــناد تاريخ ــه اس ــراي اين گون ــت. ب اس
حکومتــي نیســت و برخــي از آنــان اســناد خصوصــي )خاندانــی و ملکــي( 
ــودن  ــوع نب ــل ممن ــدارد. يکــي از دالي ــود ن ــون پشــتیباني وج اســت، قان
خريدوفــروش ايــن اســناد، قابلیــت خاندانــی آنــان اســت کــه مــورد مطالعــه 
ــتند  ــراث مس ــراي می ــي ب ــا قانون ــت م ــرد. بدين جه ــرار مي گی ــا ق علم

نداريــم تــا آن را به طــور کامــل حفــظ کنیــم.
ــع آوري  ــف شناســايي و جم ــه طــرق مختل ــناد را ب ــم اس ــا ســعي کردي م
کنیــم. در ايــران 700 هــزار نســخه خطــي وجــود دارد کــه تنهــا ۴۵0 هــزار 
ــود دارد و  ــران وج ــاي اي ــا و موزه ه ــداد در کتابخانه ه ــن تع ــخه از اي نس
مابقیشــان در دســت افــراد اســت. در مورد اســنادي کــه به مراکــز نگهداري 
رســیده اســت اطمینــان داريــم کــه در شــرايط مناســبي نگهداري مي شــوند 
و دسترســي پژوهشــگران بــه آنهــا نیــز آســان اســت. دو رويکــرد دربــارۀ 
ــوان  ــناد به عن ــدگاه اول اس ــود دارد: در دي ــوب وج ــناد مکت ــداري اس نگه
آثــار ملــي قلمــداد شــده و نگهــداري آنهــا بايــد در کشــور انجــام گیــرد و 
ــد کــه  خروجشــان از کشــور مجــاز دانســته نمي شــود. دســته دوم معتقدن
ــان درون  ــي در نگهداري ش ــتند و لزوم ــري هس ــار بش ــنادي آث ــن اس چنی

مرزهــاي سیاســي يــک کشــور وجــود نــدارد.
ــت  ــه در دس ــت ک ــب اس ــي از کت ــا آن بخش ــه م ــورد توج ــئله م مس
ــودن،  ــناد از منظــر تاريخــي ب ــن اس ــه اســت. اي ــرار نگرفت ــا ق کتابخانه ه
ــت  ــي و کیفی ــت زيباي ــن اس ــه ممک ــد ک ــت دارد؛ هرچن ــا اهمی ــراي م ب
ــه و  ــه در کار عتیق ــاني ک ــي از کس ــد. خیل ــت داده باش ــه اش را از دس اولی
اشــیای تاريخــي فعالیــت مي کننــد، بــه حــوزه کتــب و نســخ خطي اشــراف 
ندارنــد. هــدف مــا از طــرح حافــظ، شناســاندن اهمیــت تاريخــي و جايــگاه 
نســخ خطــي و اســناد مکتــوب تاريخــي بــه عموم اســت؛ يعنــي ايــن آثاري 
کــه بــه نظــر برخــي منــدرس و به دردنخــور اســت، میراثــي فرهنگــي بــوده 
و چه بســا ارزش ريالــي دارد. بــا عنــوان ايــن طــرح، جايــگاه نســخ خطــي در 
اذهــان مخاطبیــن تثبیــت می شــود. همچنیــن بــا ايجــاد ايــن طــرح بــراي 
اســتفاده از منافــع مالــي هــم کــه شــده، ســعي مي کنیــم بتوانیــم نســخه را 
در کتابخانه هــا هرچنــد به طــور موقــت نگهــداري کنیــم کــه هــم بابــت 
شــرايط مناســب نگهــداري خیالمــان راحــت شــود و هــم بــا تهیــه نســخه 

ــم. ــرار دهی ــي آن را به راحتــي در دســترس پژوهشــگران ق ديجیتال

ــردم ــیازم ــرایخیل ــهیالتب ــتوتس ــئلهضمان مس

میــراث تاریخــی هــر کشــور، نشــان دهنده فرهنــگ و تمــدن آن کشــور اســت و 
ــوع  ــه ن ــد؛ امــا توجــه ب ــار کرده ان ــر حفــظ ایــن آث ملت هــای مختلــف همــواره ســعی ب
ــن و کارشناســان آن حــوزه  ــد متخصصی ــداری مناســب آن نیازمن ــراث و شــرایط نگه می
اســت. میــراث مســتند و مکتــوب بــه دلیــل ظرافــت و جنسشــان بیــش از دیگــر آثــار در 
ــه  معــرض از بیــن رفتــن هســتند و شــرایط نگهــداری به مراتــب پیچیده تــری نســبت ب
ســایر امــوال دارنــد. توکــن بی تــا راه حلــی بالک چینــی اســت کــه بــا اســتفاده از تأمیــن 
مالــی جمعــی بــه جمــع آوری و حفــظ ایــن اســناد می پــردازد. در ادامــه بــا دکتــر مظفــر 
پاســدار شــیرازی، معــاون توســعه مدیریــت و منابــع انســانی ســازمان اســناد و کتابخانــه 

ــم. ــو پرداخته ای ــه گفت وگ ــی ب ــناد مل ــظ اس ــای حف ــاره پروژه ه ــران، درب ــی ای مل

مهدیفوقی
عضو تحريريه ققنوس

ــیاریاز ــتبس ــناس ــتوممک ــذاباس ــهایج گزین
افــرادیکــهمالــکایــننســخخطــیهســتندازارزش
مــادیآنبــیخبــرباشــد،بایــدتوجهداشــتکــهقاعدتاً
ایــنطــرحبــرایدالالنجذابیتــینــدارد،امــامالــکاناثر
ــار ــهخــودودرشــرایطنامناســبیازایــنآث کــهدرخان
نگهــداریمیکننــدبیشــترجــذبایــنطــرحمیشــوند
واســتفادهازتســهیالتوپشــتوانۀتســهیالتبــودناین
آثــاربــرایایــندســتهازمالــکانجذابیــتدارد،لــذابــه
نظــرشــماایــنطــرحچقــدرآرشــیوراتوســعهخواهــد
دادواســتقبالازایــنطــرحتــاچــهمیــزانخواهــدبــود،
ــت ــهحمای ــرایاینگون ــهچالشــیب ــرچ ازســویدیگ
وجــودداشــتهاســتکــهحــالقــراراســتطرحــیمثــل

ــد؟ ــعکن ــدوآنرارف ــابیای ــنبیت توک
ــت از  ــود خالقی ــراث و کمب ــن می ــه حفاظــت از اي ــژه ب ــه وي ــدم توج ع
مهم تريــن نواقــص بــوده اســت. در ايــن طــرح، ابتــدا بــا ايجــاد گفتمــان 
ســازي تــالش مي کنیــم تــا جايــگاه ارزش مــادي و معنــوي ايــن نســخ 
را ارتقــا داده و مخاطبــي کــه از جنبــه معنــوي آن آگاهــي نــدارد را قانــع 
ــي  آن کوششــی در حفــظ و نگهــداري  ــه مال ــه خاطــر جنب ــا ب ــم، ت کنی
آثــار داشــته باشــد. تــالش بعــدي مــا در جهــت تحقــق ايــن هدف اســت 
تــا کســي کــه ايــن نســخ را دارد بــراي بهره گیــري از مزايــاي مذکــور، 
نســخ خــود را به طــور موقــت در اختیــار مــا قــرار دهــد، تــا عــالوه بــر 
نگهــداري اصولــي، بــه تهیــه نســخه الکترونیــک آن پرداختــه و در اختیار 

عمــوم قــرار دهیــم.
تعــداد مخاطبانــي کــه از ايــن طــرح اســتقبال و از آن اســتفاده کننــد چندان 
بــراي مــا مطــرح نیســت. امیدواريــم به واســطه ايــن کار حداقــل تعــدادی 
از نســخ را حفــظ کنیــم، امــا معتقديــم کــه در عرصــه گفتمان ســازي تأثیــر 
قابل توجهــي بــر اذهــان کســاني کــه ايــن طــرح بــه گوششــان خــورده، 
ــراث مســتند را  ــا ايــن می ــم ت خواهــد داشــت. به طورکلــي ســعي مي کنی
بــا اســتفاده از معامالتــي برد-بــرد پــاس بداريــم. روش هــاي مختلفــی را 
ــا  ــکاري ب ــه هم ــخ ب ــدگان نس ــدي دارن ــا عالقه من ــم ت ــه کار گرفته اي ب
مــا جلــب شــود و بتوانیــم مشــارکت عمومــي را بــراي ايــن کار برانگیزيــم. 
بــراي نیــل بــه ايــن هــدف، جمعــي از فرهیختــگان و هنرمنــدان دســت 
يــاري به ســوي مــا دراز کــرده و بنیــاد حامیــان اســناد کتابخانــه ملــي را 
ــد  ــم کمپین هــاي اهــدا و خري ــق بتوانی ــن طري ــا از اي ــد ت تشــکیل داده ان
منابــع، جلــب کمــک خیريــن و شــیوه هاي جديــد تأمیــن مالــي از طريــق 
جمــع ســپاري را بــه کار گرفتــه و طیــف گســترده تري از اعضــاي جامعــه 
ــود  ــته از قصــد خ ــي در گذش ــه مل ــم. کتابخان ــل کنی ــن کار دخی را در اي
مبنــی بــر پــروژۀ حفــظ اســناد ملــی بــا همــکاری وزارت ارتباطــات پــرده 
ــن  ــوزه بالک چی ــرکت هاي ح ــتا ش ــن راس ــد در اي ــرر ش ــت و مق برداش
بخــش خصوصــي بــه کتابخانــه ملــي کمــک کننــد تــا بهتــر بــه آرشــیو و 

مديريــت ايــن اســناد پرداختــه و از حالــت ســنتي خــود خــارج شــود.
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درحــالحاضــروضعیــتثبــتاســنادبــهچــهصــورت
اســت؟آیــاهنــوزبــهشــیوهســنتيانجــامميپذیــردیــا
بــهســمتنویــنشــدنحرکــتکــردهوایــنپــروژهبــه

کجــارســیدهاســت؟
ايــن بحــث اولیــن بــار زمانــي کــه مهنــدس آذري جهرمــي بــراي بازديــد از 
کتابخانــه ملــي تشــريف آورده بودنــد مطــرح شــد کــه بالک چیــن مي تواند 
ــه  ــن درزمین ــد. بالک چی ــک کن ــي کم ــه مل ــناد کتابخان ــازمان اس ــه س ب
رمزارزهــا جهــان را تســخیر کــرده امــا در ســاير کاربري هــا هنــوز نتوانســته 
ــیر  ــالف س ــم برخ ــعي داري ــا س ــود. م ــازي ش ــي پیاده س ــورت موفق به ص
جهانــي از ايــن امــکان اســتفاده کنیــم و در ايــن راســتا گام هــاي خوبــي نیز  
برداشــته  شده اســت. امیدواريــم ايــن اقدامــات در ســازمان اســناد کتابخانــه 
ملــي تحولــي جــدي در اطالع رســاني و دســترس پذير کــردن منابــع داشــته 
باشــد و بــا مــوارد مختلفــي مثــل قراردادهــاي هوشــمند تالشــي در زمینــه 
حفــظ حقــوق مؤلــف و مالکیــت فکــري خصوصــاً در حــوزه فرهنگي، نشــر 
ــر  ــامانه ديگ ــه س ــامانه اي ب ــال از س ــند و نقل وانتق ــت س ــال، اصال ديجیت
ــم خواهــد خــورد  ــاره رق ــي در ســازمان دراين ب ــات خوب ــد. اتفاق ايجــاد کن
و امیدواريــم در ايــن فرصــت کوتــاه )تــا پايــان دولــت( بتوانیــم خبرهــاي 

خوشــي را ارائــه کنیــم.

آیاتوکنحافظدرهمیندولترونمایيميشود؟
امیدواريم به زودی توکن حافظ در اين دولت رونمايی شود.

تأمیــن مالــي جمعــي کــه اکنــون از آن اســتفاده مي کنیم بــراي اســتفاده اي 
ــد  ــه مي ش ــد ک ــت. هرچن ــان اس ــن گنجم ــه توک ــبت ب ــر نس عملیاتي ت
ايــن دو توکــن را نیــز بــا روش هــاي غیربالک چینــي طرح ريــزي 
ــان  ــل از پاي ــا قب ــز ت ــا را نی ــاير طرح ه ــم س ــال امیدواري ــم. درهرح کنی
ــا  ــاً ب ــه صرف ــت ک ــي اس ــا کاربري هاي ــم. اين ه ــرداري کنی ــت بهره ب دول
ــص و برجســته  ــوده و به نوعــي اســتفاده خال ــن قابل دسترســي ب بالک چی
ــن  ــي را در اي ــوالت عظیم ــد تح ــت و مي توان ــن اس ــاوري بالک چی فن

عرصــه ايجــاد کنــد.

ــازمان ــيدرس ــهجایگاه ــدچ ــالميتوان ــناددیجیت اس
اســنادوکتابخانــهملــيایــرانداشــتهباشــد.برچســبي
کــهاکنــونبــهســازماناســنادکتابخانــهملــيایــرانزده
ميشــود،ایــناســتکــههمچنــاندروضعیــتدهــه70
ــدهاســت. ــاوريعقبمان ــیازفن ــردهوخیل ــرک و80گی
چــرازمانــيکــهنیــازاســتایــنبخــشنیــزهمچــون
ســایربخشهــايدولــتبــهایــنســمتحرکــتکنــد
ــي ــهالکترونیک ــاًب ــرد،صرف ــيصــورتبگی ــایکپارچگ ت
کــردنراضــيشــدهوحرکتــیبــهســویهوشمندســازی

ــرد؟ ــورتنمیگی ــدنص ــيش ودیجیتال
بايــد گفتــه شــود در ايــن زمینــه اطالعــات شــما کامــل نیســت. تصويــر 
ــینیان در  ــي پیش ــايد نتیجــه کم همت ــي ش ــه مل ــه 70 و 80 از کتابخان ده
ــتفاده از  ــراي اس ــبي ب ــرم مناس ــر پلتف ــد. در دوره اخی ــاني باش اطالع رس
فنــاوري ايجــاد کرديــم. در حــال حاضــر از فناوری هــا اســتفاده مي شــود و 

ــاوري هســتیم. در حــال ايجــاد خدمــات جديــدي در حــوزه فن
بايــد ذکــر شــود کــه از ســال 97 بــه دنبــال اســتارتاپ ها رفتیــم و ســعي 

ــا اســتفاده از آن هــا رفــع کنیــم. کرديــم چالش هايمــان را ب
ســال 98 رويــدادی اســتارتاپي مبنــي بــر چالش هــاي ســازمان برگــزار شــد 
کــه تعــداد کثیــري از گروه هــاي اســتارتاپي در ايــن رويــداد شــرکت کردنــد. 
ايــن اولیــن جايــي بــود کــه توانســتیم بــراي ايــن مســئله برنــد Libtech را 
ســاخته، در رويــداد ويتــا معرفــي کــرده و در حرکتــی در جهــت ابعــاد جديــد 
آن صــورت گیرد. در ســه ســال گذشــته ســعي شــد تــا زيرســاخت هاي الزم 
بــراي اين گونــه خدمــات را ايجــاد شــود. هرچنــد تــا پیش ازايــن نــگاه مــا 
تنهــا الکترونیکــي کــردن و ارائــه نســخه اســکن شــده بــه مخاطبــان بــود 
 OCR ــامانه ــته ايم. از س ــو داش ــه جل ــی رو ب ــر حرکت ــال حاض ــي در ح ول
بــراي تبديــل متــون کاغــذی بــه متــون ديجیتالــی اســتفاده می شــود تــا 
بســتري مناســب تر بــراي داده کاوي و جســتجوي بهتــر اطالعــات فراهــم 
شــود؛ همچنیــن از هــوش مصنوعــي در زمینــه کتابداری اســتفاده می شــود. 
در تیرمــاه ســال 1399 ســاختمان مرکــز نــوآوري و توســعه کســب وکارهاي 
داده محــور راه انــدازی شــد کــه پايگاهــي بــراي تعامــل بــا اســتارتاپ ها و 
ــي  ــه مل ــاط کتابخان ــن واســطه ارتب ــه اي ــود. ب ــان ب شــرکت هاي دانش بنی
بــا عرصــه فّنــاوري الکترونیــک مســتمر شــد. ازجملــه فناوري هايــي کــه 
ــه کار گرفتــه شــد، اســتفاده از  در روندهــای خدمــات دهــی در ســازمان ب
هــوش مصنوعــي بــراي پــردازش داده هــا و اطالعــات موجــود در ســازمان 
ــد و ســاالنه  ــازمان انجــام مي ده ــه س ــاي مهمــي ک ــود. يکــي از کاره ب
ــر  ــا ديگ ــردازد فهرست نويســي اســت؛ ت ــت آن مي پ ــادي را باب ــه زي هزين
کتابخانه هــا و منابــع آرشــیوي بتواننــد از آن اســتفاده کننــد. به همیــن روی 
پــروژه اي بــه نــام پــردازش خــودکار را از ســال 98 آغــاز شــد کــه پــردازش 
توصیفــي کتــاب، پــردازش کامــل پايان نامــه و مقالــه را بــه کمــک هــوش 
ــل  ــان تبدي ــه مخاطب ــه ب ــل ارائ ــات قاب ــه خدم مصنوعــي انجــام داده و ب

ــود. ــتفاده می ش ــال حاضــر از آن اس ــه در ح ــد ک مي کن
رويــداد Libtech2 نیــز برگــزار شــد کــه در آن بــراي اولیــن بــار وارد حــوزه 
»تشــخیص موضــوع« شــديم. به واســطه آن مســابقه اي بــراي اختصــاص 
دادن رده کنگــره بــه کتــاب -يکــي از کارهــاي تحلیلــي کــه متخصصیــن 
ــي  ــوش مصنوع ــزار و در آن از ه ــد- برگ ــام مي دهن ــت نويس انج فهرس
بــراي سیســتم يادگیــري عمیــق ماشــیني اســتفاده شــد. اکنــون در انتظــار 
تثبیــت  وضعیــت کرونــا هســتیم تــا مراســم اختتامیــه آن را برگــزار کــرده، 
برنــده را معرفــي و بــا آن قــرارداد امضــا کنیــم. پــس ازآن نیــز از اين ســامانه 

بــراي کمــک بــه فهرست نويســي رده کنگــره اســتفاده خواهیــم کــرد.
ــراي  ــي ب ــوش مصنوع ــتفاده از ه ــودکار اس ــردازش خ ــدي در پ گام بع
ــي  ــود تحول ــام ش ــتي انج ــر به درس ــه اگ ــت ک ــوع هس ــخیص موض تش
جــدي در عرصــه جســتجوي منابــع کتابخانــه اي خواهــد بــود و دسترســي 
ــاي  ــه بحث ه ــر کتابخان ــال حاض ــرد. در ح ــد ک ــهیل خواه ــع را تس مناب
مهمــي را در عرصــه فنــاوري و اســتفاده از دانــش روز دارد و رويکردهــاي 
ــازمان ايجــاد  ــراي س ــه ب ــدي ک ــه جدي ــد. وظیف ــه مي کن ــی را تجرب نوين
مي کنیــم ســرويس دهي داده هــاي کالن بــه مخاطبیــن فناوري هــا اســت. 
ــان  ــا گذشــت زم ــم ب ــته ايم و ســعي مي کنی ــاي نخســتین را برداش گام ه

ســرويس دهي ها را افزايــش دهیــم.

ــا ــرانعقبماندگيه ــرجب ــالوهب ــودع ــااینوج ــسب پ

ــردازش  ــام پ ــه ن ــد ب ــروژه جدی ــا پ م
خــودکار را از ســال 98 آغــاز کردیــم کــه 
پــردازش توصیفــی کتــاب، پــردازش 
ــه را بــه کمــک  کامــل پایان نامــه و مقال
هــوش مصنوعــی انجــام داده و بــه 
ســرویس تبدیــل می کننــد و اآلن در 

ــت ــتفاده اس ــال اس ح
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ــم ــهبودهای ــنعرص ــمدرای ــرفتهایيه ــاهدپیش ش
کــهبــهدولــتبعــدموکــولخواهــدشــد؟

مطالعاتــي در حــوزۀ اســتفاده از هوش مصنوعــي در فرايندهــاي کتاب خواني 
ــد  ــان مانن ــر جه ــای بســیاری در سراس ــه اســت. کمپاني ه صــورت گرفت
گــوگل در زبــان انگلیســي  فعالیــت بســیاری داشــته اند در حالــی کــه مــا در 
حــوزۀ زبــان فارســي عملکــرد بســیار ضعیفــی داشــته ايم، امــا بــا ايــن حــال 
نیــز در ســاير کتابخانه هــا از ســرويس های مبتنــی بــر هــوش مصنوعــی 
ــد، بنابرايــن بايــد گفــت کــه اقدامــات  ــه ايــن صــورت اســتفاده نکرده ان ب

پیشــروانه ای در ســطح جهــان توســط مــا انجــام گرفتــه اســت.

مهمتریــندســتاورديکــهکتابخانهملــيدرســال1400
ازرويآوريبــهفناوريهــابــهدنبــالآناســت،چیســت؟

مــا جــداي از طــرح حافــظ )توکــن بی تــا( بــا همــکاري مجموعــه ققنــوس، 
پــروژه گنجمــان را نیــز داريــم کــه در حــوزه بالک چیــن رويکــرد راهبــردي 
توســعه ســازمان و افزايــش مشــارکت مردمــي را دارد. بحــث کلیــدي مــا 
ايــن اســت کــه ايــن ســازمان دولتــي بــدون مشــارکت مــردم نمي توانــد 
نقــش خــود را در حفــظ میــراث تاريخــي به درســتي انجــام دهــد و نیازمنــد 
مشــارکت هرچــه بیشــتر مــردم اســت. طــرح حافــظ و گنجمــان بــه منظور 
تأمیــن مالــي جمع ســپارانه بــراي خريــد آن دســته از اســنادي اســت کــه نه 
مي توانیــم اهــدا کنیــم، نــه بــه مــا اهــدا مي کننــد و نــه شــرايط مناســبي 
بــراي نگهــداري دارنــد. مــا در پــي آنیــم کــه چنیــن اســنادي را خريــداري 
کــرده و نــزد خــود نگهداريــم تــا ترجیحــاً از کشــور خــارج نشــود. جــداي 
ــاي  ــی مناســبی از کاربري ه ــم رونماي ــه بتوانی ــدوارم ک ــن دو گام، امی از اي
بالک چیــن داشــته باشــیم و در کنــار آن اســتفاده از هــوش مصنوعــي در 

پــردازش خــودکار و پــردازش تحلیلــي کتــاب دســتاوردهايي ارائــه دهیــم.
بنابرايــن در کنــار طــرح حافــظ از هرکــس کــه نســخه خطــي را دارد امــا 
شــرايط نگهــداري مناســبي بــراي آن نــدارد حمايت می شــود. از او خواســته 
ــد  ــرار ده ــازمان ق ــار س ــت در اختی ــورت امان ــع را به ص ــود آن منب می ش
ــپاري  ــت س ــن کار امان ــه اي ــود، ب ــداري ش ــتاندارد نگه ــرايط اس ــا در ش ت
گفتــه می شــود و افــراد ديگــر ماننــد صنــدوق امانــات از آن نســخ اســتفاده 
ــظ را  ــد طــرح حاف ــز مي توانن ــت ســپاري نی ــن امان ــن اي ــد. در حی مي کنن

فعــال کــرده و معــادل ارزش نســخه، وثیقــه دريافــت وام اخــذ کننــد.

ارزشگذاریاسنادتوسطشماانجاممیپذیرد؟
ــاي  ــدارد. کتابخانه ه ــي ن ــع قانون ــي من ــناد تاريخ ــروش اس ــه؛ خريدوف بل
بــزرگ کشــور مثــل کتابخانــه دانشــگاه تهــران و آســتان قدس رضــوي در 
ســالیان گذشــته کمیتــه ارزيابــي و قیمت گــذاري نســخ خطــي داشــته اند. 
مــا دو کمیتــه تخصصــي داريــم که برجســته ترين نســخه شناســان کشــور 
ــان را ارزيابــي صحــت ســنجي و  ــع مخاطب ــه مناب هســتند. ايــن دو کمیت
ــه،  ــذاری کمیت ــت گ ــن قیم ــر همی ــي ب ــد. مبتن ــذاري مي کنن قیمت گ
ــن  ــاي همی ــر بن ــرده و ب ــداري ک ــي خري ــه دولت ــل بودج ــع را از مح منب
قیمت گــذاري بــه بانــک به عنــوان ارزش میــراث مســتند و معــادل ريالــي 

ــم. ــي مي کنی معرف

ــم ــذاريک ــنارزشگ ــهای ــندک ــنباش ــردممطمئ م
ــود؟ ــدب نخواه

بلــه؛ فلســفه اصلــي کمیتــه قیمت گــذاري تعییــن قیمــت بــراي خريد توســط 
ســازمان اســت. افــراد ايــن کمیتــه نســبت بــه نظــارت دولــت آگاهــی دارنــد و 
مي داننــد کــه هزينــه ايــن خريــد بــا دولــت اســت و دغدغــه حفــظ میــراث 
و فــروش آن بــه کتابخانــه را دارنــد. از اين ســو تمــام ســعی خــود را مبــذول 
خواهنــد داشــت تــا رقم متعادلــی را به عنــوان قیمت کارشناســی مطــرح کنند.

نرخسوداینتسهیالتچقدراست؟
در واقــع بايــد متذکــر شــوم کــه خــود بنــده نیــز در جريــان ايــن موضــوع 
نیســتم. طــرح حافــظ ايجــاد کننــدۀ وام نیســت، بلکــه قرار اســت بــه عنوان 
وثیقــه اي بــراي طرح هــاي بانــک ملــي اســتفاده شــود. فــرد بــراي دريافــت 
ــرح  ــنتي از ط ــه س ــزار وثیق ــال و اب ــه، ط ــند خان ــاي س ــد به ج وام مي توان
حافــظ اســتفاده کنــد و وثیقــه ای معــادل ارزش نســخه خــود در ســازمان 

تحويــل بانــک ملــی دهــد.

درموردگنجمانتوضیحدهید؟
پیــش از هــر چیــز بايــد مراتــب قــدر دانــی خــود را از دکتــر فاطمــي بــرای 
دو پــروژه همــکاري مــا و ققنــوس بــا رويکــرد مســئولیت اجتماعــي اعالن 
کنیم.بــه طــور کلــی ســعی مان بــر ايــن اســت کــه بــه هــر صــورت ممکن 

مشــارکت ايرانیــان را در پاســداري از میــراث مســتند جلــب کنیم.
يکــي از ايــن طرح هــا گنجمــان اســت کــه بــه کمــک بنیــاد حامیان اســناد 
ــدازي شــده اســت و ســعی مي کنــد ايــن  ــه ملــي طراحــي و راه ان کتابخان
میــراث مســتند را کــه مالــک آن متقاضــي فــروش نســخه خطــي خــود 
ــا اســتفاده از  ــد ب ــي بتوان ــن و بودجــه دولت اســت، جــداي از کمــک خیري
ــتند  ــراث مس ــوزه می ــه ح ــدان ب ــرد عالقه من ــاي ُخ ــع آوري کمک ه جم
خريــداري کنــد. ايــن شــیوه مرســوم تأمیــن مالــي جمعــي اســت کــه بــا 
کمک هــاي خــرد جمعــي، پــروژه اي را تأمیــن مالــي مي کننــد. مــا ســعي 
داريــم گنج مــان، هــم رويکــرد گفتمان ســازانه خــود را داشــته باشــد و هــم 
شــهروند جامعــه را بــه برداشــت گامــي در جهــت حفــظ میــراث مســتند 
ترغیــب کنــد. شــايد اين همــکاري و مشــارکت، هم بــراي مشــارکت کننده 
خــوب باشــد و هــم بــرای ســازمان، کــه جامعــه را بــه موضــوع حســاس تر 

ــد. ــه می کن ــند تهی ــترس تر از س ــخه اي قابل دس ــرده و نس ک

ــا ــهب ــااینک ــتندی ــدههس ــتش ــاثب ــنطرحه ــاای آی
انتخابــاتوعــوضشــدندولــتممکــناســتتغییــر

کننــد؟
هــر تغییــر مديريتــي فــراز و فرودهايي بــه همــراه دارد ولــي هرکــدام از اين 
طرح هــا پــروژه اي اســت کــه توســط بنیــاد پیگیــري شــده و بــا تغییــرات 
ــا  ــن طرح ه ــي از اي ــود. برخ ــر می ش ــتخوش تغیی ــر دس ــی کمت مديريت
ــت اجرايي شــان دغدغــۀ مخاطبیــن  ــي هســتند کــه ضمان ايده هــاي خوب
اســت و هــدف ايــن اســت کــه فــارغ از مســئولین کتابخانــه بحــث حفــظ 
میــراث مســتند تبديــل بــه دغدغــه بخشــي از مــردم شــود. ايــن مطالبــه، 
ــًا  ــه پاســخگويي خواهــد کــرد و نهايت ــور ب ــز مجب مســئولین بعــدي را نی
ــت آن  ــوان و ماهی ــاً عن ــا قطع ممکــن اســت شــکل آن عــوض شــود ام

تغییــر نخواهــد کــرد. 

قیمت گــذاری  کمیتــه  اصلــی  فلســفه   
بــرای خریــد ماســت. افــراد ایــن کمیتــه بــه 
ــد  ــتند و می دانن ــت آگاه هس ــارت دول نظ
ــت اســت  ــا دول ــد ب ــن خری ــه ای ــه هزین ک
ــه  ــروش آن ب ــراث و ف و دغدغــه حفــظ می

ــد ــه دارن کتابخان
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ــن و  ــد، ام ــات کارآم ــه خدم ــعه و ارائ ــد توس ــال، فرآين ــت ديجیت ــدان هوي فق
ــر  ــال حاض ــد. در ح ــدود  می کن ــی مح ــای مال ــور را در حوزه ه ــال مح ديجیت
موضوع هويــت ديجیتال، مشــکل بزرگــی بــرای کارآفرينــان در حــوزه فناوری 
مالــی بــه شــمار  مــی رود. بســیاری از ايــن کارآفرينــان در تالش اند تــا خدماتی 
کامــاًل ديجیتــال را ارائه دهنــد، امــا فرآينــد شناســايی کاربران همــواره آنــان را 
مجبــور بــه اســتفاده از کانال هــای فیزيکــی  می کنــد. هم اکنــون، کارآفرينــان 
حــوزه فنــاوری مالــی شــاهد توســعه نســل جديــدی از سیســتم های هويــت 
ديجیتــال هســتند؛ سیســتم هايی کــه بــرای تــداوم نوآوری هــا و ارائــه خدمات 
کارآمــد، امــن و ديجیتــال محــور در حــوزه فنــاوری مالــی، ضروری انــد.  در اين 
نوشــته بر آنیم تــا تعريفــی مقدماتی بــر مفهوم هويــت ديجیتال داشــته باشــیم.

هويــت ديجیتــال بــه مؤسســات مالــی اجــازه  می دهــد فعالیت های مهــم خود 
را بــا دقت بســیار بیشــتری نســبت بــه آنچــه شــواهد هويتــی فیزيکــی فراهم 
 می کند، بــه انجــام رســانند و بســیاری از فرآيندهای خــود را ســاده کــرده و تمام 

يا بخشــی از ايــن فرايندهــا را خودکار ســازند.
ــع  ــر خدمــات صناي ــن بخش هــا در اکث ــت از مهم تري ــن و شناســايی هوي تعیی
مالی اســت و امــکان ارائــه محصــوالت و خدمــات پايه مالــی را فراهــم  می کند. 
وابســتگی بــه پروتکل هــای تشــخیص هويــت فیزيکــی، باعــث ناکارآمــدی 
ــال،  ــت ديجیت ــا هوي ــا  می شــود. ام ــن فرآينده ــای بســیار در اي ــروز خطاه و ب
پتانســیل بااليی بــرای بهبــود و توســعه فرآيندهــای اصلی خدمــات مالــی دارد 

ــد. ــم  می کن ــدی را فراه ــای جدي و فرصت ه

هویت دیجیتال در صنعت بانکـداری

خدمات رایج مالی مانند بیمه و اعتبار و همچنین 
تجربه مشتریان مانند مراکز تماس و مراکز دریافت 

صورت حساب ها، متکی به برخورداری از دانش دقیق 
و عمیق از مشتریان هستند.

آگاهی داشتن از سالیق و عادات مشتریان می تواند 
به مؤسسات مالی کمک کند تا تجربیات بسیار 
بهتری را به مشتریان ارائه دهند )مانند تغییر و 

سفارشی سازی الزامات احراز هویت بر مبنای رفتار(

تجربه مشتری و تحویل محصولتصمیمات عملیاتی

تورجاکبریقطار
کارشناس صنعت بالک چین

به امپراتوری دیجیتال خوش آمدید
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هویت چیست؟

ــت  ــت: هوي ــد گف ــت باي ــت چیس ــه هوي ــش ک ــن پرس ــه اي ــخ ب در پاس
مجموعــه ای از ويژگی هــای منحصــر بــه فــرد اســت کــه عــالوه بــر توصیف 
ــد  ــا باي ــواع موجــودات اســت. ام ــده آن از ديگــر ان ــز کنن يــک موجــود، متماي
توجــه داشــت کــه هويــت يــک موضــوع همگــن و يکپارچــه نیســت؛ چــه 
اينکــه خصايــص و ويژگی هــای تشــکیل دهنــده هويــت يــک موجود، بســیار 
ــته بندی  ــی دس ــته کل ــا را در 3 دس ــوان آن ه ــوع  می ت ــا در مجم ــد ام متنوع ان
کــرد: خصايــص انتســابی، اکتســابی و اختصاصــی.  همچنین اين دســته بندی 
از خصیصه هــا را  می تــوان بــرای ســه نــوع موجوديــت در مؤسســات 
ــرکت ها،  ــی )ش ــخاص حقوق ــراد(، اش ــخاص حقیقی)اف ــامل اش ــی ش مال

اســتارت آپ ها و...( و دارايی هــا تعییــن کــرد.  
دارايی هــا نیــز بــه عنــوان يــک موجوديــت هويــت دارنــد، امــا بــرای حضــور 
در يــک تراکنــش نیازمنــد يــک نهــاد ناشــر هســتند و خودبه خــود نمی تواننــد 

وارد يــک تراکنــش شــوند.

ارکان مدیریت هویت و دسترسی

مديريت هويــت و دسترســی  )IAM( بیانگر چارچوبــی از فرآيندها، سیاســت ها 
و فناوری هــای کســب وکار اســت کــه مديريــت ]ايجــاد، نگهــداری و اســتفاده 
از[ هويت هــای ديجیتــال را تســهیل  می کنــد. ايــن چارچــوب بــرای تعريــف 
نقش هــا، امتیــازات دسترســی کاربــران شــبکه و شــرايط مربــوط بــه اعطــا يا 
رد درخواســت های دسترســی کاربــران )مشــتريان، کارمنــدان، پیمــان کاران( 
بــه منابــع بانــک مــورد اســتفاده قــرار  می گیــرد. مديريت هويــت و دسترســی 
امکان دســتیابی افــراد درســت، با دسترســی صحیــح، بــه منابــع دارای صحت 
ــی را  ــه دسترس ــوط ب ــات مرب ــرده و اطالع ــم ک ــت را فراه ــل درس ــه دلی و ب

ــد. ــداری  می کن نگه
• مديريــت هويــت، اعتبارنامــه و مديريــت دسترســی را می توان بــه عنوان 
ــت و  ــه حاکمی ــا دو مؤلف ــه ب ــت ک ــر گرف ــی IAM در نظ ــای اصل مؤلفه ه
هم پیمانــی پشــتیبانی و تکمیــل می شــوند. ايــن مؤلفه هــا در واقــع بیانگــر 
ــا، سیســتم ها و سیاســت ها هســتند کــه دسترســی  مجموعــه ای از ابزاره
بــه منابــع را مديريــت، پايــش و ايمن ســازی می کننــد. ايــن منابــع ممکــن 

خصیصه های انتسابی
جزیی از ماهیت یک 

موجودیت

دارایی هاموجودیت های حقوقیافراد )موجودیت حقیقی(

خصیصه های اکتسابی
در طول زمان گردآوری و توسعه 
می یابند و امکان تغییر و تکامل 

دارند.

خصیصه های اختصاصی
ویژگی هایی که به یک 

موجودیت نسبت داده می شود 
و عموما بازتابی از روابط با دیگر 

موجودیت ها است.

• سن
• قد

• تاریخ تولد
• اثر انگشت

•  سابقه درمانی
 •  ترجیحات و رفتارها 

)مثل فراداده های تلفنی(

• شماره شناسایی ملی
• شماره تلفن

• آدرس ایمیل

• سوابق کسب وکار
• سوابق حقوقی

• شماره های شناسایی
• صالحیت قانونی

• مدیران

• تاریخچه مالکیت
• تاریخچه تراکنش

• شماره های شناسایی
• حضانت و سرپرستی

• صنعت
• وضعیت کسب وکار

• ماهیت دارایی
• صادرکننده دارایی

اســت فايل هــای الکترونیکــی، سیســتم های رايانــه ای يــا منابــع فیزيکــی 
)اتــاق ســرور، ســاختمان ها و ...( باشــند.

• مديــران فنــاوری اطالعــات بــا بهره گیــری از مديريــت هويــت ديجیتال 
ــک را  ــی بان ــات حیات ــع و اطالع ــه مناب ــران ب ــی کارب ــد دسترس می توانن
ــد. مهم تريــن هــدف مديريــت هويــت و دسترســی ســازمان  کنتــرل کنن
ــک اســت.  ــرد در بان ــه ازای هــر ف ــال واحــد ب ــت ديجیت ايجــاد يــک هوي
زمانــی کــه هويــت ديجیتــال فــرد ايجــاد شــد بايــد عملیــات نگهــداری، 
ــر آغــاز شــود. ــر آن در کل چرخــه عمــر دسترســی کارب اصــالح و نظــارت ب

 روندهای سوق دهنده بانک ها به سمت سیستم های 
هویت دیجیتال

پنــج رونــد اصلــی کــه نیــاز بــه سیســتم های هويــت ديجیتــال کارآمــد و مؤثر 
ــد از: ــد عبارت ان ــدت  می بخش ــه روز ش را روز ب

ــه  ــی ب ــای متک ــمار تراکنش ه ــا: ش ــمتراکنشه ــشحج 1-افزای
هويــت در حــال افزايــش اســت. ايــن افزايش ناشــی از بیشــتر شــدن اســتفاده 
از کانال هــای ديجیتــال و افزايــش ارتباطــات میــان موجوديت هــای مختلــف 

ــت. اس
ن  کنش هــا میــا ترا : فزایــشپیچیدگــیتراکنشها 2-ا
موجوديت هــای متفــاوت و جــدا از هــم، بــدون اين کــه از قبــل رابطــه ای با هم 
داشــته باشــند، در حال افزايــش اســت )ماننــد تراکنش هــای میان مشــتريان و 

کســب وکارها در خــارج از مرزهــا(.
ــات  ــد خدم ــع دارن ــتريان توق ــتریان: مش ــاتمش ــشتوقع 3-افزای
بی نقصی کــه از تمامــی کانال هــا در دســترس باشــد را دريافــت کننــد. آن ها به 
اســتفاده از خدماتــی روی  می آورنــد کــه بهتريــن تجربــه مشــتری را ارائــه کند.

ــم  ــازمان های تنظی ــررات:  س ــممق ــردرتنظی ــاتدقیقت 4-الزام
ــی  ــتند. يعن ــا هس ــون تراکنش ه ــفافیت پیرام ــش ش ــتار افزاي ــررات خواس مق
ــت  ــات هوي ــتری در اطالع ــت بیش ــت و صح ــد دق ــی نیازمن ــات مال مؤسس
مشــتريان بــوده و مســئولیت بیشــتری بــرای اطالعــات هويتــی مفقــودی يــا 

ــان اســت. نادرســت متوجــه آن
5- افزایــشســرعتصدمــاتمالــی/شــهرت:  ابزارهــا و 
ــام  ــرای انج ــی ب ــران غیرقانون ــط بازيگ ــتفاده توس ــورد اس ــای م فناوری ه
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فعالیت هــای نامشــروع در سیســتم های مالــی، روز بــه روز پیچیده تــر 
ــا شــهرت از طريــق  ــی ي ــرای وارد آوردن صدمــات مال ــان ب شــده و توانايــی آن

سیســتم های هويتــی ضعیــف نیــز بیشــتر می شــود.

زیست بوم اعتماد هویت دیجیتال

ــال  ــت ديجیت ــاوری و افزايــش اســتفاده از هوي ــا پیشــرفت فن همــراه ب
ــر  ــداوم عص ــوالت م ــا تح ــتا ب ــی هم راس ــوب قانون ــک چارچ ــد ي باي
حاضــر وجــود داشــته باشــد. رگالتورهــا  می تواننــد بــا هدايــت 
اکوسیســتم های ديجیتــال، حرکــت بــه ســمت ابزارهــای احــراز 
هويــت قوی تــر کمــک کننــد. از جملــه مــواردی کــه بايــد در 

اکوسیســتم هويــت ديجیتــال رعايــت شــود عبارت انــد از:
• تقويت امنیت و حريم خصوصی 

ــئولیت پذيری موجوديت ها در قبال خصیصه های هويتی  • مس
• آسیب پذيری ها و نشــت های داده ای سیستم های هويتی

يــن اســاس، سیســتم های هويتــی نیازمنــد ويژگی هايــی  بــر ا
. هســتند

ــه  ــرل را ب ــاد و کنت ــی، اعتم ــر راحت ــه عنص ــد س ــی بتوان ــر راه حل اگ
صــورت هم زمــان در اختیــار کاربــر قــرار دهــد از مزيــت رقابتــی قابــل 
ــی  ــا و ارزش آفرين ــی فرصت ه ــود. ارزياب ــد ب ــوردار خواه ــی برخ توجه
ــی و  ــای دولت ــش روی نهاده ــش پی ــن چال ــز، مهم تري ــت آمی موفقی

ــه  ــه ب ــه جانب ــد هم ــد دي ــه نیازمن ــت ک ــی اس ــازمان های خصوص س
ــت. ــت اس ــئله هوي مس

 عدم توجه بانک های دیجیتال به هویت دیجیتال

ــه  ــال ب ــای ديجیت ــی بانک ه ــف در کم توجه ــای مختل ــی از فاکتوره ترکیب
موضــوع هويــت ديجیتــال دخیــل هســتند. به عنوان مثــال در اياالت متحــده، 
ــع و  ــر صناي ــر از ديگ ــی کم ت ــاب های بانک ــه حس ــال ب ــی ديجیت دسترس
کشــورها اســت. بیســت ســال پــس از شــروع بانکــداری الکترونیکــی تنهــا 
ــه حســاب های  ــن ب ــق کانال هــای آنالي حــدود دوســوم آمريکايی هــا از طري
خــود دسترســی پیــدا کــرده و تنهــا يک ســوم آن هــا از دســتگاه های موبايــل 
بــرای دسترســی بــه حســاب های بانکــی خــود اســتفاده می کننــد. از طرفــی، 
نهادهــای رگالتوری نیــز در تالش هســتند تــا از مشــتريان در مقابــل اقدامات 
ــب  ــا فشــار بســیارکمی از جان ــد. درنتیجــه، بانک ه ــارقین محافظــت کنن س
ــال  ــت ديجیت ــوزه هوي ــه ح ــرای ورود ب ــوری ب ــای رگالت ــتريان و نهاده مش
ــوط  ــای مرب ــل چالش ه ــاده ح ــا آم ــود، بانک ه ــد. بااين وج ــاس می کنن احس
ــا در  ــی بانک ه ــد اجراي ــران ارش ــتند. مدي ــال هس ــت ديجیت ــوزه هوي ــه ح ب
ــال ۲018  ــای س ــن چالش ه ــی مهم تري ــور بررس ــه به منظ ــنجی ک نظرس
انجــام شــد امنیــت ســايبری را به عنــوان اصلی تريــن چالــش ســازمان خــود 
مشــخص کردند. رويکردهــای هويتــی در تأمین امنیــت از روندهــای نوظهور 

در ايــن حــوزه هســتند
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تأثیر هویت دیجیتال فراتر از ارائه خدمات مالی 

هويــت، انجــام بســیاری از تراکنش هــای اجتماعــی را ممکــن و 
ــرای عملکــرد  سیســتم های هويتــی قدرتمنــدی را ايجــاد می کنــد کــه ب
جامعــه ضــروری هســتند. در حــال حاضــر، سیســتم های هويــت 
ــرار  ــد ديگــران ق ــه خاطــر اينکــه اطالعــات را در معــرض دي فیزيکــی ب
ــا ســرقت  ــن ي ــرای از دســت رفت ــی ب ــزان مخاطــره باالي ــد و می می دهن
ــد.  ــران می کنن ــه کارب ــادی را متوج ــک های زي ــد، ريس ــات دارن اطالع
ــت و  ــال ســرقت هوي ــه خاطــر وجــود احتم ــن ب ــن سیســتم ها همچنی اي
دسترســی بازيگــران غیرقانونــی به خدمــات عمومــی و خصوصــی، جامعه 

ــد. ــرار می دهن ــرات ق ــرض مخاط ــز در مع را نی
ــات  ــه اثب ــزم ب ــا مل ــی موجوديت ه ــی: تمام ــایعموم تراکنشه
ــروعیت  ــا مش ــتند ت ــود هس ــی از خ ــای خاص ــا ويژگی ه ــود ي ــت خ هوي

ــد. ــی را نشــان دهن ــات عموم ــه خدم ــرای دسترســی ب خــود ب
نمونهها

• دسترسی به کمک های اجتماعی )مانند امنیت سالمندی، بیمه بیکاری(
• دسترسی به آموزش

• دسترسی به خدمات درمانی
• دسترسی به ساختارهای مدنی )مانند رأی گیری(

 
تراکنشهــایخصوصی:تمامــی موجوديت هــا ملــزم بــه اثبــات 
ــد در  ــا بتوانن ــتند ت ــود هس ــی از خ ــای خاص ــا ويژگی ه ــود ي ــت خ هوي

تراکنش هــای خصوصــی شــرکت کننــد
نمونهها

• بسیاری از تراکنش های بازرگانی پايه 

• تراکنش های مربوط به تأمین کنندگان خصوصی بزرگ )مانند اجاره 
آپارتمان يا خريد خودرو(

حوزه های کاربردی هویت دیجیتال در بانک دیجیتال

ــه  ــوان در س ــک را  می ت ــال در بان ــت ديجیت ــردی هوي ــای کارب حوزه ه
دســته تقســیم کــرد:

• داخل بانک )کارمندان با افراد- دارايی ها(
ــتارت آپ ها،  ــا اس ــا ب ــکاری بانک ه ــا )هم ــرکا و رقب ــا ش ــی ب • هم پیمان

شــرکت های وابســته بــه بانــک و ارتباطــات بیــن بانکــی(
• مشتريان )حقیقی و حقوقی(

افرادنهادهای قانونیدارایی ها

شبکه هایی که داخل مرزهای طبیعی 
سیستم هویتی برای دارایی ها شکل 
می گیرند، مبتنی بر رده دارایی، منشا 

دارایی ها یا مالکیت آن ها هستند.
نمونه های این شبکه ها شامل شبکه های 
ثبت دارایی هایی است که همگی تحت 

مالکیت یک نهاد واحد هستند.

شبکه هایی که داخل مرزهای طبیعی 
سیستم هویتی برای نهادهای  قانونی 

شکل می گیرند، مبتنی بر تابعیت ملی، بازه 
جغرافیایی و صنعت هستند.

نمونه های این شبکه ها شامل شبکه های 
ثبت کسب و کارهای ملی یا جهانی 
وسیستم های شناسایی صنعت است.

شبکه هایی که داخل مرزهای طبیعی 
سیستم های طبیعی برای افراد شکل می گیرند، 
مبتنی بر موقعیت جغرافیایی یا تابعیت آنان از 

یک نهاد سرپرستی هستند.
نمونه های این شبکه ها شامل سیستم  های 
هویت ملی، سیستم های هویت ایالتی یا 

استانی و سیستم های مدیریتی کارکنان است.

ــام  ــکان انج ــد و ام ــود دارن ــبکه ها وج ــی در درون ش ــای هويت ــن حوزه ه اي
ــن  ــد. اي ــم می کنن ــبکه را فراه ــای داخــل ش ــن موجوديت ه ــا بی تراکنش ه
شــبکه ها معمــواًل پیرامــون گروه هايــی از کاربــران بــا نیازهــا و ويژگی هــای 
ــی«  ــت طبیع ــبکه های هوي ــا، »ش ــن مرزه ــد. اي مشــترک شــکل می گیرن
را تشــکیل می دهنــد. هــر شــبکه هويــت طبیعــی، نیازهــای متفاوتــی دارد و 
بنابرايــن مســتلزم پیکربنــدی سیســتم متفاوتی اســت. بــه عبارتــی می توان 

ــد. گفــت سیســتم های هويتــی درون مرزهــای طبیعــی تکامــل می يابن
ــد  ــرای مقاص ــود ب ــال موج ــت ديجیت ــتم های هوي ــر، سیس ــال حاض در ح
ــان  ــی آن ــطح پیچیدگ ــر و س ــوزه اث ــده اند و ح ــاد ش ــی ايج ــیار متنوع بس
بســیار متفــاوت از يکديگــر اســت. برخــی سیســتم ها، همــان سیســتم های 
هويــت فیزيکــی قديمی هســتند کــه صرفــاً يــک عنصــر ديجیتال بــه آن ها 
الصاق شــده اســت. امــا برخــی ديگــر، سیســتم هايی تمــام ديجیتال هســتند 
ــر اســاس  ــد. ب ــران، گســترش می يابن ــا رشــد نیازهــای کارب کــه همــگام ب

ــتند. ــر هس ــورت زي ــت به ص ــرای هوي ــتم ها ب ــن سیس ــات بهتري تحقیق
ــرای  ــی، ب ــتم های هويت ــر سیس ــراد:اکث ــرایاف ــتمهاب سیس

ــی هســتند. ــا دولت ــب  آن ه ــد و اغل ــراد طراحــی شــده ان اف
ــی  ــات مال ــری خدم ــش فراگی ــرای افزاي ــتم ها ب ــن سیس ــدف: اي ه
ــه  ــرل دسترســی ب ــا کنت ــات، ي ــه خدم ــاده  ســازی ارائ ــی و س و اجتماع

ــده اند. ــی ش ــد طراح ــازمان واح ــک س ــی در ي ــتم  های داخل سیس
سیســتمبــراینهادهــایقانونــی: سیســتم های هويتــی 
بــرای نهادهــای قانونــی، اغلــب حکــم دفاتــر متمرکــز ثبــت اطالعــات 
ــد  ــت  واح ــا دول ــی ي ــازمان عموم ــک س ــت ي ــه در مالکی ــد ک را دارن

هســتند.
هــدف: ايــن سیســتم ها بــرای اســتاندارد ســازی داده هــا در تمامــی نهادهــا، 
ســاده ســازی فرآيندهــا و تجمیــع داده هــا در مقیــاس کالن طراحی شــده اند.

ــرای  ــی ب ــای هويت ــتم ه ــا: سیس ــیه ــرایدارای ــتمهاب سیس
ــتم  ــک سیس ــا ي ــت ي ــز ثب ــر متمرک ــک دفت ــم ي ــب حک ــا اغل دارايی ه

ــد. ــک ســازمان واحــد دارن ــرای ي ــی ب داخل
رايی هــا،  يــن سیســتم ها بــرای  تبییــن مالکیــت دا هــدف: ا
استانداردســازی داده هــا و فراهــم کــردن امــکان عملکــرد سیســتم های 

ــده اند. ــی ش ــبکه، طراح ــت ش تح

چالش های هویتی در بانک ها

ــا  ــت و ب ــالت اس ــش و معام ــر تراکن ــی ب ــاًل مبتن ــک کام ــب وکار بان کس
ــام  ــد و انج ــی دارن ــرات باالي ــطح مخاط ــه س ــروکار دارد ک ــی س تراکنش هاي
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آن ها مســتلزم ســطح بااليــی از اطمینــان و اعتمــاد به هويــت اســت. مطالعات 
جهانــی نشــان می دهد کــه مديريــت هويت و دسترســی پاســخ مناســبی برای 

ــت. ــد داش ــک خواه ــب وکاری بان ــای کس چالش ه
در دنیــای ديجیتــال امــروز کــه مرزهــا روزبــه روز کمرنگ تــر می شــوند، امنیت 
و حريــم خصوصــی را نمی تــوان بــا کشــیدن ديوارهايــی پیرامــون اطالعــات 
ــت و  ــد امنی ــرز جدي ــت، م ــی هوي ــن فضاي ــود. در چنی ــن نم ــاس، تأمی حس
حريــم خصوصــی اســت؛ کــه بــا اســتفاده از ماهیــت هــر موجوديــت می تــوان 

دسترســی بــه يــک تراکنــش را منــع يــا تائیــد کــرد.

نمونهها
»خالصــه هــک: رخنــه ی در سیســتم های کشــور ترکیــه، اطالعــات بیــش از 

نیمــی از شــهروندان آن را افشــا می کنــد«. مجلــه وايــرد، آوريــل ۲01۶
»در بزرگ تريــن هــک دولتــی، اطالعــات انتخابــات فیلیپین مــورد رخنــه قرار 

ــل ۲01۶ ــه گاردين، آوري گرفتند«. روزنام
»قانون ارائــه هدفمند خدمــات مالــی هنــد )Aadhaar Bill( توســط مجلس اين 
کشــور تصويــب شــد. مخالفــان نگــران جاسوســی دولتــی هســتند«. روزنامــه 

ايندين اکســپرس، مــارس ۲01۶
»کــره جنوبــی در نقطــه عطــف تصمیم گیــری در مــورد کارت های شناســايی، 

ســرقت داده هــا«. CBC News، اکتبر ۲01۴
»طــرح کارت هويــت ملــی )بريتانیــا( طــی 100 روز آينــده ملغــی خواهد شــد و 

تمامــی کارت ها از اعتبــار ســاقط خواهنــد شــد«. BBC News، می۲010

»ســازمان امــور مالــی بريتانیــا )FCA(، بانــک Barclays را بــه خاطــر مديريــت 
ــه  ــد جريمــه کــرد«، مجل ــون پون ــی، 7۲ میلی ــم مال ــف مخاطــرات جرائ ضعی

Automated Trader، نوامبــر ۲01۵

»آمريــکا بانک هــا را ملــزم کــرد بــه میلیون ها شــهروندی کــه خدمــات بانکی 
دريافــت نمی کنند، کمــک کنند«، رويتــرز، فوريــه ۲01۶

ــان  ــی در جه ــتم های هويت ــای سیس ــی از چالش ه ــا نمونه هاي ــا تنه اين ه
ــتند. هس

بــا توجــه بــه اهمیــت هويــت ديجیتــال در راســتای پاســخگويی بــه تقاضاها و 
ــد، سیســتم های  ــی جدي ــای فن ــری از قابلیت ه ــرای بهره گی ــاز ب احســاس نی
ــه  ــوان ب ــه مشــکالت موجــود می ت ــد. از جمل ــق نبوده ان ــواره موف ــت هم هوي
ــدم  ــازی و ع ــدم استانداردس ــان، ع ــرش ذی نفع ــدم پذي ــکاری و ع ــود هم نب

اطمینــان نهادهــای تنظیــم مقــررات اشــاره داشــت.
همچنیــن بارزتريــن نگرانی هــا هنــگام پرداختــن بــه سیســتم های شناســايی 
ديجیتــال  مربــوط بــه امنیــت، يکپارچگــی و استانداردســازی ثبــت اطالعــات 
واردشــده، مکانیســم های بازيابــی، اطمینــان از کنتــرل کاربــر و انتخابــی بودن 

داده هــای در دســترس اســت.
نمونــه:  راهــکار CrossVerify بــر اســاس يــک پلتفــرم مبتنی بــر بالک چین 
ــه تأيیــد هويــت بیومتريــک بــرای رفــع نگرانی هــای حــوزه هويــت  و اتــکا ب
طراحی و ســاخته شــده اســت. با ايــن وجــود، موضوعــات وســیع تری همچون 
ــردن ســريع و  ــال ک ــرای فع ــای بانکــی  ب ــی  و بدهی ه ــت نظارت ــدم قطعی ع
اجــرای چنیــن سیســتم های ديجیتــال مرکــزی بايــد مــورد توجــه قــرار گیرد.

هویت دیجیتال در دوران انقالب صنعتی چهارم

دنیا بــا گــذار از عصــر اول اطالعــات و انقــالب صنعتی ســوم وارد عصــر دوم 
اطالعــات و انقــالب صنعتــی چهــارم شــده اســت. از جملــه خصیصه هــای 
نهفتــه و ذاتــی ايــن عصــر »بــاز بــودن« اســت. در چنین شــرايطی يکــی از 
چالش هــای اساســی »تضمین امنیــت« اســت. طبیعی اســت کــه در دوران 
انقالب صنعتــی چهــارم رويکردهای پیشــین حفــظ امنیــت و جلوگیــری از 

ســرقت و کاله بــرداری پاســخگو نباشــند حتــی گهــگاه بــا خصیصه هــای 
ــه نظــر می رســد يکــی از راهکارهــای  ايــن عصــر در تضــاد قــرار گیــرد. ب
مهــم در ايــن زمینــه راهکارهــای هويتــی هســتند. ايــن در حالــی اســت که 
اکثــر مکانیســم های هويتــی موجــود از نســل انقالب صنعتی ســوم بــه ارث 
ــی اســت  ــد. طبیع ــتیبانی می کنن ــی پش ــای فیزيک ــیده اند و از هويت ه رس
مخاطــرات فراوانــی دارنــد. امــا راه حــل چیســت؟ پاســخ ايــن اســت کــه در 
عصــر دوم اطالعــات »هويــت« طاليــه دار امنیــت اســت. بنابرايــن هويــت 
ديجیتــال می تواند پاســخ مناســبی بــرای تضمیــن امنیــت در دوران انقالب 

صنعتــی چهــارم باشــد. 
ــر ايــن، عنصــر ســازنده اصلــی انقــالب صنعتــی چهــارم »داده«  عــالوه ب
اســت، پــس بــرای تضمیــن امنیــت بهتــر اســت بــه هويــت ديجیتــال بــا 
ــی  ــوع اصل ــی دارای 3 ن ــای هويت ــود. داده ه ــه ش ــرد داده محــور توج رويک

ــتند: هس
• داده هايــی کــه اشــخاص خودشــان اعــالم می کننــد )داده هــای داوطلبانــه(. 
ايــن مــوارد همــان داده هايــی هســتند کــه اشــخاص از خــود می داننــد يعنــی 
می توانــد شــامل اطالعــات بانکــی، توکن هــای در اختیــار و اطالعــات 

ــد. ــان باش بیومتريکی ش
• داده هــای هويتــی مشاهده شــده ازجملــه داده هايی هســتند کــه بااطــالع و يا 
بــدون اطــالع اشــخاص از روی رفتارشــان ذخیــره می شــود کــه شــکل دهنده 

ــاری افراد هســتند. داده هــای هويــت رفت
• داده هــای هويتــی ارجــاع شــده شــامل بینش هايــی اســت کــه از 
تجزيه وتحلیــل و پــردازش داده هــای داوطلبانــه و داده هــای هويتــی 

مشاهده شــده اســتخراج می شــوند.

 روش های مدیریت هویت دیجیتال برای دنیای امروز

تجربه کاربــری از نقشــی حیاتــی در موفقیت سیســتم های امــروزی برخــوردار 
ــت  ــت هوي ــت و مديري ــراز هوي ــوزه اح ــی در ح ــه روش هاي ــه ب اســت. در ادام
ديجیتــال اشــاره می شــود کــه در کنــار کاهش ريســک ســرقت موجــب ايجاد 

ــر می شــوند. ــرای کارب يــک تجربــه خــوب ب
ــی کــه  ــردی: کانال ــهکارب ــهبرنام ــهب ــعمراجع ــیمنب • ارزیاب
درخواســت های مشــتری از طريــق آن وارد برنامــه کاربــردی بانــک 
ــرداری اســت  ــه کاله ب ــن آن ک ــری در تعیی ــد نقــش مؤث می شــود، می توان
ــرداری،  ــک کاله ب ــر ريس ــال، از نظ ــوان مث ــه عن ــد. ب ــته باش ــه داش ــا ن ي
ــه  ــا ســايت های مقايســه ب درخواســت هايی کــه از لینک هــای تبلیغاتــی ي
ــم  ــیار ک ــوند بس ــاع داده می ش ــی ارج ــه مال ــردی مؤسس ــای کارب برنامه ه
ــه  ــپ مســتقیم آدرس ب ــا تاي ــه ب ــتند ک ريســک تر از درخواســت هايی هس

ــد. ــه می کنن ــردی مراجع ــه کارب برنام
ــه شــده  ــهشــده:داده های ارائ ــایدادهایارائ • بررســیالمانه
توســط کاربران بايــد از طريق نگاشــت بــا منابــع داده ای موثق مورد بررســی 
قــرار گیرنــد تــا عــالوه بــر جلوگیــری از جعــل و کاله بــرداری امــکان ايجاد 

يــک پروفايــل جامــع بــرای هــر کاربــر وجود داشــته باشــد.
•حــذفدادههایتکــراریثبــتشــده:بانک ها و مؤسســات مالی 
بايد بــا يکپارچه ســازی فرآيندهــا و ايجاد هويــت ديجیتــال واحــد از دريافت 

اطالعــات تکــراری در کانال هــای مختلف جلوگیــری کنند.
• کاهــشزمانمتوســطثبــتاطالعــاتمشــتری:مشــتريان 
ــای  ــال راه ِحل ه ــه دنب ــام ب ــت ن ــان ثب ــش زم ــورت افزاي ــواًل در ص معم
ــتی و  ــای دس ــی فرآينده ــفافیت، جايگزين ــاد ش ــد. ايج ــن می رون جايگزي
ــه  ــا فرآيندهــای خــودکار و ايجــاد گزينــه مربــوط ب سیســتم های ســنتی ب
انتخــاب کانــال ارتباطــی می توانــد موجــب کاهــش زمــان ثبــت اطالعات 

ــود. توســط مشــتری ش
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تالش برای ارائه توکن احراز هویت 
تا پایان سال جاری

مدیرعامل تکنو تجارت با ققنوس گفت وگو می کند؛
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تعریفشماازققنوسچیست؟
ققنــوس را يــک پلتفرم ارائــه خدمــات يکپارچــه غیرمتمرکــز می دانــم؛ در واقع، 
ــه  ــدون اينک ــد، ب ــت کنی ــرويس هايی را درياف ــات و س ــد خدم ــما می توانی ش
محصــول شــما از پیچیدگــی برخوردار باشــد يــا تأيیديه نظــارت بانــک مرکزی 

يــا نهادهــای ديگــر را کســب کنــد.
ــارتو ــکتج ــازویبان ــوانب ــارتبهعن ــوتج ــگاهتکن ن

ــت؟ ــهاس ــوسچگون ــبکهققن ــانش ــنمیزب جدیدتری
ــوع را تعريــف و ايجــاد کــرد؛  ــوان دو ن ــگاه بانــک می ت در شــبکه ققنــوس از ن
اولیــن نــوع توکن مبتنــی بــر يــک دارايی اســت و يــک ســری هــم توکن های 
کاربــردی و ارائه دهنــده خدمــات اســت. ارائــه کــردن توکــن مبتنــی بــر دارايی 
از طــرف بانــک بــا موانــع حقوقــی متعــددی روبــرو بــوده و ارائــه کــردن يــک 
توکــن مبتنی بــر يــک دارايی ارزشــمند دچــار پیچیدگی هــای خاصــی در زمینه 
ــارت  ــو تج ــرکت تکن ــه، ش ــوان نمون ــت؛ به عن ــرمايه گذاری اس ــارت و س نظ
به صــورت ماهانــه گــزارش می دهــد کــه در چــه دارايی هايــی بــه چــه میــزان 
ــت و  ــک محدودي ــرف بان ــه از ط ــرا ک ــت، چ ــام داده اس ــرمايه گذاری انج س

ــود دارد. ــرمايه گذاری وج ــت در س ممنوعی
رويکــرد گام اول تکنــو تجــارت توســعه و انتشــار توکن هــای خدمات محــور بر 

بســتر شــبکه ققنــوس اســت کــه نگرانــی و دغدغه هــای پايین تــری را دارند.
بــر همیــن اســاس مــا در تکنــو تجــارت به ســوی ارائــه توکــن مبتنــی بــر ارائه 
خدمت کاربــردی حرکــت کرديــم و در حــال فعالیــت  روی پــروژه توکــن احراز 
هويــت هســتیم؛ احــراز هويــت در ابتــدا بــا ققنــوس شــروع شــد و با همــکاری 
واحــد توســعه کســب وکار ققنــوس، ايــن پــروژه در ســه الــی چهــار مــاه اخیــر 
اجرايــی شــده و امیدواريــم بــه زودی نهايــی و عملیاتــی شــود. در توکــن احــراز 
هويــت، ناشــر، ققنــوس بــوده و میزبان فنــی توکــن نیز شــرکت تکنــو تجارت 
خواهــد بــود. همچنیــن بــر اســاس تعريــف انجــام شــده، احــراز کننــده هويت 
بانــک تجــارت و پذيرنــده توکــن ســاير بانک هــا هســتند. در مــدل ايــن توکن، 
پذيرنــده بــرای احراز هويــت مشــتريان خود بــه میزبان فنی و ناشــر درخواســت 
ــه  ــر باتوجه ب ــی و ناش ــان فن ــد و میزب ــت می دهن ــنجی هوي ــراز و اصالت س اح
ــک احــراز  ــده می فرســتد و بان ــک احــراز کنن ــرم، مشــتريان را ســمت بان پلتف
ــد  ــر روی شــبکه منتشــر می کنــد کــه می توان کننــده توکن هــا را دريافــت و ب

ــا بانکی و شــرکتی باشــد. کاربرمحــور ي
پنــل مديريتــی و نرم افــزاری توکــن ايجــاد شــده و به دنبــال پذيرنــده آمــاده به 
فعالیت هســتیم؛ ققنوس، تکنــو تجارت و بانــک تجــارت اقدامــات الزم را انجام 
داده انــد و پــروژه مســیر و اهــداف خــود را به خوبــی دنبــال می کننــد و نیــاز بــه 
پذيرنــده مناســب داريم تــا پــروژه توکن احــراز هويــت عملیاتی شــود؛ ســامانه 
در بانــک آماده شــده تــا همیــن حــاال در صــورت وجــود پذيرنــده، توکــن احراز 

هويــت کار خــود را بــرای ارائــه خدمــت آغــاز کند.
توکــن احــراز هويــت آمــاده آغــاز بــه کار آزمايشــی اســت و انتظــار داريــم تــا 

پايــان ســال توکــن منتشــر و مورداســتفاده قــرار بگیــرد.
برنامــه ای کــه داريم، بحــث توکــن احــراز هويت بــوده و ســپس قصــد داريم به 
دنبــال توکــن وثیقه بــرای بانک تجــارت و شــبکه بانکی حرکــت کنیــم؛ در اين 

مــدل می توانیــم، هــر دارايــی را به عنــوان وثیقــه قبــول کنیــم و آن را تبديــل به 
توکــن کنیــم، میــزان توکــن معــادل تســهیالت نــزد بانــک بــالک می شــود و 
مــازاد توکــن قابلیــت دريافــت خدمــت يــا تســهیالت از ســمت بانــک ديگری 
را که بــر بســتر ققنــوس خدمــت تســهیالت در برابــر وثیقــه را انجــام می دهد، 
ــا پايــان ســال بحــث توکــن  دريافــت کنــد. برنامــه مــا به صــورت متمرکــز ت
احــراز هويــت اســت و امیدواريــم بــا اجرايــی شــدن ايــن توکــن، بــرای ســال 
آينــده بــا همراهــی ققنــوس و بانــک تجــارت بــه ســمت اجــرای پــروژه توکن 
وثیقه حرکــت کنیــم کــه خدمــت جــذاب و بســیار کاربــردی بــرای مشــتريان 

بانــک تجــارت و اســتفاده کنندگان از شــبکه ققنــوس اســت.

درمــدلتوکــنوثیقهایکــهتکنــوتجــارتتوســعهآنرادر
دســتورکارقــرارداده،اولویــتاســتفادهبــاچــهمشــتریانی

اســتوچــهوثایقــیقابلیــتدریافــتخواهندداشــت؟
ــدا مشــتريان بانــک  ــا ابت ــم ت ــازار توکــن وثیقــه در نظــر داري ــه ب ــرای ورود ب ب
تجــارت در شــبکه ققنــوس بتواننــد در برابــر توکن هــای خريــداری شــده مانند 
پیمــان، تســهیالت يــا ســرويس خــاص ديگــری دريافــت کنــد؛ درصورتی که 
ايــن خدمت بــا اســتقبال روبــرو شــد، توکــن وثیقــه در شــبکه به صــورت کامل 
منتشــر می شــود و ديگر مهــم نیســت کاربران شــبکه ققنــوس مشــتری کدام 
بانــک باشــند. در بانک تجــارت بــه دنبــال آن هســتیم تا بــه ســمت وثیقه های 
ــه آن  هــا  ــز حرکــت کنیــم کــه از جمل ــا مــدل توکناي ــر و ارزشــمند تر ب بزرگ ت
می تــوان بــه ملــک اشــاره داشــت کــه دچــار مشــکل انجمــاد دارايــی اســت 
چــرا کــه فــردی به عنــوان وثیقــه، ملکــی را بــرای تســهیالت معرفــی می کند 
و در نهايــت بــا نصف ايــن مبلــغ، تســهیالت را دريافت می کنــد و مابقــی ارزش 
دارايــی صرفــاً منجمــد می مانــد و قابلیــت اســتفاده نــدارد تــا زمانــی کــه فــرد 

نســبت بــه بازپرداخــت کامــل تســهیالت اقــدام کند.

شــمابــهوثیقــهملــکاشــارهداشــتیدوتأکیــدداریــدکــه
ــازاســتبســتر ــهنی ــیارزشــمندیاســتک ــکدارای مل
وثیقــهگیــریدیجیتــالآنایجــادشــودتــامشــکلانجماد
ــرای ــهب ــیاســتک ــندرحال ــاای ــودام ــعش ــیرف دارای
فــروشملــککــهیــکدارایــیمنجمدبــهشــمارمــیرود،
چــرارونــدتوکنایــزکــردنامــالکپیچیــدهوبــامشــکالت

متعــددروبــرواســت؟
ــای  ــع مشــکل دارايی ه ــوس، رف ــه شــبکه ققن ــی و اولی ــداف اصل يکــی از اه
منجمــد در ايــران بود امــا ايــن موضوع بــا پیچیدگی هــای بــزرگ روبرو اســت؛ 
ــا در  ــث تناقض  ه ــران، بح ــب و کاری اي ــکل کس ــی از مش ــش بزرگ ــک بخ ي
اجــرای قانون و تفاســیر متعــدد دســتگاه ها در قانــون به شــمار مــی رود و همین 
موضــوع باعــث شــده تــا بانــک مرکــزی نیــز نــگاه متفاوتــی داشــته باشــد. در 
ــک  ــوص مل ــی به خص ــبکه بانک ــد ش ــای منجم ــازی دارايی ه ــه، آزادس زمین
ــرمايه گذاری و  ــد و اداره س ــام ش ــوس انج ــط ققن ــادی توس ــای زي همکاری ه
اداره تــدارکات بانــک تجــارت نیــز درگیــر شــدند و مذاکراتــی انجــام شــد کــه 

ــعه  ــی توس ــازوی اجرای ــارت(، ب ــو تج ــارت )تکن ــرای تج ــب وکارهای نوگ ــعه کس ــرکت توس ش
ــه شــمار  ــاز ب خطــوط کســب وکارهای نویــن بانــک تجــارت و حرکــت به ســوی نوآوری هــای ب
مــی رود کــه از ســال 98، در راســتای تحقــق اهــداف درازمــدت خویــش و همچنیــن همســو بــا 
ــبکه  ــی در ش ــده میزبان ــع ش ــر کل توزی ــه دفت ــارت گام در عرص ــک تج ــتراتژی های کالن بان اس
ققنــوس، اولیــن و بزرگ ترین زیرســاخت دفتــر کل توزیع شــده در ایــران را آغــاز کرد و عضــو بنیاد 
ققنوس شــد. در شــماره ششــم مجلــه ققنــوس بــرای پیگیــری وضعیــت و برنامــه تکنــو تجارت 
به عنــوان یکــی از میزبانــان شــبکه ققنــوس به ســراغ حمیــد علــی محمــدی، مدیرعامل شــرکت 
توســعه کســب وکارهای نوگــرای تجــارت )تکنــو تجــارت( رفتیــم و بــا او دربــاره نــگاه مجموعــه 

تکنــو تجــارت و اقدامــات اجرایــی آتــی بــر بســتر پلتفــرم ققنــوس گفت وگــو کردیــم.

مهدیفوقی
عضو تحريريه ققنوس
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ــاختمان  ــن و س ــای زمی ــه صندوق ه ــف از جمل ــای مختل ــت مدل ه در نهاي
بررســی شــد امــا از آنجايــی کــه ابهاماتــی ماننــد خلــق پــول، ايجــاد حبــاب در 
قیمــت توکــن و ... باعث شــد تــا راهــکاری بــرای رفع ايــن مشــکالت پیچیده 
شناســايی نشــود؛ اعتقــاد دارم، دلیل اصلــی موضــوع فقــدان راهکار بــرای رفع 
نگرانــی نهادهــای نظارتــی در ارائــه توکن ملک بحــث وجود ســازوکار مشــابه 

يعنــی بــازار ســرمايه اســت.
از ســويی ديگــر بــا وجــود ايــن مســائل ققنــوس بــرای ارائــه توکــن ملــک بــه 
ســمت ارائــه توکن بــر اســاس سیســتم تعاونــی حرکت کــرد کــه بــرآورد بانک 
تجــارت از ايــن موضــوع چنــدان جالــب نبــود چــرا کــه مــدل تعاونــی می تواند 
ــئولیت  ــت و مس ــه قابلی ــوس ک ــد ققن ــی مانن ــرکت خصوص ــک ش ــرای ي ب
نگهداری يک شــرکت خصوصی ديگــر را دارد و مــدل پیاده ســازی در آن دارای 
پیچیدگی های قانونی نیســت، مشــکلی نداشــته باشــد اما بــرای بانــک، تبديل 
کردن يــک پروژه بــه شــرکت ديگــر و ايجــاد ســهام داران و هیئت مديــره در آن 

شــرکت جديــد، اصــواًل افزايــش پیچیدگــی و فرايندها اســت.

بــهنظــرشــما،مهمتریــندلیــلعــدمارائــهتوکنتوســط
بانکهــاوشــرکتهابــربســترققنــوستــابــهامــروزچــه
ــانققنــوس ــامیزبان موضوعــیاســتکــهباعــثشــدهت

فعالیــتچندانــینداشــتهباشــند؟

اذيت هــای متعــددی بــرای ققنــوس ايجــاد کنــد چــرا کــه ققنــوس در حــال 
ايجــاد يک ســازوکار مشــابه اما بــا قابلیــت فعالیــت آســان و بــدون محدوديت 
اســت. اســتراتژی شــرکت تکنــو تجــارت بــرای شــروع کار بــا ققنــوس و  ارائه 
ــهرت  ــک ش ــه ريس ــت ک ــری اس ــه بهت ــور، گزين ــات مح ــای خدم توکن ه
ــج شــدن  ــا راي ــم ب ــرای بانــک تجــارت دارد، امیدواري ــری ب ــب پايین ت به مرات
و بــاز شــدن فضــای کشــو، پروژه هــای بهتــر و جديديتــری را داشــته باشــیم.

بانــکمرکــزیبهعنــواننهــادقانونگــذارپولــیو
ــد ــدمانن ــبوکارهایجدی ــتکس ــور،ازباب ــیکش بانک
ــای ــهدغدغهه ــماب ــگاهش ــیدارد؛ن ــوسنگرانیهای ققن

سیاســتگذارنچیســت؟
از مهم تريــن مشــکالت کســب وکاری در ايــران، تخريــب فضــای 
کســب و کار اســت؛ برخــی از کســب و کار هــا با مــدل اشــتباه اجرا می  شــوند 
ــه  ــوند، درصورتی ک ــل می ش ــه تبدي ــک بحــران و فاجع ــه ي ــت ب و در نهاي
ــرود، در  ــروژه ب ــرای پ ــه ســمت اج ــح ب ــدل صحی ــا م ــک کســب و کار ب ي
ــرو می شــود.  ــروژه روب ــا پاســخ منفــی و مشــکالت در اجــرای پ ــت ب نهاي
از جملــه پروژه هايــی کــه در فضــای ســرمايه گذاری جديــد باعــث 
ــا  ــه پديــده شــانديز اشــاره داشــت کــه ب ــوان ب ايجــاد مشــکل شــده می ت
ــک  ــا ي ــت و ب ــکل گرف ــی ش ــدون ارزش خاص ــدود و ب ــی مح پذيره نويس

يکــی از موضوعــات مهم کــه در ارائــه توکــن و ســرمايه گذاری بر اســاس مدل 
ارائــه يــک ارزش يــا خدمت توســط بانــک بايــد بــه آن نگاهــی جدی داشــت، 
بحث ريســک برنــد بســیار بــاال اســت؛ به عنــوان نمونــه درصورتی کــه فردی 
بــر بســتر بانــک تجــارت يــک توکــن خريــداری کنــد و ايــن توکــن در آينــده 
دچــار مشــکل شــود و قابلیــت نقــد شــدن را نداشــته باشــد، راه هــای زيــادی 
ــاد شــعب،  ــداد زي ــه تع ــک تجــارت باتوجه ب ــراض و شــکايت از بان ــرای اعت ب
ــک  ــا ي ــری ي ــاژ خب ــک رپرت ــی اســت ي ــود دارد و کاف ــی و ... وج روابط عموم
محتــوا در شــبکه های اجتماعــی منتشــر شــود کــه بانــک تجــارت بــه دنبــال 
کالهبــرداری بــا توکــن اســت و همیــن موضــوع، هزينه هــای چنــد برابــری 
اجتماعــی و تبلیغاتــی را بــرای مجموعــه بانــک تجــارت به منظــور رفــع نــگاه 
و بهبــود وضعیــت افکارعمومــی بــه دنبــال دارد امــا ايــن در حالــی اســت کــه 
اگــر توکنــی کــه ققنــوس آن را ارائــه کــرده بــا مشــکلی جــدی روبــرو شــود، 
ققنــوس نهايتــاً تمــاس يــا شــکايتی را دريافــت کنــد کــه تفــاوت خاصــی در 
شــرايط ققنوس نــدارد. اعتقــاد دارم، يکــی از داليل اصلــی وارد نشــدن محکم 
بانک هــا و مجموعه هــای ديگــر در همــکاری و ارائــه توکــن توســط بانک هــا 

در شــبکه ققنــوس، ريســک برنــد و محدوديــت قوانیــن اســت.
درصورتی کــه بتوانیــم دغدغه هــای میزبانــان و ناشــران را رفــع کنیــم، 
اســتفاده از شــبکه ققنــوس در ايــران بســیار رايــج خواهــد شــد؛ البته، بايــد اين 
موضــوع را در نظــر داشــت کــه احتمال مــی رود ســازمان بــورس مشــکالت و 

میــزان بســیار زيــاد تبلیغــات مــردم را بــه ســمت خــود جــذب کــرد و حــاال 
نهادهــای قانون گــذار نگــران هســتند کــه ققنــوس بــر بســتر يــک پلتفرم 
ديجیتالی باعث شــود تــا تعــداد زيــادی از افــراد درگیر شــوند و ماننــد پروژه 
شــانديز بــا مشــکل مواجــه شــوند کــه ايــن نــگاه اشــتباه اســت، امــا بايــد 
قبــول کنیــم کــه مقاومــت در مقابــل فنــاوری نــه تنهــا در ايــران بلکــه در 
تمــام نقــاط دنیــا وجــود دارد؛ فنــاوری به دنبــال تغییــر اســت اما بســیاری از 
فناوری هــا بــه دنبــال تحــول هســتند و الزم اســت کــه در اســتفاده از آن ها 

احتیــاط منطقــی باشــد تــا فنــاوری مخــرب حــذف شــود.
ققنــوس از رگوالتــوری بانــک مرکزی رد نشــده اســت يا شــايد بهتر باشــد 
کــه بگويیم اصــواًل نیــاز نبــوده کــه ققنوس تحــت نظــارت بانــک مرکزی 
باشــد؛ اصــواًل، فلســفه خلــق بالک چیــن، بــا ذات بانــک مرکــزی مشــکل 
دارد زيــرا بالک چیــن بــر اســاس اجمــاع اســت و بــه دنبــال بی اثــر کــردن 
و ازبین بــردن نهــاد قانون گــذار يــا رگوالتــور اســت. چالش هــای متعــددی 
بــرای ققنــوس، بانــک مرکــزی و شــبکه بانکــی وجــود دارد؛ خوشــبختانه، 
ققنــوس صرفــاً توکن مبتنــی بــر دارايــی ارائــه کــرده و بــر روی ارائه ســاير 
خدمــات و کاربردهــای فنــاوری زنجیــره بلــوک که فلســفه وجــودی بانک 
مرکــزی و شــبکه بانکــی را از بیــن می بــرد، تمرکــز نکــرده و هیــچ زمانــی 

مدعــی نشــده کــه آمــده تــا ســاختار بانــک مرکــزی را از بیــن ببرد.
تأکیــد دارم، ققنــوس بــرای رفــع مشــکل در ارتبــاط بــا بانک مرکــزی الزم 

ــه  ــه در ارائ ــم ک ــات مه ــی از موضوع یک
ــه  ــدل ارائ ــر م ــرمایه گذاری ب ــن و س توک
ــک  ــط بان ــت توس ــا خدم ــک ارزش ی ی
بایــد بــه آن نگاهــی جــدی داشــت، 
بحــث ریســک برنــد بســیار زیــاد اســت
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اســت تا نگاه هــا را همســو کــرده  و درعین حــال دانــش و آگاهــی مجموعه 
تصمیم گیــر در بانــک مرکــزی را از فلســفه وجــودی فنــاوری بالک چیــن 
افزايــش دهند تــا تناقــض میــان بانــک مرکــزی و ققنــوس از میان بــرود.

 فنــاوری بالک چین مســئله بســیار مهمــی اســت و همــواره فنــاوری صبر 
ــی دو  ــک ال ــاد دارم در ي ــود، اعتق ــام ش ــری انج ــه تصمیم گی ــد ک نمی کن
ســال آينــده اقدامــی می شــود کــه بانــک مرکــزی در نهايــت مجبور  شــود 
تــا فنــاوری زنجیــره بلــوک را بپذيــرد و در غیر ايــن صــورت، در مقابــل اين 
ــای  ــه فناوری ه ــدوارم تجرب ــود. امی ــی می ش ــار عقب ماندگ ــاوری دچ فن
ــران اجرايــی شــدند و بســیاری  متعــدد ديگــری کــه بعــد از مدت هــا در اي
ــرای  ــی ايجــاد شــد را ب ــت و عقب ماندگ ــن رف ــا از بی ــای آن ه از فرصت ه

زنجیــره بلــوک شــاهد نباشــیم.
احســاس مــا اين نیســت کــه تناقض رفتــاری بانــک مرکــزی باعــث ايجاد 
مشــکل در بنیــاد ققنــوس يــا حتــی شــرکت ققنــوس شــود؛ چنــد بانــک 
بــزرگ و مهــم کشــور در ايــن مجموعــه ســرمايه گذاری کردنــد و اصــواًل 

شــاهد مشــکل خاصــی در رونــد ققنــوس نخواهیــم بــود.
ــاره  ــر درب ــای ديگ ــا نهاده ــزی ي ــک مرک ــکل بان ــخت گیری و مش س
ــی  ــرای توکن هاي ــخت گیری ب ــل س ــت، در مقاب ــی اس ــای داراي توکن ه
ماننــد احــراز هويــت و وثیقــه بســیار کمتــر بــوده يــا بهتــر اســت بگويیــم 
کــه ســخت گیری وجــود نــدارد. اعتقــاد دارم، به جــای جنگیــدن و تــالش 

ــو تجــارت توســعه  رویکــرد گام اول تکن
ــور  ــات مح ــای خدم ــار توکن ه و انتش
 بــر بســتر شــبکه ققنــوس اســت
ــری  ــای پایین ت ــی و دغدغه ه ــه نگران ک

را دارنــد.

فــراوان بــرای تغییــر در ذهنیــت قانون گــذاران الزم اســت تــا توکن هايــی 
با ريســک پايین تــر را منتشــر کنیــم تــا ذهنیت آن هــا بهبــود پیدا کنــد؛ اين 
موضــوع می توانــد بــه ققنــوس کمــک و از هــدر رفت زمــان نیــز جلوگیری 
ــای  ــع دغدغه ه ــردن و رف ــز ک ــاوری توکناي ــعه فن ــور توس ــد. به منظ کن
ــوان  ــت عن ــزوری تح ــت کاتالی ــا از ظرفی ــت ت ــروری اس ــذار ض قانون گ

ــود. ــتفاده ش ــادی اس ــج و ع ــای راي توکن ه

ــات ــرایخدم ــاتب ــانیوتبلیغ ــارتاطالعرس ــوتج تکن
مبتنــیبــرشــبکهققنــوسراازچــهزمانــیآغــازخواهــد

ــرد؟ ک
ــات  ــال تبلیغ ــه دنب ــا ب ــوچ نیســت؛ م ــات پ ــو تجــارت تبلیغ اســتراتژی تکن
مناســب بــرای ديده شــدن و افزايــش مخاطبــان هســتیم امــا درصورتی کــه 
زيرســاخت مناســب وجــود نداشــته باشــد، صرفــاً تبلیــغ انجــام می شــود و 
ــی اســت کــه  ــه فراموشــی ســپرده می شــويم، ايــن در حال ــی ب بعــد از مدت
نیــاز اســت تــا توکن هــای اصلــی و واقعــی وجــود داشــته باشــد و در نهايــت 
نیــاز اســت تــا پــس از جــذب مخاطــب، تعامــل آن را بــا کســب و کار ققنوس 
افزايــش دهیــم. در نظــر داريــم بعــد از منتشــر شــدن توکــن توســط تکنــو 
ــرای  ــای الزم ب ــان فعالیت ه ــوس، هم زم ــبکه ققن ــتر ش ــر بس ــارت ب تج
برندينــگ و تبلیغــات را ايجــاد کنیــم و در اين راســتا بــا روابط عمومــی بانک 

تجــارت همــکاری مســتقیم و جلســات مســتمر داريــم تــا ايــن اقــدام قبــل 
ــرای  ــد بســیار کوچــک ب ــوت هرچن ــاری به صــورت پايل ــان ســال ج از پاي
مشــتريان و همــکاران در بانــک تجــارت انجــام شــود و از خدمــات توکــن 

تکنــو تجــارت و شــبکه ققنــوس اســتفاده کننــد.
ــه  هــدف اصلــی مــا در زمینــه برندينــگ در مجموعــه ققنــوس، رســیدن ب
ــط  ــات آن توس ــوس و خدم ــبکه ققن ــی از ش ــب آگاه ــزان مناس ــک می ي

ــت. ــارت اس ــک تج ــتريان بان ــدان و مش کارمن

ازنظــرشــمامهمتریــناقدامــیکــهققنــوسبایــدبرای
ســال1400درنظــربگیرد،چیســت؟

ســال جــاری، بايد بــه هــر ترتیبــی میــزان فعالیــت ســاير بانک هــا را افزايش 
دهــد؛ در حــال حاضــر تمامــی تبلیغــات، اطالع رســانی و جــذب مشــتريان از 
ــان  ــا ديگــر میزبان ســمت شــرکت ققنــوس انجــام می شــود و الزم اســت ت
ــا  ــت ي ــک خدم ــد ي ــا باي ــن بانک ه ــر م ــه نظ ــند. ب ــته باش ــارکت داش مش
محصــول کاربــردی و بــا ريســک پايیــن را ايجــاد و در زمینــه اطالع رســانی 

و تبلیغــات بــرای جــذب کارمنــدان و مشــتريان خــود اقــدام کننــد.
ــاهد  ــزرگ را ش ــتباه ب ــک اش ــوس ي ــی ققن ــای قبل ــفانه در رويداده متأس
ــه  ــی اســت ک ــن در حال ــا اي ــی شــده ام ــدادی محصــول رونماي ــم؛ تع بودي
همچنــان ايــن توکن هــا ارائــه نشــده اند و ســامانه و سیســتمی بــرای خريــد 

ــن  ــدن از اي ــد دارم، ديده ش ــدارد. تأکی ــود ن ــا وج ــن توکن ه ــتفاده از اي و اس
طريــق و بــا تبلیغــات موقــت اســتراتژی صحیحــی نیســت. پاشــنه آشــیل، 
ــرای  ــزان فعالیــت بانک هــا ب مــدل کســب و کار ققنــوس در ســال 1۴00 می
ــن  ــوس اســت. همچنی ــر بســتر شــبکه ققن ــن ب ــه توک اطالع رســانی و ارائ
نکته مهــم در ســال آينــده بــرای ققنــوس، میــزان اســتفاده از ســاير بانک ها 
ــه فکــر  در انتشــار يــک توکــن توســط بانــک ديگــر چقــدر اســت کــه البت

ــرد. ــت خاصــی صــورت بگی ــود وضعی ــه بهب ــن زمین ــم در اي نمی کن

ــه ــدوب ــداریکردهای ــاراخری ــدامتوکنه ــوسک درققن
نظــرشــماچــهتوکنــیبایــددرققنــوسارائــهشــود؟

در ققنــوس توکــن پیمــان و توکــن المــاس دايادايموند خريــداری کــرده ام و 
از ايــن توکن هــا اســتفاده می کنــم چــرا کــه اصــواًل خريدوفــروش و مــدل 
ســرمايه گذاری جــذاب اســت امــا يکــی از توکن هايــی کــه به عنــوان نــگاه 
ــبکه  ــات ش ــتفاده از خدم ــش اس ــر افزاي ــرای آن ب ــد دارم اج ــازمانی تأکی س
ــرار  ــه ق ــما وثیق ــرا ش ــت زي ــه اس ــن وثیق ــث توک ــد، بح ــوس می افزاي ققن
ــا  ــر توکــن خــود تســهیالت ي ــال آخــر قــادر هســتید براب ــا ري می دهیــد و ت
خدمــات دريافــت کنیــد کــه بــرای شــهروندان جذاب اســت چــرا که بیشــتر 

وثايــق امــالک و کارخانــه هســتند.



ماهنامه ققنوس  |  شماره ششم22



23 | kuknos.ir |

هویت در اغام

ــا  ــیعي از کنش ه ــم وس ــاهد حج ــي ش ــع مال ــال 99، در صناي ــي س ط
ــم.  ــنجي بودي ــايي و اصالت س ــه شناس ــدد در زمین ــاي متع و تصمیم ه
دادســتاني، پلیــس فتــا، بانــک مرکــزي، ســازمان بــورس و اوراق 
بهــادار، اپراتورهــاي خدمــات پرداخــت الکترونیــک، ســکوهاي تجــارت 
ــه  ــي در زمین ــورس و ... همگ ــاي ب ــزرگ، کارگزاري ه ــک ب الکترونی
احــراز هويــت غیرحضــوري، اصالت ســنجي، اعطــاي دسترســي 
الکترونیــک و از راه دور و افزايــش محرمانگــي، اقداماتــي متعــدد و 

ــد.  ــام دادن ــر انج ــا يکديگ ــگ ب ناهماهن
موضــوع شــرکت اســنپ، مخفــي ســاختن شــماره تلفــن همــراه 
ــز  ــورت رم ــوع را به ص ــزي موض ــک مرک ــود. بان ــده ب ــافر از رانن مس
ــتاني  ــار دادس ــرو فش ــز دوم کارت را پی ــده و رم ــماره کارت دي کارت، ش
ــرد و  ــیرين تر ک ــه را ش ــن تجرب ــتاني اي ــس از آن، دادس ــرد. پ ــا ک پوي
ــا( نوشــت،  ــادل اطالعــات )فت ــه پلیــس فضــاي تب طــي نامــه اي کــه ب
دســتور بــه انــواع محدوديت هــاي جديــد در حــوزه پرداخــت و بانکداري 

ــه  ــد. ب ــز ادامــه يافتن ــه عــالوه قصه هــاي قديمــي نی الکترونیــک داد، ب
ــود  ــز کارت خ ــردم رم ــل، م ــال هاي قب ــتر از س ــه، بیش ــوان نمون عن
ــردم  ــه م ــر ماه ــه ه ــد ک ــار مي گوي ــد. آم ــاد زدن ــا فري را در مغازه ه
ــاه  ــر از پنج ــغ کمت ــا مبل ــش ب ــارد تراکن ــدود دو میلی ــام ح ــراي انج ب
هــزار تومــان، از کارت و رمزکارتــي به عنــوان ابــزار اصالت ســنجي 
ــان را  ــون توم ــد ده میلی ــوان چن ــا آن مي ت ــه ب ــد ک ــتفاده کرده ان اس

جابه جــا کــرد. 
هــر يــک از متولیــان فــوق، بــه صــورت تخصصي و بــا تمرکــز بــر دامنه 
ــا ادبیــات تخصصــي حــوزه  ــه اقداماتــي زده و ب فعالیــت خــود، دســت ب
ــر  ــدي متکث ــاهد رون ــا ش ــد. م ــان کرده ان ــي را بی ــود مطالب کاري خ
ــرداي  ــن عرصــه دنیــاي ف ــگ از اقدامــات در مهم تري ــا  ناهماهن ام
ــودمند  ــي ناس ــق رويه هاي ــات و خل ــه اقدام ــت ب ــا دس ــم. م ــود بودي خ
زده ايــم. در مواجهــه بــا توســعه روزافــزون اقتصــاد ديجیتــال، اگــر قــرار 
بــر ايــن باشــد کــه توســعه ظرفیت هــا را اين گونــه انجــام دهیــم. هیــچ 

وحیدصیامی
کارشناس صنعت بانکداری
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ــن  ــر از اي ــتي زودت ــد. بايس ــد ش ــس نخواه ــب هیچ ک ــدي اي نصی عاي
ــم.  ــیر بازگردي مس

اقتصاد دیجیتالی و زیرساخت های مورد نیاز

ــیار  ــت بس ــه اينترن ــي ب ــاخت هاي دسترس ــا 9۴ زيرس ــال هاي 9۲ ت ــي س ط
ارتقــا يافتــه و فضــاي مجــازي بــه ســرعت در کشــور فراگیر شــده، ضــرورت 
ــال آشــکار  ــي و اقتصــاد ديجیت ــه انقــالب چهــارم صنعت ــه مقول ــن ب پرداخت
اســت. در شــکل زيــر دو گــراف بیانگــر اقتصــاد ديجیتــال نشــان داده شــده 

ــت: اس

Narrow Scope: Digital Economy

 کسب و کار الکترونیک
تجارت الکترونیک

 انقالب صنعتی چهارم
 کشاورزی دقیق

اقتصاد الگوریتمی

 خدمات دیجیتال
 اقتصاد پلتفرمی
 اقتصاد اشتراکی

اقتصاد گیگ

IT نرم افزار  و مشاوره 
 تولید سخت افزار

 مخابرات
خدمات اطالعاتی

حوزه  وسیع
ز  ا اســتفاده  شــامل 
فناوری هــای دیجیتالــی 
نجــام   ا بــرای  متنــوع 
فعالیت هایــی همچــون 
کســب و کار الکترونیــک، 
لکترونیــک،  ا تجــارت 
توماســیون و  هــوش  ا
ــوع  ــه در مجم ــی )ک مصنوع
اقتصــاد الگوریتمــی نامیــده  
د  قتصــا ا می شــود(، 
اشــتراکی)همچون اوبــر و ایر 
بــی انــد بــی( و پلتفرم هــای 
نیروی کار آزاد آنالین)همچون 
آپ ورک و آمــازون مکانیــکال 

نتــورک(

هسته مرکزی  و  حوزه محدود
بخــش  بــه  بــوط  مر
ICT بــوده   در  تولیــدات
برگیرنــده خدمــات دیجیتــال 
 : ن همچــو ( مختلف
خدمــات   ی  ر برون ســپا
مرکــز تمــاس( و خدمــات 
ــی )همچون:  ــاد پلتفرم اقتص
ــوگل(  اســت. ــوک و گ فیس ب

)IT,ICT( هسته مرکزی: بخش دیجیتال

حوزه محدود: اقتصاد دیجیتال

حوزه وسیع: اقتصاد دیجیتالی شده

Board Scope: Digitalised Economy

Core: Digital (IT/ICT) Sectore

 Hardware
manufacture

 Information
services

 Software & IT
consulting

Digital services

Platform Economy

Sharing economy

e-Commerce

e-Business

Industry
 Precision
agriculture

 Algorithmic
economy

Gig economy

Telecommunications

تعریف سه الیه ای از 
حوزه های اقتصاد 

دیجیتال:

توســعه اقتصاد ديجیتــال، نیازمنــد تقويــت زيرســاخت ها و رفع موانــع موجود 
براي پیوســتن بخش هــاي بیشــتري از اعضــاي جامعــه بــه مصرف کنندگان 
ــه بايســتي  ــن زمین ــال اســت. در اي ــات و دســتاوردهاي اقتصــاد ديجیت خدم
نگراني هــاي فزآينــده موجــود نــزد مــردم مبنــي بــر دسترســي ديگــران بــه 

اطالعــات شــخصي و محرمانــه آن هــا را برطــرف کرد. 
ــکان  ــه ام ــه اي ک ــه گون ــاخته، ب ــن س ــری را ممک ــان باالت ــطح اطمین - س
ــه و شــخصي بیشــتري در اينترنــت به صــورت  اســتفاده از داده هــاي محرمان

ــد. ــرار گیرن ايمــن مــورد اســتفاده ق
- موانــع موجــود پیــش روي تشــخیص اصالــت کاال و خدمــات عرضه شــده 

را برطــرف ســاخت. 
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دارایی های دیجیتالی و شخص مالک دارایی ها

آنچــه پیــش رو داريــم، گــردآوري انبوهــي از ســاختارهاي اطالعاتــي اســت 
کــه بــا ارجــاع بــه يــک شــخص حقیقــي قابــل دســتیابي اســت. همچنیــن 
ــه  ــت ک ــود اس ــال موج ــاد ديجیت ــات اقتص ــادي از خدم ــاي زي عرصه ه
ــا  ــب آن ه ــخاص صاح ــازه اش ــب اج ــه کس ــوط ب ــا من ــکل گیري آن ه ش
ــخصیت محور  ــال ش ــاي ديجیت ــا دارايي ه ــه م ــت ک ــوان گف ــت. مي ت اس
زيــادي خواهیــم داشــت و شناســايي صحیــح، ســريع و مقــرون بــه صرفــه 
ــوط  افــراد عاملــي کلیــدي در پديــد آمــدن کســب وکارهاي حوزه هــاي مرب

ــت. ــا اس ــن دارايي ه ــه اي ب

لزوم تغییر نگرش در زمینه هویت و شناسایی

ــي،  ــارم صنعت ــالب چه ــهیالت انق ــا و تس ــدن از مزاي ــد ش ــراي بهره من ب
ــک  ــنجي الکترونی ــايي از راه دور و اصالت س ــه شناس ــي در عرص ــد انقالب باي

ــه؟  ــرا و چگون ــا چ ــد؛ ام ــورمان رخ ده ــال( در کش )ديجیت
حقیقت امــر آنســت کــه مــا در دوران جهاني شــدن حقــوق زندگــي مي کنیم. 
در حــوزه ديجیتــال، نظام نامــه حقوقــي در حــال تدويــن اســت کــه بــا در نظر 
گرفتــن همــه نظام هــاي حقوقــي پیشــین و در قالــب يــک کار گروهــي پیش 
ــدي  ــي ج ــال مانع ــوق ديجیت ــه حق ــورها در زمین ــاي کش ــي رود. ضعف ه م
بــر ســر راه جهانــي شــدن بــه عنــوان هــدف مشــترک قدرت هــا در عرصــه 

ــد.  ــاد مي کن ــال ايج ديجیت
ســازمان ملل نهــادي بســیار گســترده و فعــال در عرصه هــاي مختلف اســت. 
ــراي  ــه ازاي تمامــي موضوعــات بشــري در ايــن ســازمان کار حرفــه اي ب ماب

هماهنــگ شــدن و همــکار شــدن کشــورها بــا يکديگــر انجــام می شــود. 
ــل  ــیون مل ــوان کمیس ــت عن ــل تح ــازمان مل ــیون های س ــي از کمیس يک
متحــد در حقــوق تجــارت بین المللــي )UNCITRAL( اســت کــه همــکاري 
و هماهنگــي کشــورها در زمینــه حقــوق تجــارت بین الملــل را بــر عهــده دارد 
و بنابــر قانــون مصــوب مجلــس شــورای اســالمی ســازمانی تحــت عنــوان 
ســازمان آنســیترال بــرای پیوســتن بــه اين کمیســیون تشــکیل شــده اســت. 
ايــن ســازمان بــه درســتي مســئولیت هاي خــود در حــوزه تجــارت بین الملــل 

را در عرصــه تجــارت الکترونیــک را تکــرار کــرده اســت. زيــرا فهمــي کــه از 
ــاي سیاســي  ــر مرزه ــود دارد، موضــوع کاهــش اث ــک وج تجــارت الکترونی
ــه  ــه ارائ ــدام ب ــاد اق ــن نه ــت. اي ــتر اس ــدن بیش ــي ش ــارت و بین الملل در تج
ــط  ــه توس ــت، ک ــک کرده اس ــارت الکترونی ــراي تج ــون ب ــه قان ــن نمون مت
ايــران نیــز ترجمــه شــده و همــان قانــون تجــارت الکترونیــک ايــران اســت. 
فعالیــت مذکــور در ســال 137۴ )1993( توســط ايــن ســازمان ارائــه شــد  و در 
ــه تصويــب رســید. درســت در همــان ســال تصويــب  ســال 1378 )1999( ب
ايــن قانــون در مجلــس ايــران مشــخص شــده بــود کــه ايــن قانــون تــوان 
رفــع موانــع متعــدد در راســتاي توســعه تجــارت الکترونیــک را نــدارد؛ چــون 
موضوعــات متعــددي در زمینــه دولــت الکترونیــک وجــود دارد که بــر تجارت 

ــد.  ــر می گذارن ــک اث الکترونی
بــراي فهــم دقیق تــر اين گونــه در نظــر بگیريــد کــه در کشــوري ذيــل ايــن 
قانــون، بانک هــا اقــدام بــه ارائــه دو خدمــت انتقــال وجــه الکترونیــک و چک 
الکترونیــک می کننــد. رخــدادي کــه برابــر بــا وضعیــت کنونــي ايران اســت. 
تــا زمــان انجــام کارهــا توســط شــهروندان و بانک مبنــي بــر انجــام تعهدات 
مالــي و اطاعــت از شــرايط حقــوق خصوصي توســط طرفیــن، هیچ مشــکلي 
در کار نیســت ولــي هنگامــي کــه يــک طــرف، حقــوق طــرف ديگــر را نقض 
مي کنــد، دولــت وارد میــدان مي شــود. در وضعیــت مرســوم و ســنتي، اينکــه 
فــرد الــف از فــرد ب بســتانکار باشــد و مبلــغ بدهــي بــه گــردن بدهکار باشــد، 
تا اينکــه فــرد الــف از فــرد ب چــک دريافــت کــرده باشــد، دو وضعیت بســیار 
متفــاوت را پیــش مــي آورد. بــه عــالوه آيــا چــک بــه عنــوان ابــزار پرداخــت 
اســتفاده يــا بــراي پرداخــت در آينــده صــادر شــده و يــا اينکــه بــراي ضمانت 

ــد.  ــار فــرد ب هســت، تفاوت هــاي عظیمــي را ايجــاد مي کن در اختی
در واقــع تجــارت الکترونیک و گســترش آن، تابع مســتقیم دولــت الکترونیک 
و گســترش آن اســت. افســون اينترنــت و کاهــش هزينه هــا باعــث شــد کــه 
تجــارت الکترونیــک از جانــب بخــش خصوصــي در همه  کشــورها پیشــرفت 
داشــته باشــد. ايــن باعــث شــد کــه در کشــورهاي محــدودي نظیــر ايــران، 
ابتــکارات جالبــي بــراي بهره منــدي از تجــارت الکترونیــک و متصــل کــردن 

آن در مواقــع نقــض بــه نظــام بروکراســي عمومــاً ســنتي صــورت گیــرد. 
ــه اســناد و امضــاي الکترونیــک  ــون نمون ــو  ان ســیترال قان  در ســال 1999 ي
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ــري  ــي سراس ــا قانون ــه اروپ ــال 99 در اتحادي ــان س ــرد و در هم ــه ک  را ارائ
)EU Directive( در مورد اسناد و امضاي الکترونیک به تصويب رسید. 

ايــن قانــون بــا بــه رســمیت شــناختن امضــاي الکترونیــک، مي پذيــرد کــه 
امکان نگهــداري کلید خصوصي گواهي شــده شــخصي توســط افــراد جامعه 
به صــورت مســتقل وجــود دارد. در واقــع صحبت از بســته اطالعاتي مي شــود 
که نــزد ارگان هــا و ســازمان ها وجود نداشــته، بلکــه در اختیــار خود فرد اســت 
و او مي توانــد آن را در صــورت ضــرورت و بــا اختیار خود بــه کار بگیــرد. همانند 
شناســنامه کــه مــا آن را در مراجــع مختلــف ارائــه مي دهیــم و داراي باالتريــن 
درجــه شناســايي منحصربه فــرد شــخص اســت. اگــر چنیــن چیزي از ســوي 
ــمي در  ــناد رس ــي اس ــوان تمام ــه مي ت ــس در ادام ــود، پ ــه ش ــت پذيرفت دول

اختیــار فــرد يــا بــه عبــارت عامیانــه مــدارک افــراد را الکترونیکــی کرد.
مــا در ايــران از ناهمخوانــي بیــن تجــارت الکترونیــک و دولــت الکترونیــک 
ــت  ــاً حاکمی ــه، قطع ــر عرص ــن دو در ه ــل اي ــگام تقاب ــم و هن ــج مي بري رن

ــرد.  ــد ک ــل خواه ــود را تحمی نظــرات خ
کســب وکارهاي ايرانــي مي تواننــد نظــرات حاکمیــت را قبــول کرده و دســت 
به تقويــت روندهــاي مديريــت ريســک بزننــد و يــا اين کــه آن را به مشــتري 
منتقــل کننــد. کــه در ايــران گزينــه غالــب دومــي اســت. متاســفانه ايــن امــر 
باعــث مي شــود تــا طــي رونــدي ادامــه دار حاصــل تقابــل آراء و نظــرات ايــن 

دو از توجــه بــه حقــوق مصرف کننــده کاســته، حقــوق وي نقــض و در بهترين 
حالــت تجربــه کاربــري بــه عنــوان يــک عامــل مهــم در کســب وکار شــديداً 

تخريــب شــود. 
ــه داراي  ــد ک ــل متح ــازمان مل ــري از س ــه ديگ ــر مجموع ــازمان زي س
نقــش ويــژه اي در کمــک بــه توســعه کشــورها شــده، نهــاد بانــک 
جهانــي اســت. ايــن نهــاد طــي دهه هــاي گذشــته دريافتــه کــه موضــوع 
شناســايي منحصــر بــه فــرد افــراد، يــک رکــن اساســي در توســعه اســت. 
 از چنــدي پیــش ايــن ســازمان يــک اتحــاد جهانــي تحــت عنــوان

Identification for Development را بــا واژه مختصــر ID4D ايجــاد و 

ــل  ــه ح ــاد آن ب ــن اتحــاد ، اعتق ــم اي ــرده اســت. موضــوع مه ــري ک راهب
ــر  ــک  ب ــت الکترونی ــک و دول ــارت الکترونی ــن تج ــارب بی ــل و تض تقاب
ــرد کنشــگران معامــالت  ــل موضــوع شناســايي منحصربه ف اســاس تحلی
ــن   ــر شــناخته و براي و اســناد تجــارت الکترونیــک اســت کــه آن را  دقیق ت
اســاس راهکارهــاي نیرومنــدي ارائــه مي کنــد. ايــن اتفــاق هــم منجــر بــه 
توســعه تجــارت الکترونیــک شــده و هــم تحــوالت و کاهــش هزينه هــاي 

ــال دارد.  ــه دنب ــت الکترونیــک ب ــراي دول مهمــي را ب
از منظــر پروژه هــاي زنجیــره بلوکــي، مي تــوان گفــت کــه موضــوع دارايي 
ديجیتــال و مالــک دارايــي بايــد بــه صــورت مســتقل از موضــوع ثبــت در 
دفاتــر نظــام بروکراســي وجــود داشــته باشــند. بــه عــالوه ادعــاي نقــض 
حقــوق خصوصــي هــر يــک از معامله گــران بايــد بــه عنــوان يــک تخلــف 

توســط حاکمیــت قابــل پیگــرد باشــد.

سلسله مقاالت

ــوع  ــون موض ــي، پیرام ــله مقاالت ــي سلس ــد دارم ط ــل قص ــن دلی ــه همی ب
ــب  ــاي مناس ــي و راه حل ه ــاي کنون ــنجي، ضعف ه ــايي و اصالت س شناس
ــه نخســت از ايــن سلســله مقــاالت را  را بیشــتر واکاوي کنــم. در ادامــه مقال

ــد. ــه کنی ــد مطالع مي توانی

روایتی انقالبی که از سر گذراندیم 

براي شــناخت ماهیــت انقالبي تغییــرات در عرصه شناســايي و اصالت ســنجي، 
مفید ديــدم که ســابقه انقــالب قبلــي را با يکديگــر مــرور کنیم: 

شرایط حاکم در زمان ظهور انقالب دوم صنعتی

تا قبــل از انقــالب دوم صنعتــي شناســايي افــراد امــري کالبدمحور بــود. حضور 
ــي  ــر حضــور فیزيک ــي ب ــوع محــدود مبن ــا تن ــي ب ــاي اجتماع ــرد در نهاده ف
شــخص در مــکان و زمان مشــخص بــود. قــدرت بــه معناي تــوان دســتکاري 
ــیني( و  ــاختن )پس ــط س ــیر منضب ــراد از دو مس ــش روي اف ــاي پی انتخاب ه

ســرکوب )پیشــیني( عمل مي کــرد. در ايــن دوران ديــن، عــرف و آداب و رســوم 
داراي قــدرت انضباطــي نیرومنــد بود. ســرکوب امــري روزمــره و گســترده بوده 
کــه توســط بســیاري علیــه بســیاري ديگــر اعمــال می شــد و دولت هــا بســیار 
گشــاده دســتانه از آن بهره مي بردنــد.  حقوق عمومــي يعني آن بخــش از حقوق 
کــه روابط بیــن حاکمــان و مــردم را تعییــن مي کــرد، اغلــب به صــورت مکتوب 
ــذا حقــوق و وظايــف فــرد در قبــال جامعــه و حاکمیــت  نگهــداري نمي شــد. ل

مبهــم و نامعلــوم بــود. 
تــا پیــش از ايــن تحــوالت، آيیــن نگهــداري دفاتــر، ثبــت اقدامــات و رخدادهــا 
امــور ديوانــي نــام داشــته و محــدود بــه فرآيندهــا و اقدامــات حاکمیتي بــود. در 
اغلــب کشــورها ديواني بــراي امــور لشــکري و ديوانــي بــراي اســتیفاي حقوق 
دولــت )مالیــات( وابســته بــه حاکمیــت بــود. قضــاوت نیــز امــري متکثــر بــود 
ــا  ــاط ب ــت. در ارتب ــي صــورت مي پذيرف ــه در چارچــوب عــرف و احــکام دين ک
معامــالت نیــز عقــود دينــي مبنــاي عمــل بــوده اســت.  معامــالت بــا ظرفیت 
دولــت همگي ثبــت شــده و تنهــا محــدودي از معامــالت امــوال ارزشــمند بین 
ــاهد  ــرف و حضــور ش ــا امضــاي دو ط ــناد ب ــد و اس ــا مي ش ــادي، انش ــراد ع اف

ــت.   ــمیت مي ياف رس
مهــر و امضــا رواج تــام داشــت و گــران بــودن کاغــذ باعــث مي شــد کــه هــر 
نوشــته اي داراي ارج و احتــرام باشــد. عرف نیز پشــتیبان بــود و مثــال در فرهنگ 
ايــران، کاغــذي کــه نــام خــدا بــر آن نوشــته شــده اســت، قابــل دور انداختــن 
ــر  ــي ب ــتن اســم »اهلل« تضمین ــناد نوش ــذا روي اس ــود و ل ــپردن نب ــه آب س و ب

ــود.   ــند ب ــت س نگه داش

تــا پیــش از ایــن تحــوالت، آییــن نگهــداری دفاتــر، ثبــت اقدامــات و رخدادهــا امــور دیوانــی نام 
داشــته و محــدود بــه فرآیندهــا و اقدامــات حاکمیتــی بــود. در اغلــب کشــورها دیوانی بــرای امور 
لشــکری و دیوانــی بــرای اســتیفای حقــوق دولــت )مالیــات( وابســته بــه حاکمیــت بــود. قضاوت 
نیــز امــری متکثــر بــود کــه در چارچــوب عــرف و احــکام دینــی صــورت می پذیرفــت. در ارتبــاط 

بــا معامــات نیــز عقــود دینــی مبنــای عمــل بــوده اســت
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انقــالب دوم صنعتــی و ظهــور حقــوق عمومــی 
)شــخصیت در عرصــه حقوقــی(

طــي انقــالب دوم صنعتــي، تحــول در فنــاوري و تولیــد کاغــذ ارزان در حجم 
ــد تحــوالت اساســي  انبــوه و بهبــود تکنیک هــاي چــاپ باعــث شــروع رون
ــي و  ــه حقوق ــخصیت در عرص ــور ش ــج آن ظه ــن نتاي ــه از مهم تري ــد ک ش

اهمیــت يافتــن حقــوق عمومــي بــود.
ظهــور کاغــذ و گســترش آن، امــور ديوانــي را تبديــل بــه امــور اداري و دفتــر 
ــوازات  ــه م ــد و ب ــازي ش ــرداري ساده س ــه دفت ــي ب ــور ديوان ــرد. ام داري ک
ــه  ــازي ب ــوده و نی ــام ب ــل انج ــاده قاب ــان س ــط کارکن ــرداري توس آن دفت
متخصصــان امــور ديوانــي کــه افــرادي بســیار محــدود و وابســته بــه دربــار 

ــت. ــد، نداش بودن
ــم  ــان را فراه ــل اطمین ــت و قاب ــاع راح ــت ارج ــته ها، مزي ــش نوش افزاي
ــین،  ــته هاي پیش ــتکاري نوش ــي از دس ــتفاده هاي ناش ــوء اس ــرد. س مي ک

موضــوع نوشــته ها و اصالت ســنجي را به وجــود آورد. 
وجــود يــک ســند يکســان در دســت دو نفــر بــا منافــع متضــاد، گواهــي بــر 

ــود.  اصالــت ســند ب
ثبــت دفاتــر از قديــم داراي اعتبــار خاصــي بــود کــه توســط قانــون حمايــت 

ــري  ــا دفات ــر تجارت خانه ه ــاص دفات ــور خ ــرد. به ط ــدا ک ــا پی ــده و ارتق ش
ــران  ــون تجــارت اي ــد. نتیجــه آن شــد کــه در قان ــکا بودن ــل اســتناد و ات قاب
ــه  ــي ب ــه اعتباربخش ــوط ب ــون مرب ــواد قان ــن م ــورها اولی ــیاري از کش و بس
آن هاســت )در قانــون تجــارت ايــران مــواد ۶ الــي 18( و امــروزه آن را بــا نــام 

ــند.  ــي مي شناس ــر قانون دفات
مــورد ديگــر دفاتــر نــزد افــرادي بــوده که بــه پاکــي و درســتي شــهره بــوده، 
اغلــب تحصیــالت دينــي داشــته و مرجعــي بــراي نوشــتن اســناد معامالتي 
مــردم بودنــد. در ايــران و بســیاري از کشــورها، در اولین مــوج تأســیس دفاتر 

اســناد رســمي، به ايــن افــراد مجــوز تأســیس دفترخانــه داده شــد. 
ــا در دســت داشــتن  ــک کشــیش ب ــز ي ــون در ســال ۲0۲0 نی ــي هم اکن حت
ــد در  ــوري در انگلســتان، مي توان ــه مخصــوص اســقف اعظــم کانترب تأيیدي

اســترالیا دفترخانــه تأســیس کنــد.   
محدودســازي رخدادهــاي ناشــي از ظهور کاغــذ و چــاپ ارزان، بــه »مکتوب 
ــه  ــت ک ــروري اس ــیار ض ــت. بس ــکار اس ــي آش ــز«، خطاي ــه چی ــدن هم ش
ــواع  ــواع پیامدهــا را داشــتند و هــم ان ــواع کاغذهــا، هــم ان متوجــه باشــیم ان
کارکردهــا و قابلیت هــا همراهشــان بــود. همیــن رونــد در مــورد بســته هاي 
اطالعاتــي نیز بايــد رقــم بخــورد. در ادامــه، انــواع تاثیرگــذار کاغذ را بررســي 

مي کنیــم:

Instructions
بهبــه واســطه ي دگرگوني هــاي پديــد آمــده از گســترش کاغــذ، مفهومــي 
ــادگي  ــه س ــر Instruction ب ــک منظ ــد. از ي ــد آم ــام Instruction پدي ــا ن ب

يک کاغذ حــاوي دســتورالعمل بــود. از زاويــه اي ديگــر همین دســتورالعمل 
ــاس  ــاژ اس ــوط مونت ــد و خط ــران مي دادن ــت کارگ ــه دس ــه آن را ب ــود ک ب
ــش  ــر بخ ــر کارگ ــرد. ه ــم مي ک ــي را فراه ــعه کاالي ــات و توس کارخانج
ــتورالعمل کاري او  ــذ دس ــي داد و در کاغ ــام م ــک کل را انج ــي از ي کوچک
توضیــح داده شــده بــود. ايــن برگــه از کارگــر يــک تابــع عملگــر بر اســاس 
ورودي هــاي خــط تولیــد ايجــاد مي کــرد کــه خروجــي ايــن تابــع مجــددا 
ــتخدام  ــاي اس ــه ج ــت ب ــورد توانس ــت. ف ــرار می گرف ــد ق ــط تولی روی خ
اســتادکاران ماهــر ســاخت ماشــین کــه آن زمــان در اروپــا رواج داشــت، بــا 
ابــداع مفهــوم خــط تولیــد و اســتخدام کارگــر ســاده، تولیــد انبــوه خــودرو را 

ــد. ــت ببخش واقعی
در عرصــه بروکراســي، Instructionهــا معنــاي حکمرانــي را متحــول 
ــائل  ــن مس ــا کوچک تري ــتند ت ــتگذاران مي توانس ــون سیاس ــاختند. اکن س
در نحــوه ارائــه خدمــات عمومــي از جانــب کارکنــان نظــام بروکراســي بــه 
شــهروندان را مقیــد بــه تشــريفات مختلفــي کــرده و دســتورالعمل ها بــراي 
تخصیــص خدمــات، امتیــازات و حقــوق از حاکمیــت بــه مــردم در ســطحي 

ــه شــدند.  ــه کار گرفت ــده ب وســیع و فزآين
ــوده و در  ــي ب ــرد داخل ــا داراي کارب ــه Instructionه ــم اين ک ــح مه توضی

ــدند. ــه مي ش ــه کار گرفت ــازمان ب ــا س ــگاه ي ــطح بن س

Title
ســند رســمي مالکیــت، تعیین کننده مشــخصات مــال و مالک آنســت. ســند 
مالکیت نمــادي از مالکیــت فرد اســت و باالتريــن درجــه از اعتبار و رســمیت 
را دارد. آنچــه در گذشــته اهمیــت داشــت، ثبــت در دفاتــر رســمي بود و ســند 
برگــه يــا دفترچــه اي بــود کــه بــا رکوردهــاي ثبــت شــده داراي اعتبــار برابر 
بودهاســت. همچنیــن امــکان اصالت ســنجي و ســنجش تمامیــت محتويات 

ممکــن بــود. 
تعريــف تمامیــت يــا يکپارچگــي )Integrity( مطابــق قانــون ايــن اســت کــه 
آنچــه خوانــده مي شــود، تمــام آنچــه باشــد کــه قبــال توســط فــردي مجــاز 

نوشــته شــده اســت. 
يک مشــکل بــزرگ در مــورد ســند رســمي ايــن بــود کــه خــارج از چارچوب 
ــخص  ــز ش ــمي نی ــه غیررس ــند معامل ــک س ــا ي ــمي، ب ــناد رس ــر اس دفات

ــد.  ــود را بفروش ــال خ ــت م مي توانس

Instrument
ــهروندان  ــالت ش ــت اســت. تعام ــه حاکمی ــون وظیف ــت قان ــال حاکمی اعم
ــراي آن  ــه ب ــت، ک ــون اس ــت قان ــال حاکمی ــاط اعم ــي از نق ــت، يک ــا دول ب
نظــام بروکراســي پديــد آمــد. معامــالت و روابــط رســمي بیــن شــهروندان 
ــه حاکمیــت، هــم داراي قــدرت بازدارندگــي طرفیــن  و شناســاندن آن هــا ب
معاملــه بــوده اســت و هــم دولــت مي تواند اعمــال قــوه قهريــه را در راســتاي 

ــد.  ــام ده ــر انج ــر و دقیق ت ــون، مؤثرت ــت قان حاکمی

محدودســازی رخدادهــای ناشــی از ظهــور کاغــذ و چــاپ ارزان، بــه »مکتــوب شــدن همــه چیــز«، 
یــک خطــای آشــکار اســت. بســیار ضــروری اســت کــه متوجــه باشــیم کــه انــواع کاغــذ، انــواع 
پیامدهــا را داشــتند و انــواع کارکردهــا و قابلیت هــا بــه همراه شــان بــود. همیــن رونــد در مــورد 

ــم بخــورد ــد رق ــز بای ــی نی بســته های اطاعات
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دولــت نــه امــکان صــدور ســند بــراي انــواع امــوال را دارد و نــه دفترخانه هــا 
ــده  ــر عه ــد ب ــط را مي توانن ــالت و رواب ــه معام ــمي هم ــت رس ــت ثب ظرفی
 Legal ــام ــا ن ــذي ب ــناد کاغ ــدي از اس ــوع جدي ــاس ن ــن اس ــر اي ــد. ب بگیرن

ــد.    ــد آمدن Instrument پدي

ــي و  ــوران حکومت ــط مام ــتند توس ــه مي توانس ــد ک ــي بودن ــا ابزارهاي اين ه
کســب وکارها بــه ســرعت مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه و ثبــت دفاتــر و انشــا 
و تنظیــم صحیــح Instruments ارزشــي برابــر بــا ارزش اســناد رســمي تولید 
ــل  ــه جع ــدند ک ــتفاده مي ش ــي اس ــاي خاص ــا روي برگه ه ــرد. اين ه مي ک
آن هــا دشــوار بــود. پــس از انشــا نیــز، تــالش بــراي تغییــر متــن، به ســختي 

ممکــن بــود.
ــر اســناد رســمي، مراجــع  ــي، ســازمان ثبــت اســناد و دفات در نظــام حکمران
اصلــي ثبــت و تولیــد اســناد رســمي هســتند. ســاير دســتگاه هاي اجرايــي در 
حــدود صالحیــت خــود، مي تواننــد اقــدام بــه ثبــت دفتــري کــرده و مطابــق 
بــا آن اقــدام بــه صــدور Instrument کنند. بــه عنــوان مثــال وزارت بازرگاني 
صــادر کننــده جــواز کســب اســت و جــواز کســب يــک Instrument اســت. 
ــي  ــتگاه هاي اجراي ــان دس ــا هم ــي ي ــاي بروکراس ــن بخش ه ــاط بی ارتب
 Instrument ــه ــا اســتناد ب ــا يکديگــر و ي ــه دســتگاه ها ب ــه دو روش مکاتب ب
صــادره توســط دســتگاه هاي ديگــر کــه در دســت فــرد بــوده، ارائــه مي شــد 
ــتناد  ــه اس ــد و ب ــول، تايی ــه شــرط اصالت ســنجي، آن را قب و مي توانســتند ب

آن فعالیــت انجــام دهنــد.  

ــي از اســناد رســمي مي دهــد کــه شــامل  ــي تعريف ــون مدن ــاده 1۲87 قان م
ــم  ــت اســناد و امــالک، اســناد تنظی ــت شــده در اداره ثب ــم و ثب اســناد تنظی
ــاير  ــزد س ــه ن ــت ک ــنادي اس ــمي و اس ــناد رس ــر اس ــده در دفات ــت ش و ثب
ــت شــده  ــم و ثب ــان تنظی ــت آن ــت در حــدود صالحی ــن رســمي دول مأموري
ــي  ــاده قانون ــي ، قســمت ســوم م ــات کم ــا حــذف جزيی ــوان ب ــد. مي ت باش
ــا  ــر ب ــمي را براب ــن رس ــاير ماموري ــزد س ــده ن ــت ش ــناد ثب ــاير اس ــي س يعن
ــواع ديگــري از  ــه ان ــادآوري اينک ــا ي ــت. ب ــي Instrument درنظــر گرف نوع

ــد. ــود دارن ــز وج Instrument نی

 در بســیاري از کشــورها از قبــل، در ســطح تجــار اســناد تجــاري
 )Negotiable Instruments( مــورد اســتفاده بــود؛ کــه دولت هــا آن هــا را نیــز 
ــه رســمیت شــناخته و کاغذهــا و چــاپ مخصوصــي  ــواي قانــون ب تحــت ل
ــاري  ــناد تج ــام اس ــا ن ــران ب ــنادي در اي ــد. اس ــه می ش ــه کار گرفت در آن ب
ــارات  ــرات، اعتب ــفته، ب ــه، چــک، س ــد از بارنام ــه عبارت ان ــناخته شــده ک ش
 Negotiable (اســنادي، گواهــي بدهــي، گواهــي طلــب و ... . اســناد تجــاري
Instruments( گواهــي پذيــرش تعهــد مالــي توســط يــک شــخص و نمــاد 

ــد.  ــر يــک دارايــي مالــي نقــد شــونده بودن مالکیــت شــخص مقابــل ب
بــراي تســريع و تســهیل بیشــتر معامــالت Bearer Instrument پديــد آمدند 
کــه در واقــع تعهــدي مالــي از ســوي يک شــخص بــه ذي نفعــي دارنــده اين 
ابــزار بودنــد. »چــک در وجــه حامــل«، اوراق قرضــه بي نام، ســهام شــرکتي 

بي نــام از آن جملــه هســتند کــه در بســیاري از کشــورها امــروزه منســوخ يــا 
ــده اند.    ــوع ش ممن

Certificate
ــا گواهــي  ــد کــه آن هــا را Certificate ي ــد آمدن گــروه ديگــري از اســناد پدي
ــا  ــدند. اين ه ــاز مي ش ــود« آغ ــي مي ش ــا واژه »گواه ــوال ب ــد و  معم نامیدن
ــه  ــده و ب ــر گذران ــدادي را از س ــده، رخ ــرد دارن ــه ف ــد ک ــي مي دادن گواه
موجــب آن صاحــب صالحیــت اســت. بديــن ترتیــب گواهي نامــه رانندگــي، 

ــد.  ــور يافتن ــت و ... ظه ــه بهداش گواهي نام

VitalRecordرکوردهایحیاتی
ــراد  ــي اف ــاي حیات ــود از رخداده ــر خ ــت دفات ــا ثب ــان، دولت ه ــن می در اي
)Vital Record( را بازســازي کردنــد. حســب قوانیــن ايــران، جنیــن صاحــب 
هويــت و شــخصیت اســت. نخســتین رکــورد حیاتــي تولــد کــه شناســنامه 
)Birth Certificate( اســت شــروع بــه گســترش کــرد. شناســنامه دربردارنده 
ــد شــدن و وفــات  ــد، ازدواج، طــالق، صاحــب فرزن ــه تول گواهي هــا راجــع ب

ــت.   اس
محتــواي شناســنامه اين گونــه روايــت مي شــود کــه رخــداد تولــد شــخص 
ــف  ــماره ردي ــنامه، ش ــماره شناس ــده و ش ــته ش ــوال نوش ــت اح ــر ثب در دفت
ثبــت رخــداد تولــد شــخص و ســري شناســنامه کدگــذاري اعمــال شــده بــر 

دفاتــري اســت کــه بــه ســرعت پــر شــده و دفتــر جديــدي گشــوده می شــد.

Enforcement
ــد  ــام اســناد الزم االجــرا پدي ــا ن ــي ب ــون، مفهوم ــراي گســترش نظــم و قان ب
آمدنــد؛ بديــن ترتیــب کــه دولــت هزينــه اي را در قالــب تمبــر مالیــه دريافــت 
ــنادي در  ــن اس ــد. چنی ــاق مي ش ــه الص ــر مالی ــه تمب ــه روي برگ ــرد ک می ک
صورتي کــه شــخص متعهــد به تعهــد خــود عمــل نمي کــرد، به طــور ويــژه و 
با ســرعتي باالتــر از شــکايات معمولــي در سیســتم قضايــي پیگیري مي شــد.

انقالبفرم ها
بديــن ترتیــب گروه هــاي مختلفــي از کاغــذ بــا نوشــته هاي معیــن و جاهاي 
خالــي بــراي پــر کــردن و مهــر و امضــا بــا ســطوح مختلفــي از اطمینــان که 
متناســب بــا اهمیــت هــر يــک از آن هــا فراهــم شــده بــود، پديــد آمد کــه به 

طــور گســترده  در ســطح جامعــه شــروع بــه اســتفاده از آن ها شــد. 
ــود. در  ــده ب ــازماندهي ش ــا س ــاي فرم ه ــر مبن ــور، ب ــي کش ــام بروکراس نظ
ــز  ــده نی ــدارک پرون ــناد و م ــي، اس ــوي قضاي ــرح دع ــون ط ــي همچ مواقع
بايســتي ارائــه شــده و تنهــا پــس از الصــاق تمبــر دادگســتري بــود کــه بــه 
عنــوان يــک موجوديــت در نظــام بروکراســي قابــل اســتفاده بودنــد. در دهه 

 )Negotiable Instruments( ــل، در ســطح تجــار اســناد تجــاری در بســیاری از کشــورها از قب
ــه رســمیت شــناخته و  ــون ب ــوای قان ــز تحــت ل ــا را نی ــه دولت هــا آن ه ــود؛ ک ــورد اســتفاده ب م
کاغذهــا و چــاپ مخصوصــی در آن بــه کار گرفته شــد. اســنادی کــه در ایــران با نــام اســناد تجاری 
ــی،  ــی بده ــنادی، گواه ــارات اس ــرات، اعتب ــفته، ب ــک، س ــه، چ ــارت از بارنام ــده و عب ــناخته ش ش

ــب و ... اســت گواهــی طل
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ــر شــد.   ــن تمب ــر ماشــینی وارد شــده و جايگزي ــاد نقــش تمب هفت
بــه عــالوه دولــت در راســتاي افزايــش تســهیل اصالت ســنجي اســناد، اقدام 
بــه چــاپ گســترده انــواع فرم هــا کــرد. چاپخانــه دولتــي ايــران وظیفــه ايــن 
مهــم را برعهــده گرفــت و کاغــذ مخصــوص واترمــارک عنوانــي بــود که به 

کاغذهــاي تهیــه اوراق بهــادار دولتــي اطــالق مي شــد.

حقوق عمومی چیست؟ 

همزمــان بــا ايــن تحــوالت، عصــر جديــد حقــوق عمومــي نیــز پديدار شــد. 
ــد،  ــناخته می ش ــز ش ــي نی ــوق سیاس ــا حق ــدا ب ــه در ابت ــي ک ــوق عموم حق
بــراي ســال ها بــه موضــوع تعییــن حقــوق حاکــم بــر مــردم، حقــوق مــردم 
بــر حاکــم و وظايــف ايــن دو پرداختــه، مفهومــي بیشــتر فلســفي بــود کــه از 
ــرده مي شــد؛ لیکــن در زمــان تحــوالت  ــراي توجیــه حاکمــان بهــره ب آن ب
کاغــذ، حقــوق عمومــي شــامل بــر تعريــف حقــوق و وظايــف شــهروندان و 

دولــت در قبــال يکديگــر شــد. 
تعاريــف معمــول از حقــوق عمومــي آن را تعیین کننــده روابــط بیــن حاکمیت 
ــي  ــوق عموم ــول از حق ــف معم ــي تعاري ــد؛ ول ــي مي کنن ــردم معرف و م
ــه  ــرا از يــک ســو ممکــن اســت ســازماني دولتــي ب مناقشــه پذير اســت، زي
امــور غیرحاکمیتــي بپــردازد و بــرای مثال شــرکت تجاري تأســیس کنــد و از 
ســوي ديگــر، برخــي اشــخاص حقوقــي غیردولتــي ممکن اســت بــه اموري 

بپردازنــد کــه ماهیــت عمومــي دارنــد. 
ــتقیم و  ــات مس ــار از ارجاع ــر کشــورها سرش ــران و ديگ ــي اي ــوق عموم حق
غیرمســتقیم به ســند در معنــاي کاغذ نوشــته شــده و دارنــده ســند در معناي 
ــاي  ــوده و امضــاي ســند در معن ــذ در دســتان اوســت، ب ــه آن کاغ کســي ک
مطالعــه و آگاهــي از متــن ســند و کنشــي حقوقــي اســت کــه بــه دنبــال خود 

مســئولیت مــي آورد.

سطوح اطمینان به اسناد و ریشه های کژفهمی در مورد آن

ــم  ــون عل ــي و مت ــون حقوق ــه مت ــژه در زمین ــه وي ــم، ب ــح مفاهی درک صحی
ــروري  ــیار ض ــاختارها، بس ــر س ــورها و ديگ ــر کش ــه ديگ ــق ب ــوق متعل حق
اســت. مــا برخــي از واژه هــا را درســت شناســايي نکــرده و آن را بــه درســتي 
ــد، اصطالحــات آن هــا  منعکــس نســاخته ايم. پیــرو ورود فناوري هــاي جدي
ــات و اســناد عرصــه  ــا ســرازير مي شــوند. در ســطح مکاتب ــان م ــه زب ــز ب نی
تجــارت و فنــاوري، گشــاده  دســتانه مي تــوان از واژه هــاي مشــابه يکديگــر 
بــراي زيبايــي متــن اســتفاده کــرد؛ ولــي در عرصــه حقوقــي، همــه آن مثال 
ــه »بخشــش الزم نیســت  ــول در جمل ــراردادن ويرگ ــاي ق ــه ج ــروف ک مع
ــراد  ــرگ اف ــي و م ــي در حــد زندگ ــد باعــث تفاوت ــد« مي توان اعدامــش کنی
شــود را بــه خاطــر دارنــد. متاســفانه در حــوزه تجــارت الکترونیــک، ما بســیار 

ــم.   ــل کرده اي ــف عم ضعی
ــوق  ــات وث ــه کلم ــردن ترجم ــا ک ــا و جابه ج ــي واژه ه ــاني و جايگزين يکس
 )Secure( و تضمین )Assurance( ــان ــاد )Confidence(، اطمین )Trust(، اعتم
ــک  ــارت الکترونی ــون تج ــا از قان ــي م ــث بدفهم ــت )Identity( باع و هوي

ــده اســت. ــود ش موج
واژه Confidence و واژه رســمي فارســي معــادل آن يعنــي اعتماد، خبــر از بار 
شــدن يــک حــس بــر يــک رابطــه ايجــاد شــده مي دهــد. مــن بــه همســرم 
اعتمــاد دارم يــا مــن در رابطــه بــا ديگــران، اعتماد بــه نفــس کافــي دارم. اين 
کلمــه در حقــوق عمومــي بــا اعتمــاد بــه ديگــري و شــکايت از نقــض اعتماد 
توســط ديگــري در دعــاوي مربــوط بــه اجرا گذاشــتن چــک تضمین توســط 

ديگــري اســت. 
واژه Trust )وثــوق( نوعــي از اعتمــاد قــراردادي اســت. حســب يــک قــرارداد 
ــان  ــن، لیکــن گســترده در طــول زم ــاي معی ــي در زمینه ه ــا کتب ــي ي کالم
ــد. در معامــالت تجــاري، دو طــرف  ــاد مي کنن ــه يکديگــر اعتم دو طــرف ب
 Trusted Third( ناآشــنا، هــر دو بــا اتصــال بــه يــک نفــر ســوم مــورد وثــوق
ــي و  ــبکه بانک ــم آن ش ــه مه ــد. دو نمون ــي برن ــش م ــود را پی Party( کار خ

ــري - لجســتیک هســتند.  نهادهــاي تراب
ــن وجــودي مي دهــد. ــاي تضمی ــي، معن ــوق مال ــات حق واژه Secure در ادبی

واژه Security در معنــاي اوراق بهــادار، در واقــع اوراقي هســتند که اســتیالي 
شــخص بــر حقــوق مالکانــه مرتبــط بــا يــک دارايــي مشــخص را تضمیــن 

مي کننــد. در معنــاي بــه کار گرفتــه شــده در قوانیــن نمونــه يــو ان ســیترال و 
در نتیجــه قانــون تجــارت الکترونیــک تمامیــت، غیرقابــل تغییــر بــودن و در 
دســترس بــودن داده هــا را بــراي زمان هــاي بعــدي تضمیــن مي کننــد. واژه 
Secured Transaction نیــز در ســطح جهانــي برابــر بــا »معامــالت بــا حــق 

اســترداد/ معاملــه تضمیــن شــده بــا ضمانــت« را معنــا مي کننــد. 

واژه Identity داراي ســه تعريــف مختلــف از جامعه شناســان، روانشناســان و 
فیلســوفان اســت. بديهــي اســت کــه معنــاي آن در متــون حقوقي برخاســته 
از تعريف آن در فلســفه اســت. تنهــا در معناي فســلفي خــود، Identity واژه اي 
مرتبــط بــا Identification اســت. ايــن واژه فلســفه غربــي در معنــاي دقیــق 
خــود در حکمــت ايرانــي برابــر نهــاد »اصــل هــو هويــت« اســت. در معنــاي 
حقوقــي در معنــاي اخــص، تعییــن يعنــي برابــري يــک شــخص و تنهــا يک 

شــخص بــا رکــوردي ثبــت شــده در دفتــر ثبــت احــوال حاکمیــت اســت.

واژه Assurance بــه معنــاي اطمینــان موضــوع بحث اصلــي اســت. در قانون 
تجــارت الکترونیــک آشــکارا بــه مفاهیــم مطمئــن و اطمینــان اســتناد شــده 
و عناويــن »ســطح اطمینــان مناســب«، »ســطح اطمینــان توافــق شــده«، 
ــه  ــن« ب ــک مطمئ ــاي الکترونی ــن«، »امض ــي مطمئ ــتم اطالعات »سیس

ــی  ــردم معرف ــت و م ــن حاکمی ــط بی ــده رواب ــی آن را تعیین کنن ــوق عموم ــول از حق ــف معم تعاری
می کننــد؛ ولــی تعاریــف معمــول از حقــوق عمومــی مناقشــه پذیر اســت، زیــرا از یــک ســو ممکــن 
اســت ســازمانی دولتــی بــه امــور غیرحاکمیتــی بپــردازد و مثــا شــرکت تجــاری تاســیس نمایند 
ــد کــه  ــه امــوری بپردازن و از ســوی دیگــر، برخــی اشــخاص حقوقــی غیردولتــی ممکــن اســت ب

ماهیــت عمومــی دارنــد
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ــه اســت.  ــه کار رفت صراحــت در آن ب
ــر امنیــت  دقیقــا معلــوم نیســت کــه بــه چــه دلیلــي، ايــن واژه را مــا حمــل ب
)Security( گرفته ايــم و بنابرايــن معنــاي برخاســته از ســطوح اطمینان مختلف 
را حمــل بر ســطوح مختلفــي از امنیــت سیســتم اطالعاتــي در نظــر گرفته ايم. 
بی شــک، نپرداختــن بــه ايــن واژه مهــم، از يکســو و پارادايم فروکاســت گرايي 
که ما بــدان مبتــال هســتیم از ســوي ديگــر، باعــث بدفهمــي، سوبرداشــت ها، 

پروژه هــا و برنامه هــاي منحــرف و ....  شــده اســت.

سطوح اطمینان مبنی بر فرم ها و اسناد

ــر  ــي ب ــا در ســامانه هاي مبن ــه اجــداد م ــم ک ــد گوشــزد کنی اول از همــه باي
ــد. ــه کار مي برده ان ــان را دانســته و ب ــذي، ســطوح اطمین ــناد کاغ ــرم و اس ف

هنگامــي کــه بــراي اعطــاي وکالــت بــه دفترخانــه مي رويــم، عقــد وکالــت 
منعقــد شــده و در دفاتــر ثبــت مي شــود ولــي وقتــي بــراي خريــد خانــه کــه 
مي رويــم، يک بــار معاملــه اي صــورت مي پذيــرد و بايــد ثبــت و ضبــط شــود 
ــن موضــوع  ــرد. اي ــه صــورت پذي ــت خان ــال مالکی ــات انتق ــار عملی و يک ب
ــال مالکیــت  ــات انتق ــز هســت. عملی ــروي انتظامــي نی دعــواي قديمــي نی
توســط نیــروي انتظامــي صــورت مي پذيــرد و ثبــت معاملــه مالکیــت خودرو 

در دفترخانــه رخ مي دهــد. 
ــف  ــک لط ــت. ي ــته کننده اس ــي خس ــتم بروکراس ــا سیس ــروکله زدن ب س

ــي عــوض  ــزرگ در حــق يــک دوســت، انجــام دادن کار اداري اوســت. ول ب
ــواده:  ــوي از خان ــا عض ــت ي دوس

- مي توانیــم کاري کــه دارد را انجــام دهیــم؛ بــدون اينکــه کســي از مــا راجع 
ــد. ــت بپرس به هوي

- اگــر شناســنامه يــا کارت ملــي اش را بــه مــا بدهــد، مي توانیــم عــوض وي 
کاری را انجــام دهیــم. 

- محــل اشــکال اســت، يعنــي اينکــه بايــد طــي »عقــد وکالــت« نماينــده 
ــیم.  ــي وي باش قانون

- صالحیــت نداريــم؛ يعنــي اينکــه بايــد طي ســندي کــه وکیل دادگســتري 
ارائــه مي دهــد؛ وکالــت خــود را اعــالم کنــد.  

و موضــوع مهــم ديگــر اين کــه دقیقا کجــا کپــي شناســنامه الزم اســت؟ چرا 
مــا هــر بــار بــا خــود مي بريــم از مــا کســي آن  را نمي خواهــد و هــر بــار کــه 
نمي بريــم، بــه دلیــل کســري فتوکپــي شناســنامه کارمــان لنــگ مي مانــد. 
ــر مراجعــه کننــده و  ــط حقوقــي روشــني ب ــل تحســین، رواب يــک نظــم قاب

ــار شــده اســت.  ــي ب ــا دســتگاه اجراي ــاط وي ب ارتب
چــرا بابــت گواهــي عــدم سوءپیشــینه اســم مــا را در پايــگاه اطالعاتــي افراد 
داراي سوءســابقه جســتجو نمي کننــد تــا در ثانیــه اي همــه کرده هــا و 

ــار دارد؟ ــه اعتب ــي دو هفت ــرا گواه ــزد و چ ــرون بري ــان را بی ناکرده هايم
فرآيندهــاي بروکراســي بــه نظــر مي رســد کــه بــه دو دســته خدمت رســاني 

ــراد دارای سوســابقه  ــی اف ــگاه اطاعات ــا را  در پای ــدم سوءپیشــینه اســم م ــت گواهــی ع ــرا باب چ
جســتجو نمی کننــد تــا در ثانیــه ای همــه کرده هــا و ناکرده هایمــان را بیــرون بریــزد و چــرا گواهــی 
دو هفتــه اعتبــار دارد؟ فرآیندهــای بروکراســی بــه نظــر می رســد کــه بــه دو دســته خدمت رســانی 

ســندمحور )Subject Oriented( و خدمت رســانی شــهروندمحور قابــل تقســیم اســت

ســندمحور )Subject Oriented( و خدمت رســاني شــهروندمحور قابــل 
تقســیم اســت. 

ــازه  ــايي و اج ــه شناس ــده در زمین ــي پیچی ــله مراتب ــام سلس ــک نظ ــا ي م
ــم. ــه ارث برده اي ــذ ب ــاي کاغ ــر مبن ــات را ب ــه خدم ــي ب دسترس

ــه در  ــت ک ــي اس ــث مهم ــت؛ آن مبح ــن نیس ــاال از روي تفن ــت ب فهرس
ــودن  ــد. نب ــدان Assurance Level of Identify مي گوين ــي ب ــان انگلیس زب
فهــم مشــترکي از ايــن مبحــث باعــث شــده کــه تراکنــش بــا کارت و بدون 
رمــزکارت بــراي کســي قابــل تصــور نباشــد و يــا اينکــه در طراحــي و اجراي 
ــن  ــه ضام ــک ک ــه چ ــر گوش ــر آن تمب ــه فک ــي ب ــک کس ــک الکترونی چ
هماهنگــي و ارجــاع کار بیــن دو قــوه مجريــه و قضائیه اســت، نباشــد و بدين 
ترتیــب چــک الکترونیــک را بــه همــان انتقــال وجــه و انتقــال وجــه را همان 
ــراد  ــوق اف ــه حق ــورها در زمین ــن کش ــي از ضعیف تري ــران را يک ــه و اي حوال

ــم.  ــل کنی تبدي
ــوان  ــه عن ــان ب ــد، ايرانی ــم را بدانی ــه رفتی ــتباهي ک ــد راه اش ــر مي خواهی اگ
گرداننــدگان اصلــي جــاده ابريشــم از بیــش از هــزار و پانصــد ســال پیــش، 
امــکان صــدور و قبــول و وصــول بــرات را بیــن اروپائیــان و چینیــان ممکــن 
ــع  ــا من ــد کــه ب ــي اکنــون بانــک مرکــزي گمــان مي کن ــد؛ ول ســاخته بودن
دسترســي مــردم به حقــوق خــود در مــورد برگــه چــک و توقــف واگــذاري از 

ــود؟ ــم می ش ــتري فراه ــت بیش ــي امنی ــق پشت نويس طري
چنــد ســال قبــل توانســتم، بــراي نخســتین بــار مقــداري از واژه هــاي حوزه 

ــم.  ــررات کشــور کن ــي را وارد عرصــه مق ــک وجــوه دولت پرداخــت الکترونی
آيین نامــه مــاده ۴0 قانــون محاســبات کشــور -جايگاهــي بــود کــه از جانب 
ــروژه  ــه پ ــرا ب ــز دکت ــک ت ــود- در ي ــده ب ــدا ش ــن اه ــه م ــا ب ــاي طیب نی آق
ســوئیچ خزانــه اشــاره کــرده اســت، ايشــان زمانــي کــه اســتاد دانشــگاه بود، 
ــه ايــن پــروژه را نشــان داده و کمتــر از يــک  عالقــه و تايیــد خــود نســبت ب
مــاه از قبــول جايــگاه وزارت نگذشــته بــود کــه آن را بــه عنــوان آيین نامــه به 

ــد. ــالغ کردن ــي اب ــتگاه هاي اجراي ــه دس هم
ــزرگ  ــاد حــرف ب ــران می شــوم و ي ــده کــه مي نگــرم ســخت حی ــه راه آم ب
ــاي وزارت  ــي از قدم ــد حســین فارياب ــاي محم ــاب آق ــم. جن ــردي مي افت م
ــار، ســازمان ثبــت احــوال و يکــی دو  پســت، تلگــراف و تلفــن، ســازمان آم
ــتگي  ــم، خس ــه مي بین ــاي اداري را ک ــت فرم ه ــر مي گف ــاي ديگ ــن ج جی
ــي  ــماره مل ــادن ش ــراي راه افت ــام ب ــال تم ــزده س ــیند. پان ــم مي نش ــه تن ب
ــريع  ــن و س ــي مطمئ ــه جايگزين ــد ک ــن امی ــه اي ــردم، ب ــالش ک ــراد ت اف
ــي را  ــخصات قبل ــا، مش ــون در فرم ه ــود. اکن ــرد ش ــخصات ف ــراي مش ب
هنــوز مي پرســند و افــزوده بــدان شــماره ملــي ات را.  امــروزه کپــي گرفتــن 
ــون  ــد ده میلی ــاله چن ــر س ــه ه ــد بلک ــف نش ــي متوق ــتگاه هاي اجراي دس
ــوال،  ــت اح ــز از ثب ــرد نی ــخصات ف ــي و مش ــماره مل ــتعالم ش ــش اس تراکن

پرســش مي شــود.   
پايان قسمت اول
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نیما شمساپور از اولین سرویس احراز هویت دیجیتال در ایران می گوید؛

98% امنیت در رسویس 
احراز هویت دیجیتال یوآیدی

ثبــت شــد نخســتین ســامانه کاربــردی ایرانــی مبتنــی بــر فنــاوری زنجیــره بلــوک )بالک چین( 
ــره بلوک هــای  ــر روی زنجی ــال ب ــوای دیجیت ــوع محت ــر انگشــت هــر ن ــه ثبــت اث اســت کــه ب
معتبر همچــون زنجیــره بلــوک اتریــوم می پــردازد. تیم ثبــت شــد از ســال ۱۳۹۶ در مرکز نــوآوری 
بالک چیــن ایــران فعالیــت خــود را آغــاز کــرده اســت و اکنون بــه ارائــه خدمــات گوناگــون فنی، 
ــی و  ــرکت های خصوص ــتارتاپ ها، ش ــی، اس ــراد حقیق ــه اف ــتی ب ــی و سیاس ــی، مدیریت حقوق
نهادهــای عمومــی و دولتــی در زمینــه صیانــت از مالکیــت فکــری، جلوگیــری از تغییــر یــا جعل 

ــا فســاد اداری می پــردازد. ــه ب اســناد و مقابل
در همیــن راســتا بــا ســهیل پایــدار، مدیرعامــل اســتارت آپ ثبــت شــد پیرامــون چالش هــای 
ــرای ایجــاد شــفافیت و  ــدارک ب ــن در ثبت اســناد و م ــاوری بالک چی ــت فن ــری از ظرفی به کارگی
مبارزه بــا فســاد و جعــل گفت وگــو کردیــم کــه پیشــنهاد می کنیــم در ادامــه آن را مطالعــه کنید.

مهدیفوقی
عضو تحريريه ققنوس
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ازنــگاهشــماوضعیــتایــراندرحــوزهاســناد
دیجیتــالواســتفادهازفنــاوریبالکچیــنبــرای

ثبــتونگهــداریاســنادچگونــهاســت؟
شــايد عجیــب باشــد امــا ايــران از اولیــن کشــورهايی بــود کــه 
بــه ســمت ارائــه خدمــات اســناد ديجیتــال مبتنــی بــر فنــاوری 
بالک چیــن حرکــت کــرد و اســتارت آپ »ثبــت شــد« کــه در 
ــن  ــی اولی ــوان به نوع ــرد را می ت ــه کار ک ــاز ب ــال 139۶ آغ ــل س اواي
ــوع  ــن موض ــرد و همی ــوان ک ــران عن ــی در اي ــتارت آپ بالک چین اس
باعــث شــد تــا ايــده و مــدل ايــن اســتارت آپ بــرای مديــران و 
ــروع  ــان ش ــر در زم ــويی ديگ ــد. از س ــذاب باش ــران ج مســئوالن در اي
ــده ی  ــا اي ــب و کاری ب ــان، کس ــطح جه ــد« در س ــت ش ــه کار »ثب ب
ــره  ــتر زنجی ــر بس ــال ب ــوای ديجیت ــت و محت ــر انگش ــت اث ــرم ثب پلتف
ــًا  ــی متوجــه شــديم کــه صرف ــس از مدت ــود و پ ــوک ايجــاد نشــده ب بل

نــد.  ايده هايــی در حــال فعالیت هــای اولیــه بوده ا
نمونــه پیاده ســازی شــده و عملیاتــی ماننــد »ثبــت شــد« کــه در 
ــال  ــال اســت در س ــن فع ــر بالک چی ــی ب ــال مبتن ــناد ديجیت ــوزه اس ح

ــت. ــود نداش ــان وج ــران و جه 139۶ در اي
متاســفانه پــس از مدتــی اســتقبال، ناگهــان دولتمــردان و افــراد 

تصمیم گیــر در حــوزه فنــاوری نظرشــان دربــاره کســب و کار مــا 
ــث  ــه باع ــد ک ــت کردن ــب حرک ــمت تخري ــه س ــرد و ب ــدا ک ــر پی تغیی

ــد. ــی ش ــرای مدت ــا ب ــب و کار م ــی کس تعطیل
ز  رنــد و ا نهادهايــی کــه مــا متصــور بوديــم گارد بســته ای دا
ــای  ــه نهاده ــبت ب ــتند، نس ــوردار هس ــنتی برخ ــی و س ــر قديم تفک
تصمیم گیــر و دخیــل در حــوزه فنــاوری اطالعــات کــه ادعــای 
چابکــی و فعالیــت جســورانه دارنــد، بســیار همراه تــر بودنــد؛ در 
ــا وجــود  ــا جعــل و فســاد ب ــارزه ب واقــع، نهادهــای ســنتی در حــوزه مب
نگاه هــای ســنتی و کاغــذی، رويکردشــان مثبت تــر بــود و لــذا 
ــتگاه هايی کــه  ــری، دس ــت فک ــوزه مالکی ــتند. در ح ــکاری داش هم
ــن  ــده نوي ــن اي ــت شــد و اي ــا توســعه کســب و کار ثب ــد ب فکــر می کردن
ــب وکار  ــا کس ــد، ب ــت می دهن ــدرت را از دس ــن ق ــر بالک چی ــی ب مبتن
ــد  ــاوری دور بودن ــل از فن ــوزه جع ــای ح ــتند. نهاده ــت داش ــا مخالف م
و زمانــی کــه بحث هــای امنیتــی مطــرح می شــد، بــا توجــه بــه 
ــزرگ  ــی ب ــی مانع ــای امنیت ــک بحث ه ــتارت آپی و کوچ ــاختار اس س
بــود کــه نیــاز بــه واســطه هايی بــود تــا مشــکالت رفــع شــود، در ايــن 
میــان هــر نهــاد واســط می توانســت مانعــی بــرای توســعه و پیشــرفت 
ــود  ــی ب ــته همراه ــه در دوره گذش ــوه قضايی ــرد ق ــد. رويک ــروژه باش پ
ــز  ــی نی ــت؛ در دوره فعل ــورت نگرف ــوص ص ــن خص ــی در اي ــا اقدام ام

ــر  ــن بازیگ ــر بزرگ تری ــال حاض ــدی در ح یوآی
ــر اســاس  ــازار احــراز هویــت غیرحضــوری ب ب
تعــداد کســب و کارهایی کــه از آن خدمــت 
ــوب  ــا، محس ــداد تراکنش ه ــد و تع می گیرن

می شــود

ــا  ــتند ام ــد داش ــت ش ــه ثب ــن از جمل ــب و کارهای نوي ــا کس ــاتی ب جلس
ــی  ــد و شــاهد اقدامــی اجراي ــی مان ــًا در حــد حــرف باق متأســفانه صرف
از ســوی قــوه قضايیــه نبوديــم؛ در هــر صــورت می تــوان مشــکالت را 
ــدرت  ــرس از دســت دادن ق ــل ت ــه دلی در عــدم همراهــی دســتگاه ها ب
ــودن  ــاختار و دور ب ــفافیت در س ــدم ش ــری، ع ــار در تصمیم گی و انحص

ــرد.  ــوان ک ــاوری عن ــای فن از فض
ــی  ــای قانون ــا فض ــی ب ــال تغییرات ــا اعم ــد را ب ــت ش ــب و کار ثب کس
ــاره در مســیر  ــی دوب ــال تعطیل ــد از يک س ــم و بع ــازگار کردي کشــور س

ــم. ــرار گرفتی ــی ق اجراي
در ظرفیت هــای قانونــی فعلــی کارهايــی را می تــوان انجــام داد؛ 
ــررات  ــف برخــی از شــرايط و مق ــر در تعاري ــا ايجــاد تغیی ــت، ب در حقیق
اســتفاده، فعالیت هــا و مــدل کســب و کار مشــکل رفــع شــد تــا بتوانیــم 
ــن  ــی در اي ــه فن ــک دغدغ ــم؛ ي ــدام کنی ــرم اق ــه توســعه پلتف نســبت ب
ــاوری  ــت روی فن ــه ثب ــش هزين ــث افزاي ــه بح ــود دارد ک ــان وج می
ــروژه  ــرای پ ــای اج ــه هزينه ه ــت ک ــوم اس ــبکه اتري ــن و ش بالک چی
ــه  ــی ب ــال تعطیل ــک س ــدود ي ــد از ح ــش داده اســت. بع را بســیار افزاي
ــات  ــوی وزارت ارتباط ــده از س ــاد ش ــراوان ايج ــکالت ف ــل مش دلی
و فنــاوری اطالعــات، در حــال حاضــر چنديــن مــاه اســت کــه 

ــیم  ــده و در تالش ــی ش ــاز اجراي ــاره وارد ف ــد دوب ــت ش ــب و کار ثب کس
ــا اســتفاده از ظرفیــت قوانیــن  ــا ب ــت دور باشــد ت ــا فعالیــت مــا از دول ت
ــرای کاهــش هزينه هــا  ــر ب ــن معتب ــا يــک شــبکه بالک چی موجــود و ب
ــالح  ــا اص ــد ي ــر تأيی ــوان منتظ ــه هیچ عن ــم. ب ــت کنی ــم فعالی بتوانی
ــا اصــالح  ــد ي ــن جدي ــرای قوانی ــا ب ــم ت ــن نیســتیم و قصــد نداري قوانی
ســاختاری در زمینــه اســناد ديجیتــال بــا بخــش دولتــی جنــگ داشــته 

باشــیم.

ــای ــمابهج ــودکســبوکارش ــرنب ــمابهت ــرش ــهنظ ب
ایــرانازکشــورخارجــیشــروعمیشــدوبــه

ســرانجاممیرســید؟
مــا اشــتباه کرديــم و محصــول خودمــان را صــادر نکرديــم؛ در حقیقت، 
ــدازی  ــیه راه ان ــن در روس ــی چی ــب و کار آی پ ــا کس ــد از م ــال بع دو س
شــد، دســتگاه قضايــی روســیه نیــز همــکاری کــرد و در نهايــت موفــق 
ــا در نقشــه راه خــود  ــه م ــه دســتاوردهايی ک شــدند عــرض يکســال ب
ــت در حــال حاضــر  ــد و در نهاي ــدا کنن ــم، دســت پی اعــالم کــرده بودي

ــز همــکاری داشــته باشــند.  ــن نی ــا چی ــد ب بتوانن
ز يــک کشــور خارجــی و در فضــای  رم کــه حتمــًا ا تأکیــد دا
تصمیم گیــری و قانون گــذاری بهتــری فعالیــت را شــروع کننــد و 
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ــم  ــران ه ــد و در اي ــترش دهن ــود را گس ــب و کار خ ــد کس ــپس بتوانن س
خدمــات را آغــاز کننــد.

بحــث اکوسیســتم نــوآوری در ايــران اصــواًل درســت نیســت؛ در ايــران 
بســیاری از ســرمايه گذاری های خطرپذيــر روی کســب وکارهايی 
ــًا  ــد و صرف ــی برس ــت به جاي ــرار نیس ــًا ق ــه لزوم ــود ک ــام می ش انج
ــنتی در  ــرح س ــب و کار مط ــک کس ــور ي ــالم حض ــش و اع ــرای نماي ب
ــود؛ در  ــام می ش ــن انج ــاوری بالک چی ــد فن ــد مانن ــوزه جدي ــک ح ي
ــت  ــتفاده از ظرفی ــدم اس ــا ع ــور م ــکالت کش ــی از مش ــت، يک حقیق
ــود  ــتفاده ش ــاوری اس ــن فن ــد از اي ــت؛ باي ــن اس ــاوری بالک چی فن
ــد. ــاد کن ــاخت ها ايج ــزرگ در زيرس ــی ب ــد تحوالت ــه می توان ــرا ک چ

ــال ــرایاســتفادهازظرفیــتاســناددیجیت تقاضایــیب
وجــوددارد؟

ــار برخــی ديگــر از کســب وکارها  ــه در کن ــوآور و فناوران شــرکت های ن
ــه  ــه از جمل ــتند ک ــی را داش ــز تقاضاهاي ــال نی ــناد ديجیت ــوزه اس در ح
آن هــا بايــد بــه کســب و کارهای بخــش مالکیــت فکــری بــه خصــوص 
ــاره  ــب کارهای VOD اش ــوا و کس ــدگان محت ــد کنن ــدان، تولی هنرمن
داشــت. نکتــه مهــم ايــن اســت کــه يــک بخــش از نهادهــای دولتــی 

مــا به صــورت روزانــه در حــال رصــد کل 
ــاال رود  ــات ب ــر تخلف ــتیم و اگ ــتم هس سیس
کل سیســتم را مــورد بازبینــی قــرار داده 
ــی آن را  ــوش مصنوع ــای ه ــا الگوریتم ه و ب

جایگزیــن می کنیــم

ــا مــا وارد مذاکــره شــدند  ــد ب ــل جعــل دارن و حاکمیتــی کــه اســتاد قاب
ــن  ــر بالک چی ــی ب ــال مبتن ــناد ديجیت ــکار ثبت اس ــد از راه ــا بتوانن ت
اســتفاده کننــد امــا منتظــر بودنــد تــا يــک نمونــه اجــرا شــود و ســپس 
ــه  ــرای هم ــیار ب ــه بس ــی هزين ــد؛ از طرف ــرا کنن ــود را اج ــروژه خ پ
ــن  ــر بالک چی ــی ب ــه زيرســاخت ثبت اســناد مبتن ــاز ب ــه نی بازيگــران ک
ــه  ــوم فاصل ــا از اتري ــز م ــاس نی ــن اس ــر همی ــود و ب ــم ب ــتند، مه داش

ــم. ــتفاده کنی ــر اس ــه پايین ت ــا هزين ــکاری ب ــا از راه ــم ت گرفتی

ــگاه ــاوجــودن ــالراب ــهاســناددیجیت ــوهقضایی ــاق آی
ــولدارد؟ ــذیقب ــهاســنادکاغ ــدب ســنتیوتأکی

ــال وجــود  ــه اســناد ديجیت ــی در زمین ــران، ظرفیت هاي ــن اي در قوانی
ــد،  ــته باش ــود نداش ــی وج ــه موفق ــايد نمون ــه ش ــا ازآنجايی ک دارد ام
ــده  ــه ش ــود و گفت ــاد می ش ــول ايج ــرای تح ــاد ب ــختی اعتم به س
کــه قــوه قضايیــه اســناد ديجیتــال را نمی پذيــرد در حالــی کــه ايــن 
ــرا و  ــی در اج ــدد موفق ــای متع ــوده و نمونه ه ــتباه ب ــر اش ــرز فک ط
ــن  ــا اي ــه کســب کار م ــود دارد؛ وظیف ــال وج ــناد ديجیت ــرش اس پذي
اســت کــه نمونه هــای موفــق را ايجــاد کنیــم تــا متوجــه شــوند کــه 
هزينه هــای به مراتــب پايین تــری دارد و درعین حــال راهــکاری 
ــد  ــد مانن ــک حــوزه جدي ســاده و ســريع اســت. فرهنگ ســازی در ي

ثبــت  اســناد ديجیتــال روی فنــاوری زنجیــره بلــوک اشــتباه اســت؛ 
ــرد  ــا کارب ــب ب ــول مناس ــم محص ــا بتوانی ــه م ــی ک ــواًل زمان اص
ــرای رفــع نیازهــای مــردم در ايــن بخــش  آســان و هزينــه پايیــن ب
ــن  ــول در اي ــم و تح ــاد کنی ــازار را ايج ــم ب ــم، می توانی ــه کنی ارائ
بخــش رخ می دهــد؛ در حقیقــت، امــروزه افــراد از پلتفرم هايــی 
اســتفاده می کننــد کــه مــا هیچ وقــت فکــر نمی کرديــم چنیــن 
ــر روندهــا  ــه تغیی محصوالتــی مشــتری داشــته باشــد امــا باتوجــه  ب
ــرد؛  ــتفاده ک ــن اس ــاخت های نوي ــن زيرس ــوان از اي ــی می ت در زندگ
البتــه بايــد حاکمیــت در کنــار کســب وکار کمــک کنــد تــا مــردم بــا 
ــای  ــت پلتفرم ه ــر از ظرفی ــد بهت ــوند و بتوانن ــنا ش ــاوری آش ــن فن اي

ــد. ــتفاده کنن ــال اس فع

ــال ــتاســناددیجیت ــاندرحــوزهثب ــرانهمچن ــاای آی
ــتدارد؟ ــنفرص ــاوریبالکچی ــتفادهازفن ــااس ب

ــاوری  ــرد، فن ــاز ک ــود را آغ ــد کار خ ــت ش ــتارت آپ ثب ــه اس ــی ک زمان
ــام  ــز تم ــاس نی ــن اس ــر همی ــت و ب ــرار داش ــپ ق ــن در هاي بالک چی
ــم  ــه نکردي ــد و عجل ــام نش ــان انج ــن مدت زم ــرمايه گذاری ها در اي س
ــناد  ــش اس ــه بخ ــاز ب ــر نی ــال حاض ــود؛ در ح ــب ب ــی مناس ــه اقدام ک

ديجیتــال و ثبــت بــر روی فنــاوری بالک چیــن به عنــوان يــک 
ــور  ــه در کش ــن زمین ــدی در اي ــت ج ــر حرک ــود دارد و اگ ــکار وج راه
ــا در  ــورهای دنی ــن کش ــی از اولی ــد يک ــران می توان ــود، اي ــام ش انج
ــد.  ــوک باش ــره بل ــا زنجی ــال ب ــناد ديجیت ــت  اس ــری ثب ــه به کارگی زمین
به صــورت جــدی بــا ســازمان ثبــت اســناد مذاکراتــی داشــتیم و 
ــاق  ــن اتف ــا اي ــتیم ت ــدوار هس ــتیم؛ امی ــا هس ــريک غیررســمی آن ه ش

ــد. رخ ده

ــود ــادش ــرایج ــدتغیی ــتبای ــدامبخــشحاکمی درک
تــااحــرازهویــتواســناددیجیتــالســریعتردر

ــود؟ ــیش ــرانعملیات ای
کلیــد رفــع مشــکالت در حــوزه اســناد ديجیتــال و اســتفاده از 

يیــه و مجلــس اســت. بالک چیــن در دســتان قــوه قضا
در کشــور مــا موضــوع قانون گــذاری ونظــارت بــر يــک فرآينــد پیچیده 
دارد؛ اعتقــاد دارم، کلیــد رفــع مشــکالت در حــوزه اســتاد ديجیتــال در 
ــدرت  ــس شــورای اســالمی اســت کــه ق ــه و مجل ــوه قضايی دســتان ق
بیشــتری در قانون گــذاری و اجــرای قانــون دارنــد و می تواننــد 
بحث هــای قانونــی و کســب و کاری در زمینــه اســناد ديجیتــال و 

ــد. ــع کنن ــن را رف ــاوری بالک چی ــتفاده از فن اس
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بررسی جایگاه حقوقی اسناد و هویت 
دیجیتالی با تمرکز بر نظام حقوقی ایران

سفر از رسزمنی 
 کـــاغـــــذهـا
بـه دنیــــــای
»صفر و یک«هـا

ــی  ــای حقوق ــا نظام ه ــه ب ــی در مقايس ــی- ژرمن ــی روم ــای حقوق نظام ه
ــازه، سرســخت اند. موضوعــات و  ــا مســايل ت ــاً در مواجهــه ب کامــن ال عمدت
احــکام روزآمــد بــرای ورود بــه ايــن نظام هــا بــا چالش هــای جــدی روبــه رو 
هســتند. ايــن نظام هــا –و از جملــه نظــام حقوقــی ايــران- تــالش دارنــد تــا 
بــا تطبیــق موضوعات نــو بــا احــکام از پیــش موجــود، راهــی برای تمشــیت 
تازه واردهــا بیابنــد. از طــرف ديگــر، مديريــت حقوقــی مســايل روز ضرورتی 
ــا امکان ســنجی  ــا ب ــالش شــده ت ــن نوشــته ت ــکار اســت. در اي ــل ان غیرقاب
موضــوع، مــواردی از انعطــاف نظــام حقوقــی ايــران درخصــوص پذيــرش و 
بــه رســمیت شــناختن نظــام ديجیتالــی هويــت بررســی و بــه ارائــه راهــکار 

پرداختــه شــود.
ــل  ــر قاب ــت غی ــن حقیق ــای اي ــران گوي ــی اي ــام حقوق ــخ نظ ــل در تاري تأم
کتمــان اســت کــه نظــام حقوقــی مــا، همــواره بــا تعلــل و ترديــد به شــیوه ها 
ــق  ــد و تطبی ــات جدي ــرش موضوع ــته و در پذي ــد نگريس ــای روزآم و ابزاره
ــز در  ــا آن، دســت به عصا گام برداشــته اســت. محاکــم و قضــات نی احــکام ب
مواجهــه بــا مســائل مســتحدث، عمدتــاً راهــی جــز اســتناد بــه همــان قواعد 
و احــکاِم از پیــش موجــود در پیــش نگرفته انــد؛ آن  هــم تنهــا در مــواردی که 
بخــت بــا دادرس يــار باشــد و موضــوع تازه ســربرآورده، شــباهت و قرابتــی با 

موضوعــات مطروحــه پیشــین داشــته باشــد. 

سامانبیگدلی
کارشناس حقوقی
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ــل  ــی از دالي ــه يک ــد ک ــان می ده ــر نش ــن ام ــه های اي ــق در ريش تدقی
ــه  ــی اســت ک ــان حقوق ــِی اذه ــاط، محافظــه کاری ذات ــن احتی ــده اي عم
ــوش  ــر روی خ ــازه، کمت ــامدهای ت ــه پیش ــتقرار، ب ــوام و اس ــد از ق بع
ــوان  ــه  عن ــران -ب ــی اي ــام حقوق ــر، نظ ــد. به عبارت ديگ ــان می ده نش
ــه در  ــکام« ک ــه در »اح ــاف را ن ــوب - انعط ــی مکت ــام حقوق ــک نظ ي
»موضوعــات« می بینــد و می کوشــد گســتره موضوعــاِت از پیــش 
ــو را نیــز در برگیــرد. در  موجــود را چنــان وســیع ببینــد کــه موضوعــات ن
ايــن صــورت اســت کــه بــاب قیــاس گشــوده و حکــم مســئله اســتخراج 

. د می شــو
ــر  ــاط را ب ــن نظــام محت ــه، اي ــا تحــوالت زمان ــا ضــرورت همگامــی ب  ام
ــروک  ــکام مت ــار از اح ــذارد و غب ــر بگ ــیر تغیی ــا در مس ــا پ ــته ت آن داش
ســالیان اش بزدايــد. عــالوه بــر ايــن ضــرورت، آنچــه نظــام حقوقــی ما را 

بــه ايــن پوســت اندازی مجــاب کــرده، آن 
ــو،  ــای ن ــری از ابزاره ــه بهره گی ــت ک اس
ــر حــوزه »ثبــوت«  بیــش از آنکــه دامن گی
و احــکام باشــد، ســاحت »اثبــات« را 
ــم  ــه اســت. رشــد و توســعه عل نشــانه رفت
ــا در  ــت ت ــده اس ــدان آم ــه می ــاوری ب و فن
ــا، اصحــاب  ــک ادع ــا رد ي ــات ي ــام اثب مق
دعــوا را يــاری کنــد. در چنیــن حالتــی 
اســت کــه حتــی نظام هــای حقوقــی 
محافظــه کار هــم آســان تر بــه ايــن 

دگرگونــی گــردن می نهــد.
ــن تحــول،  ــی اي ــای اصل ــی از حوزه ه  يک
اســتقرار نظــام ديجیتالــی هويــت و اســناد 
ــراز  ــه گســتره آن از اح ــال اســت ک ديجیت
هويــت تــا مبــادالت مالــی و تجــاری 
اســت. در دنیــای تجــارت، شــناخت و 
ــاری  ــای تج ــه طرف ه ــاد ب ــکان اعتم ام
ــد.  ــاب می آي ــی به حس ــی از ارکان اصل يک
ــک  ــن ي ــدي طرفی حســن شــهرت و پايبن
ــي  ــای اخالق ــه معیاره ــاری ب ــه تج رابط
ــه  ــک رابط ــداوم ي ــه ت ــه اي، الزم و حرف
ــه  ــت ک ــتري اس ــاري در بس ــد تج کارآم
ــد  ــاي آن بهره من ــن از مزاي ــع، طرفی بالتب
ر  . بــه همیــن منظــو هنــد شــد ا خو
ــی  ــر هويت ــک نظــام معتب ــری از ي بهره گی
ــه  ــاد جامع ــع آح ــردن مناف ــینه ک در بیش
ــد  ــاری، واج ــادالت تج ــالت و مب از معام

نقشــی بی بديــل خواهــد بــود.
ــران،  ــی اي ــت آن در نظــام حقوق ــی و اســناد مثبِ ــت ديجیتال ــای هوي رد پ
ــا  ــه ام ــرار گرفت ــاره ق ــورد اش ــون م ــر گوناگ ــا واژگان و تعابی ــه ب اگرچ
به روشــنی قابــل رديابــی اســت. قوانیــن، مصوبــات و آيین نامــه 
ــی  ــوری و ديجیتال ــراز غیرحض ــه اح ــتگاه ها ب ــف دس ــماری در تکلی پرش
هويــت اشــخاص بــه تصويــب رســیده اســت کــه نشــان می دهــد نظــام 
ــیوه های  ــه ش ــل ب ــن- تماي ــوزه تقنی ــت کم در ح ــران –دس ــی اي حقوق

ــخاص دارد. ــت اش ــراز هوي ــوری در اح غیرحض

نظام بانکی و احراز هویت

ــتلزم  ــتريان، مس ــا مش ــي ب ــات مال ــا و مؤسس ــط بانک ه ــر رواب اداره مؤث

اخـــذ سیاسـت هـــايي روشـــن و صريــح در خصــوص پذيرش مشــتري، 
تعییــن دقیــق هويــت وي، نظــارت مســتمر بــر حســاب های پـــرريسک 
ــط  ــت. خ ــه اس ــن زمین ــود در اي ــک هاي موج ــر ريس ــت مؤث و مديري
ــراي  ــم ب ــي مه ــر شناســايي مشــتري، عوامل ــاي مؤث ــا و رويه ه مشي هـ
حفــظ ايمني و ســالمت بانـک هـــا و نیــز قابلیــت اعتمــاد به نظـام هـــاي 
بـــانکي به حســاب مـي آينـــد. توســعه روزافــزون خدمــات و فناوری های 
نــو در صنعــت بانــک داري، اگرچــه موجب تســهیل مبــادالت تجــاری در 
سراســر جهــان شــده لیکــن در روي ديگــر خــود، پیچیدگي هايــی را نیــز 
ــی  ــاط تنگاتنگ ــتري ارتب ــايي مش ــوع شناس ــت. موض ــته اس ــی داش در پ
ــه در طــي آن ســعي  ــدی ک ــا پول شــويی دارد. فراين ــارزه ب ــه مب ــا مقول ب
ــال  ــي م ــأ غیرقانون ــت و منش ــاختن ماهی ــان س ــا پنه ــا ب ــود ت مي ش
ــا  ــود. بانک ه ــه آن داده ش ــي ب ــري قانون ــرم، ظاه ــکاب ج حاصــل از ارت
ــراي  ــي ب ــتر اصل ــي، بس ــات مال و مؤسس

ــتند. ــدام هس ــن اق ــام اي انج
در نظــام حقوقــی ايــران، مهم تريــن 
چالــش در راه احــراز غیرحضــوری هويــت 
اشــخاص، يکــی مفــاد مــاده 7 قانــون 
رزه بــا پول شــويی  و ديگــری،  مبــا
ــاده  ــره 3 م ــه تبص ــت ک ــی اس ممنوعیت
91 آيین نامــه اجرايــی مــاده 1۴ همــان 
قانــون  در ارائــه خدمــات پايــه بــه 
ــمول  ــخاص مش ــط اش ــوع توس ارباب رج
به صــورت غیرحضــوری بیــان کــرده.

ــت  ــم ممنوعی ــد علیرغ ــر می رس ــه نظ ب
مذکــور، می تــوان راهــکاری را مجــرا 
ــص  ــا ن ــق ب ــًا مواف ــه صراحت ــت ک دانس
مــاده 7 قانــون مبــارزه بــا پول شــويی 
ــی  ــه اجراي ــاده 91 آيین نام ــره 3 م و تبص
س، مشــتری  ســا ين ا ا . بر شــد ن با آ
در گام نخســت و به منظــور دريافــت 
ر به صــورت  يــه، يک بــا خدمــات پا
حضــوری احــراز هويــت و اطالعــات 
ــذ و  ــان، اخ ــیوه ای قابل اطمین ــه ش وی، ب
ــه  ــن مرحل ــد از اي ــود. بع ــداری می ش نگه
و بــا ضبــط و ذخیــره ايــن اطالعــات، 
فرايندهــای مــوازی و مشــابه حــذف 

خواهــد شــد.
در شــیوه پیشــنهادی، احــراز هويــت 
مشــتری و اخــذ اطالعــات وی، بعــد از 
ــرط  ــد، به ش ــام ش ــان انج ــیوه های قابل اطمین ــر ش ــق ب ــه منطب آن ک
ــه  ــف ب ــای مختل ــن بانک ه ــد بی ــات می توان ــب اطالع ــت صاح رضاي
ــابه  ــر مش ــر و هزينه ب ــای زمان ب ــام فراينده ــته و از انج ــتراک گذاش اش
ــه شــیوه  ــت ب ــراز هوي ــه اح ــری شــود. براين اســاس، درصورتی ک جلوگی
قابــل  اطمینــان، انجــام و بــا مــدارک معتبــر تطبیــق داده شــود، صاحــب 
اطالعــات )مشــتری( نســبت بــه اشــتراک گذاری اطالعات رضايــت دهد 
ــای  ــوان فراينده ــود، می ت ــت ش ــات رعاي ــی اطالع ــل محرمانگ و اص
مشــابه احــراز هويــت را تجمیــع و از تکــرار فراينــد واحــد ممانعــت کــرد.

ــا پول شــويی  ــارزه ب ــون مب ــاد قان ــد مف ــه باي ــن نظري ــام تشــريح اي در مق
را در کنــار آيین نامــه اجرايــی آن و ســاير قوانیــن، دســتورالعمل ها و 
ــن  ــد. بدي ــی دي ــک عموم ــات الکترونی ــه خدم ــوط ب ــنامه های مرب بخش
ــع  ــدف وض ــه ه ــر ب ــا نظ ــويی ب ــا پول ش ــارزه ب ــون مب ــه قان ــل ک تفصی

ــه  ــات و آیین نام ــن، مصوب قوانی
ــف دســتگاه ها  پرشــماری در تکلی
و  ی  ر حضــو غیر ز  ا حــر ا بــه 
دیجیتالــی هویــت اشــخاص 
ــه  ــت ک ــیده اس ــب رس ــه تصوی ب
ــی  ــام حقوق ــد نظ ــان می ده نش
یــران –دســت کم در حــوزه  ا
ــیوه های  ــه ش ــل ب ــن- تمای تقنی
غیرحضــوری در احــراز هویــت 

اشــخاص دارد
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ــی  ــات عموم ــه خدم ــن پیش نیازهــای ضــروری در ارائ ــام تعیی آن، در مق
اســت و اصــرار بیــش از حــد بــر مــاده 7 ايــن قانــون و تبصــره 3 مــاده 91 
ــون  ــاده 7 قان ــت. م ــرض اس ــض غ ــی نق ــی آن، به نوع ــه اجراي آيین نام
ــمول را  ــتگاه های مش ــا و دس ــخاص، نهاده ــويی اش ــا پول ش ــارزه ب مب
صرفــًا مکلــف بــه احــراز هويــت و شناســايی مراجعــان کــرده و تصريحی 

ــدارد. ــت ن ــوع احــراز هوي در خصــوص ن
ــوری  ــات غیرحض ــه خدم ــرای ارائ ــد ب ــرار باش ــر ق ــن، اگ ــر اي ــالوه ب ع
ــه  ــوری ارائ ــی و غیرحض ــیوه الکترونیک ــًا در ش ــان اساس ــه مطلوبیتش ک
ــت  ــرای درياف ــود و ب ــه ش ــر گرفت ــوری در نظ ــازوکار حض ــت، س آنهاس
خدمــات، شــخص موظــف بــه مراجعــه حضــوری بــه بانــک باشــد، ايــن 
ــارض  ــوری در تع ــات غیرحض ــودی خدم ــفه وج ــا فلس ــاس ب ــر از اس ام
قــرار خواهــد گرفــت. هرچنــد بنــد 1 مــاده ۵9 آيین نامــه اجرايــی قانــون 
ــتفاده  ــا اس ــا ب ــوع را تنه ــت ارباب رج ــراز هوي ــويی، اح ــا پول ش ــارزه ب مب

از منابــع قابل اطمینــان و اخــذ مــدارک 
ــی  ــا تصريح ــته ام ــن دانس ــر، ممک معتب
بــه لــزوم احــراز حضــوری هويــت 
مشــتری نداشــته و بــه بانک هــا ايــن 
اختیــار را داده اســت کــه بــرای احــراز 
ــان  ــع قابل اطمین ــت مشــتريان از مناب هوي
ــه جــواز  ــن باتوجه ب ــد؛ بنابراي اســتفاده کنن
ــات و اســتفاده از  ــه غیرحضــوری خدم ارائ
روش هــا و امکانــات الکترونیکــی بــه نظــر 
می رســد بانک هــا نســبت بــه احــراز 
ــد. ــت مشــتريان مجازن غیرحضــوری هوي

ــون  ــف و ب مــاده 90 قان ــد ال همچنیــن بن
برنامــه پنجــم توســعه بــدون تصريــح بــه 
ــزی  ــک مرک ــه بان ــت، ب ــراز هوي ــوع اح ن
ــل  ــه تکمی ــا نســبت ب ــازه داده اســت ت اج
ســامانه جامــع تبــادل اطالعات مشــتريان 
ــي و  ــات پول ــه مؤسس ــارکت کلی ــا مش ب
ــاير  ــي و س ــور مالیات ــازمان ام ــي، س مال
ســازمان ها و شــرکت هاي ارائه دهنــده 
ــورد  ــات م ــي داراي اطالع ــات عموم خدم
ــردن  ــم ک ــز فراه ــوق و نی ــامانه ف ــاز س نی
امــکان احــراز صحــت اســناد و اطالعــات 
ــا  ــه بانک ه ارائه شــده توســط مشــتريان ب
به صــورت الکترونیــک از طريــق وزارت 
ــور(  ــوال کش ــت اح ــازمان ثب ــور )س کش
ــناد و  ــت اس ــازمان ثب ــه )س ــوه قضائی و ق

ــد. ــدام کن ــور( اق ــالک کش ام

احراز غیرحضوری هویت در آینه قوانین و مقررات

ــکام  ــه آن، اح ــوط ب ــررات مرب ــن و مق ــی و قوانی ــام بانک ــر نظ ــالوه ب ع
بی شــمار ديگــری نیــز در تکلیــف دســتگاه های اجرايــی بــه ارائــه 
غیرحضــوری خدمــات وجــود دارد کــه از آن میــان می تــوان بــه 
ــام اداري  ــي نظ ــت هاي کل ــوری، سیاس ــات کش ــت خدم ــون مديري قان
ابالغــي مقــام معظــم رهبــري، آيین نامــه توســعه خدمــات الکترونیکــی 
دســتگاه های اجرايــی، قانــون برنامــه پنج ســاله پنجــم توســعه 
ــاده ۴۶ آن  ــد )د( م ــی بن ــه اجراي ــران و آيین نام ــالمی اي ــوری اس جمه

ــرد. ــاره ک اش

قانون مدیریت خدمات کشوری

ــت و  ــود کیفی ــدف بهب ــا ه ــد ب ــی موظفن ــتگاه های اجرائ ــاده 37- دس م
ــط  ــتور العمل های ذی رب ــت دس ــا رعاي ــردم و ب ــه م ــات ب ــت خدم کمی

ــد: ــب انجــام دهن ــه ترتی ــر را ب ــات زي اقدام
1. اطالع رســانی الکترونیکــی در خصــوص شــیوه ارائــه خدمــات همــراه 

بــا زمان بنــدی انجــام آن و مدارکــی کــه متقاضــی بايــد ارائــه کنــد؛
ــزار و  ــق اب ــات از طري ــاز جهــت انجــام خدم ــورد نی ــای م ــه فرم ه ۲. ارائ

رســانه های الکترونیکــی؛
ــزوم  3. ارائــه خدمــات بــه شــهروندان به صــورت الکترونیکــی و حــذف ل

مراجعــه حضــوری مــردم بــه دســتگاه اجرايــی بــرای دريافــت خدمــت.
ــردم،  ــه م ــات ب ــه خدم ــهولت در ارائ ــريع و س ــور تس ــاده 38- به منظ م
واحدهــای خدمات رســانی الکترونیکــی از طريــق بخــش دولتــی و 
غیردولتــی در مراکــز شهرســتان ها ايجــاد 

می شــود.
ــه  منظــور ايجــاد زيرســاخت  ــاده ۴0- ب م
مــور مربــوط  تــی و تمرکــز ا اطالعا
بــه اســتفاده از فنــاوری اطالعــات در 
ــت از  ــف اس ــت موظ ــات اداری، دول خدم
طريــق ســازمان ثبت احــوال و شــرکت 
يــران و  پســت جمهــوری اســالمی ا
مشــارکت کلیــه دســتگاه های اجرائــی 
پايــگاه اطالعــات ايرانیــان را طراحــی، 

ســاماندهی و اجــرا کنــد.

 سياست هاي کلي نظام اداري 
ابالغي مقام معظم رهبري

بنــد 11: انعطاف پذيــری و عدم تمرکــز اداری 
ــا رويکــرد افزايــش اثربخشــی،  و ســازمانی ب

ســرعت و کیفیــت خدمــات کشــوری.
ــی در  ــی و کاراي ــه اثربخش ــه ب ــد 1۲: توج بن
فرايندهــا و روش هــای اداری به منظــور 
تســريع و تســهیل در ارائــه خدمات کشــوری.

ــک و  ــام اداری الکترونی ــعه نظ ــد 1۵: توس بن
فراهــم آوردن الزامــات آن به منظــور ارائــه 

ــی. ــات عموم ــوب خدم مطل
ــام اداری از  ــردن نظ ــان ک ــد 1۶: دانش بنی بن
طريــق به کارگیــری اصــول مديريــت دانش 

و يکپارچه ســازی اطالعــات مبتنــی بــر ارزش هــای اســالمی.

  آیین نامه توسعه خدمات الکترونیکی 
دستگاه های اجرایی

ــام  ــريع در انج ــدف تس ــا ه ــد ب ــي موظف ان ــتگاه هاي اجراي ــاده 3- دس م
ــال  ــردم، هرس ــت م ــت و کرام ــن رضاي ــه و تأمی ــان و هزين ــش زم کار، کاه
فرايندهــا و روش هــاي انجــام کار خــود را بــا هــدف ارائــه در جايــگاه اينترنتــی 
دســتگاه، مــورد بازبیني و اصــالح قــرار دهنــد و مســتندات آن را در قالــب فايل 

الکترونیکــي بــه معاونــت ارســال نماينــد.
مــاده ۴- دســتگاه هاي اجرايــي موظف انــد بــا هــدف بهبــود کیفیــت خدمــات 
ــام  ــر را انج ــات زي ــط اقدام ــتورالعمل هاي ذي رب ــت دس ــا رعاي ــردم و ب ــه م ب

عــالوه بــر نظــام بانکــی و قوانیــن 
و مقــررات مربــوط بــه آن، احــکام 
ــف  ــز در تکلی ــری نی ــمار دیگ بی ش
ــه  ــه ارائ ــی ب ــتگاه های اجرای دس
غیرحضــوری خدمــات وجــود 
ــه  ــوان ب ــان می ت ــه از آن می دارد ک
قانــون مدیریت خدمات کشــوری، 
ــام اداري  ــي نظ ــت هاي کل سياس
ابالغــي مقــام معظــم رهبــري، 
آیین نامــه توســعه خدمــات 
الکترونیکی دســتگاه های اجرایی، 
ــم  ــاله پنج ــه پنج س ــون برنام قان
توســعه جمهــوری اســالمی ایــران 
و آیین نامــه اجرایــی بنــد )د( 

ــرد ــاره ک ــاده 46 آن اش م
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ــد: دهن
الــف( اطالع رســاني الکترونیکــي و برخــط در خصــوص شــیوه ارائــه خدمــات 

همــراه بــا زمان بنــدي انجــام آن و مدارکــي کــه متقاضــي بايــد ارائــه نمايــد.
ــق  ــات از طري ــت انجــام خدم ــاز جه ــورد نی ــتاندارد م ــاي اس ــه فرم ه ب( ارائ

ــی. ــانه هاي الکترونیک ــا و رس ابزاره
ــي  ــورت الکترونیک ــهروندان به ص ــه ش ــن ب ــات ممک ــه خدم ــه کلی ج( ارائ
و برخــط، از طريــق درگاه دســتگاه و درگاه هــاي ملــی و محلــی و ســاير 
ابزارهــای الکترونیکــی به منظــور حــذف لــزوم مراجعــه حضــوری مــردم بــه 

دســتگاه های اجرايــی بــرای دريافــت خدمــت.

 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی 
ایران و آیین نامه اجرایی بند )د( ماده 46 آن 

مــاده ۴۶ـ  به منظــور بســط خدمــات 
دولــت الکترونیــک، صنعــت فنــاوری 
ــش  ــی و افزاي ــواد اطالعات ــات، س اطالع
بهــره وری در حوزه هــای اقتصــادی، 
اجتماعــی و فرهنگــی اقدامــات زيــر انجام 

ــود: می ش
ــاوری اطالعات  ــف - وزارت ارتباطــات و فن ال
ــعه  ــاد و توس ــه ايج ــبت ب ــت نس ــف اس مکل
شــبکه ملــی اطالعــات و مراکــز داده داخلــی 
ــا  ــب ب ــد مناس ــای بان ــا پهن ــدار ب ــن و پاي ام
ــور  ــی کش ــرعی و امنیت ــن ش ــت موازي رعاي
مناســب اقدام و بــا اســتفاده از تــوان و ظرفیت 
ــی، خصوصی و  ــی غیردولت بخش های عموم
ــی و امکان دسترســی پرســرعت مبتنی  تعاون
ــم  ــات را فراه ــطح خدم ــه س ــر توافق نام ب

ــد. کن
ــد  ــی مکلف ان ــه دســتگاه های اجراي ب - کلی
ــی اطالعــات  ــه شــبکه مل ضمــن اتصــال ب
ــی  ــای اطالعات ــل پايگاه ه ــعه و تکمی و توس
ــه  ــال دوم برنام ــان س ــا پاي ــر ت ــود حداکث خ
ــت  ــون مديري ــاس فصــل پنجــم قان ــر اس ب
خدمــات کشــوری اطالعــات خــود را در 
مراکــز داده داخلــی بــا رعايــت مقــررات 
امنیتــی و اســتانداردهای الزم نگهــداری و 

به روزرســانی نماينــد.
ج - کلیه دستگاه های اجرايی مکلف اند:

1ـ  نســبت بــه ارســال و دريافــت الکترونیکی 
ــا اســتفاده از  ــه آن هــا ب ــن دســتگاهی و واحدهــای تابع ــه اســتعالمات بی کلی

شــبکه ملــی اطالعــات و رعايــت امنیــت اقــدام نماينــد.
ــی از  ــورت الکترونیک ــود را به ص ــه خ ــات قابل ارائ ــه، خدم ــان برنام ــا پاي ۲ـ  ت

طريــق شــبکه ملــی اطالعــات عرضــه نماينــد.
د - وزارت کشــور )ســازمان ثبت احــوال( مکلــف اســت بــا همــکاری 
دســتگاه های ذی ربــط همــراه بــا تکمیــل و اصــالح پايــگاه اطالعــات هويتی 
به صورتــی که شــامل کلیــه وقايــع حیاتــی نظیــر تولــد، ازدواج، طــالق، فوت، 
تغییــرات مشــخصات هويتــی، صــدور گواهــی )امضــا الکترونیکــی( و ســاير 
کاربردهــا باشــد، تــا پايــان برنامه نســبت بــه تأمیــن و صــدور کارت هوشــمند 

ملــی چندمنظــوره بــرای آحــاد مــردم اقــدام کنــد. 
در همیــن راســتا و به منظــور آماده ســازی و به کارگیــری زيرســاخت های الزم 

بــرای اجــرای مفــاد ايــن قوانیــن و مقــررات، توجــه بــه مفــاد قانــون تجــارت 
الکترونیکــی در خصــوص »امضــا الکترونیکــی« و »داده پیام مطمئــن« و نیز 

مصوبــه ســتاد ملــی کرونــا نیز ضــروری اســت.

قانون تجارت الکترونیکی

مــاده 7: هــرگاه قانــون، وجــود امضــا را الزم بدانــد امضــای 
ســت. نیکــی مکفــی ا و لکتر ا

ــر  ــرايط زي ــد دارای ش ــن باي ــی مطمئ ــای الکترونیک ــاده 10: امض م
باشــد: 

 الف: نســبت به امضاکننده منحصر به فرد باشد. 
ب: هويت امضاکننده » داده پیام« را معلوم کند.

نحصــاری وی  ده ا ا ر کننــده و يــا تحــت ا مضا ج: بــه وســیله ا
صــادر شــده باشــد. د: بــه نحــوی 
بــه يــک » داده پیــام« متصــل شــود 
کــه هــر تغییــری در آن » داده پیــام« 

. شــد با و کشــف  بل تشــخیص  قا
ــه  ــی ک ــه » داده پیام« هاي ــاده 1۴: کلی م
ــداری  ــاد و نگه ــن ايج ــق مطمئ ــه طري ب
شــده اند از حیــث محتويــات و امضــای 
منــدرج در آن، تعهــدات طرفیــن يــا 
ه و کلیــه  د فــی کــه تعهــد کــر طر
ــان  ــی آن ــام قانون ــه قائم مق ــخاصی ک  اش
محســوب می شــوند، اجــرای مفــاد آن 
و ســاير آثــار در حکــم  اســناد معتبــر 
و قابــل اســتناد در مراجــع قضايــی و 

حقوقــی اســت.

مصوبه ستاد ملی کرونا

ــن  ــات دوازدهمی ــد 7 مصوب ــر اســاس بن ب
جلســه ســتاد ملــی مديريــت کرونــا 
ــای  ــتفاده از امض ــورخ1398/۲/۲1، اس م
ــرای ايجــاد و تأيیــد محتــوای  ديجیتــال ب
ديجیتــال حــاوی داده هــای منــدرج در 
اســناد تجــاری الزم االجــرا، پرداخــت 
ــا  ــت اشــخاص ب ــر و احــراز هوي حــق تمب
ــواد 7، 10 و  ــرر در م ــط مق ــت ضواب رعاي
ــت  ــی کفاي ــارت الکترونیک ــون تج 1۴ قان
ــده از  ــال امضاش ــوای ديجیت ــرده و محت ک
ايــن طريــق در حکــم اســناد کاغــذی، ســند پرداخــت حــق تمبــر و احراز 

ــت. ــی اس ــاری و مال ــادالت تج ــوری در مب ــت حض هوي
بــا احــراز غیرحضــوری هويــت ارباب رجــوع، ضمــن ازبین رفتــن 
امــکان خطــای کاربــر انســانی، شناســايی اشــخاص می توانــد بــه 
شــیوه ای امن تــر و مطمئن تــر در قیــاس بــا شــیوه معمــول انجــام 
ــرد. همچنیــن، اســتفاده از روش هــای غیرحضــوری، کاهــش زمــان  پذي
ــد  ــت. هرچن ــد داش ــی خواه ــت را در پ ــراز هوي ــد اح ــای فراين و هزينه ه
ــا  ــه ب ــد از مواجه ــت، نباي ــراه اس ــی هم ــا و مصائب ــا چالش ه ــن راه ب اي
ــد از  ــت، باي ــراز هوي ــنتی اح ــام س ــذار از نظ ــرای گ ــود. ب ــردان ب آن روگ
ســرزمین کاغذهــا بــه دنیــای »صفــر و يک«هــا ســفر کــرد. بايــد ديــروز 

ــو شــدن اســت. ــروز، روز ن ــد. ام ــو ش ــد ن ــتی داد؛ باي ــردا آش ــا ف را ب

ی  ش هــا رو ز  ا ه  د ســتفا ا
غیرحضــوری، کاهــش زمــان 
و هزینه هــای فراینــد احــراز 
هویــت را در پــی خواهد داشــت. 
هرچنــد ایــن راه بــا چالش هــا 
ــد  ــت، نبای ــراه اس ــی هم و مصائب
ــود.  ــردان ب ــا آن روگ ــه ب از مواجه
بــرای گــذار از نظــام ســنتی 
ــد از ســرزمین  ــت، بای احــراز هوی
کاغذهــا بــه دنیــای »صفــر و 

یک«هــا ســفر کــرد
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ــناختن  ــمیت ش ــه رس ــرای ب ــزاری ب ــا اب ــن بی ت توک
ــتند ــراث مس ــظ می ــک و حف مال

محمــد جــواد صمــدی راد، قائــم مقــام مديرعامــل شــرکت ققنــوس دربــاره 
جزئیــات توکــن بی تــا يــا NFT ققنــوس گفــت: بــا اســتفاده از ظرفیــت توکن 
بی تــا بــر بســتر شــبکه ققنــوس، شــرايطی را مهیــا کرده ايــم تــا شناســنامه 
ديجیتــال خدشــه ناپذير، غیرقابــل کتمــان بــرای صاحبــان اثــر صــادر شــود. 
امــروز اولیــن توکــن NFT ققنوس کــه معــادل فارســی آن در شــبکه ققنوس 
توکــن بی تــا نام گــذاری شــده اســت بــرای اثــر فاخــر حافــظ - خیــام صــادر 
خواهــد شــد کــه ارزش کارشناســی آن 800 میلیــون تومان اســت. پــس از آن 
ــان در  ــون توم ــا ارزش هــر توکــن يــک میلی ــان ب ــوان گنج م ــا عن ــی ب توکن
شــبکه ققنــوس منتشــر می شــود کــه البتــه تــا يــک صــدم گنج مــان بــرای 

کاربــران کیــف توکــن ققنــوس قابلیــت خريــد وجــود دارد.
او بــا بیــان اين که  تمــام اطالعــات ايــن اثــر در قالــب آلبــوم و در يک ســاختار 
ــار  ــت، اظه ــده اس ــت ش ــاع ثب ــده اجم ــک قاع ــر ي ــی ب ــز و مبتن غیرمتمرک
ــده  ــه داده ثبت ش ــد ک ــکار کنن ــد ان ــرورها نمی توانن ــدام از س ــت: هیچ ک داش
ــاوری  ــزرگ فن ــت ب ــک مزي ــه ي ــه ک ــن رفت ــده و از بی ــالل ش ــار اخت دچ
ــات،  ــذاری اطالع ــد بارگ ــن در فرآين ــت. همچنی ــده اس ــرکل توزيع ش دفت
گــزارش کارشــناس رســمی و ســاخت شناســنامه بــر اســاس اســتانداردهای 
ــه  ــازمانی کتابخان ــر س ــد و مه ــاق می افت ــن اتف ــن توک ــی در اي کتاب شناس
ملــی مبتنــی بــر قانــون تجــارت الکترونیکــی پــای آن ســند ثبــت می شــود. 
ضمــن حفــظ اثــر بــرای کشــور، مالــک اثــر بــه رســمیت شــناخته شــده کــه 

ــکان میــراث مســتند اســت. ــرای مال نکتــه مثبــت ب
صمــدی راد بــا اشــاره بــه توکــن گنج مــان گفــت: ايــن توکــن ابــزاری بــرای 
تامیــن مالــی خیريــه و حمايــت از میــراث مســتند توســط تمــام مــردم اســت 
کــه بــه تعــداد يــک میلیــون توکــن و بــه قیمــت يــک میلیــون تومــان برای 
کتابخانــه ملــی ايجــاد شــده و بــه پشــتوانه خدمــات ارائــه شــده در کتابخانــه 
ملــی، صــادر می شــود. خريــداران ايــن توکــن از طرح هــای تشــويقی 

ــوند. ــودار می ش ــز برخ ــه نی کتابخان
عالقه منــدان بــرای مشــارکت در طــرح گنج مــان و حمايــت از میــراث 
ــرم  ــوس، پلتف ــن ققن ــف توک ــزار کی ــرم اف ــب ن ــا نص ــد ب ــتند می توانن مس
ــورد نظــر  ــغ م ــال، مبال ــی ديجیت ــت داراي هوشــمند ســرمايه گذاری و مديري
خــود را بــا خريــد توکــن گنج مــان و واريــز بــه حســاب طــرح حافــظ - خیــام، 
ــن نســخه خطــی ارزشــمند و  ــظ اي ــد و حف ــران را در خري ــی اي ــه مل کتابخان
ــرای  ــران، طرح هــای تشــويقی را ب ــی اي ــه مل ــد. کتابخان ــاری کنن ــس ي نفی
مشــارکت کنندگان در طــرح گنج مــان در نظــر گرفتــه تــا از همیــاران در ايــن 

ــر شــود. طــرح تقدي

رونمایی از توکن بی تا )NFT(ی ققنوس و طرح گنجمان 
در حوزه میراث مستند

کتابخانــه ملــی ايــران بــا مشــارکت شــرکت ققنــوس، نخســتین شناســنامه 
ــراث مســتند را صــادر و  ــرای می ــا )NFT( ب ــن بی ت ــر بســتر توک ــال ب ديجیت
از اولیــن پلتفــرم مشــارکت ايرانیــان بــرای حمايــت از میــراث مســتند تحــت 

ــرد. ــی ک ــان رونماي ــوان گنج م عن
همــکاری مشــترک کتابخانــه ملــی ايــران بــا شــرکت يکتــا ققنوس پــارس، 
اولیــن و بزرگ تريــن شــرکت فعــال در زمینــه فنــاوری دفتــرکل توزيع شــده 
در ايــران، در مراســمی با حضــور اشــرف بروجــردی، ريیس ســازمان اســناد و 
کتابخانــه ملــی ايــران و ســید ولــی اهلل فاطمــی اردکانــی، مديرعامل شــرکت 
ققنــوس بــه صــورت رســمی به منظــور ايجــاد تحولــی عظیــم در حمايــت از 
میراث مســتند آغــاز شــد. در ايــن رويــداد از طــرح گنجمــان، پلتفــرم حمايت 
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 )NFT( از میراث مســتند و بســتر صــدور شناســنامه ديجیتــال با توکــن بی تــا
بر بســتر شــبکه ققنوس بــرای آثــار هنــری، در فــاز اول بــرای میراث مســتند 

و نســخ خطــی بــا يــک جلــد نفیــس از حافــظ - خیــام، رونمايی شــد.
میراث مســتند شــامل نســخ خطی، هــر يــک پــاره ای از هويــت ملــی و زبانی 
ــه  ــال های دور ب ــده از س ــا مان ــار به ج ــدود آث ــتند و از مع ــی زبانان هس پارس
شــمار می رونــد کــه در بردارنــده تاريــخ، فرهنــگ و گذشــته ايرانیــان اســت. 
ــرده و  ــارج از کشــور ب ــه خ ــده، ب ــدادی از نســخ خطــی باقی مان متأســفانه تع
فروختــه شــده اند. تعــداد ديگری هــم کــه آمــار مشــخصی از آن وجود نــدارد، 
ــوب نگــه داری می شــوند. توســط مــردم، در خانه هــا و تحــت شــرايط نامطل

 ســازمان اســناد و کتابخانــه ملی با مشــارکت شــرکت ققنــوس، در پــروژه ای 
ــق  ــی از طري ــارکت های مردم ــذب مش ــال ج ــه دنب ــان« ب ــام »گنج م به ن
اجــرای برنامــه ی جمع ســپاری تأمیــن مالــی بــرای توســعه گنجینــه ملــی و 
میــراث مســتند اســت تــا اقــدام بــه خريــداری ايــن گنجینــه ارزشــمند کند و 
با اهدای نســخ خريداری شــده بــه ســازمان اســناد و کتابخانــه ی ملــی ايران، 
در گام نخســت از آن هــا حفاظــت شــده و در گام دوم بــرای مطالعــه و پژوهش 
در اختیــار پژوهشــگران قــرار گیــرد. ايــن طــرح به دلیــل قابلیــت مشــارکت 
شــفاف عموم ايرانیــان بــرای اهــدای کمــک، فرآينــد ارزيابــی دقیــق اصالت 
ــران و  ــی اي ــه مل ــی کتابخان ــه ارزياب ــراث مســتند در کمیت ــای می و ويژگی ه
فنــاوری بــه روز شــبکه ققنــوس، تحولــی در حمايــت از میراث مســتند اســت.

ــار در ايــران  صــدور شناســنامه ديجیتــال میــراث مســتند بــرای نخســتین ب
ــه  ــوس اســت ک ــا ققن ــران ب ــی اي ــه مل ــر کتابخان ــکاری مشــترک ديگ هم
ــن و  ــوس، اولی ــبکه ققن ــتر ش ــر بس ــا )NFT( ب ــن بی ت ــتفاده از توک ــا اس ب
ــام  ــران انج ــده در اي ــرکل توزيع ش ــاوری دفت ــاخت فن ــن زيرس بزرگ تري
می شــود تــا میــراث مســتند باقــی مانــده را جمــع آوری و شناســنامه دار کنــد. 
از مهم تريــن مزايــای ايــن طــرح، ثبــت رســمی میــراث مســتند، تهیــه نســخ 

ــار اســت. ــی آث ــه ديجیتال ــار و قابلیــت مبادل ــن آث ــی از اي ديجیتال

بی تا، توکنی برای دارایی های یکتا و غیرقابل تکثیر

ســید ولــی اهلل فاطمــی اردکانــی، مديرعامل شــرکت ققنــوس در اين مراســم 
ــا اشــاره بــه ظرفیــت فنــاوری بالک چیــن گفــت: همان طــور کــه فضــای  ب
اينترنــت بــرای انتقــال داده ايجــاد شــده، ظرفیــت فنــاوری بالک چیــن برای 
ــث  ــت. باع ــده اس ــود آم ــز به وج ــمند نی ــای ارزش ــال دارايی ه ــه و انتق مبادل
افتخــار بنــده اســت کــه امــروز توانســتیم بســتری بــرای حمايــت از میــراث 
ــا وجــود دغدغه هــای متعــددی کــه در دنیــا و ايــران در زمینــه  فرهنگــی را ب
بررســی اصالت و ارزش گــذاری وجــود دارد، در فضای اعتماد ســاز بــا همراهی 
کتابخانــه ملــی ايجــاد کنیــم تــا هــر فــردی در هــر لحظــه ای و از هــر مکانی 
بتوانــد از ايــن فضــا حمايــت و در عیــن حــال دارايــی خــود را مشــاهده کنــد.

ــا )NFT( در  ــن بی ت ــازار توک ــاد ب ــاره ايج ــوس درب ــرکت ققن ــل ش مديرعام
ــطح  ــای NFT در س ــوزه توکن ه ــه ح ــر ب ــال اخی ــد س ــت: در چن ــران گف اي
جهانــی توجــه ويــژه ای شــده و ظرفیــت ايــن بــازار همــواره بــا رشــد ســالیانه 
بیــش از 100 درصــد روبــه رو بــوده تــا جايــی کــه بــرای بی اهمیت تريــن آثار 
 NFT در حــد يــک جملــه در يــک شــبکه اجتماعی يــا يــک اثر عــادی توکــن
ــازار معاملــه شــده اســت. اکنــون نیــز ققنــوس امــکان تعريــف  ايجــاد و در ب
ــرای  ــا ب ــرده ت ــاد ک ــا را ايج ــای بی ت ــان دارايی ه ــا هم ــا ي ــای يکت دارايی ه
ــا  ــس ب ــی نســخ خطــی نفی ــری زبان پارســی يعن ــن اثرهــای هن ماندگارتري

ــا توکــن NFT ايجــاد شــود. ــا ي صــدور شناســنامه، توکــن بی ت
او افــزود: شناســنامه ديجیتالــی صــادر شــده بــرای میــراث مســتند بــه کیــف 
پــول صاحبــان اثــر منتقــل می شــود و صاحــب شناســنامه می توانــد آن را در 
ــه  ــده از آن ب ــا در آين ــروش برســاند ي ــه ف ــا )NFT( ب ــب يــک توکــن بی ت قال

ــده اســتفاده کنــد. عنــوان وثیقــه بانکــی در بانک هــای پذيرن
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گنج مــان ابــزار مشــارکت تمــام ایرانیــان در حمایــت 
از میــراث مســتند

اشــرف بروجــردی، ريیــس ســازمان اســناد و کتابخانــه ملــی ايــران بــا بیــان 
ــخ  ــی از تاري ــوان فصل ــه عن ــا ب ــت: م ــار داش ــتند اظه ــراث مس ــت می اهمی
ــتیم  ــی هس ــش و ارزش هاي ــگ، ادب، دان ــراث دار فرهن ــرزمین و می ــن س اي
ــراث در  ــن می ــت. اي ــه اس ــکل گرفت ــادی ش ــال های متم ــی س ــه در ط ک
اختیــار مــا قــرار داده شــده و ايــن رســالت بــر عهــده ماســت کــه آن را حفــظ 
ــخه  ــزار نس ــر ۴0 ه ــال حاض ــم. در ح ــل کنی ــدی منتق ــل های بع ــه نس و ب
خطــی را در اختیــار داريــم و بســیاری از آن هــا جــزو نفايــس نیســت. اعتقــاد 
ــن  ــی، اي ــه مل ــناد و کتابخان ــازمان اس ــان س ــاد حامی ــکل گیری بنی دارم، ش
نقش آفرينــی را در آينــده کتابخانــه ملــی خواهــد داشــت و بايــد نســل جــوان 

ــه ملــی و اهمیــت میــراث مســتند آشــنا شــوند. ــا کتابخان بیشــتر ب
ريیــس ســازمان اســناد و کتابخانــه ملــی ايــران دربــاره همــکاری با شــرکت 
ــش  ــت وارد بخ ــرد و توانس ــت ک ــوس هم ــه ققن ــت: مجموع ــوس گف ققن
فرهنــگ شــود و پــروژه گنج مــان کــه از گذشــته در ســازمان اجرايــی نشــده 
ــان در  ــم از ظرفیــت مشــارکت عمومــی ايرانی ــا بتوانی ــد ت ــی کن ــود را اجراي ب
حمايــت از میراث مســتند اســتفاده کنیــم کــه در کنار صــدور شناســنامه برای 

ايــن میــراث و گنجینــه ملــی ، اقدامــی ارزشــمند و بــزرگ اســت.

پنج راهکار برای تهیه شناسنامه دیجیتال مبتنی بر 
توکن بی تا برای مالکان نسخ خطی

مظفر پاســدار شــیرازی، عضــو هیــأت مديره بنیــان حامیــان و معاون توســعه 
ــه  ــاره ب ــا اش ــران، ب ــی اي ــه مل ــناد و کتابخان ــازمان اس ــت س ــع و مديري مناب
مالکیــت میــراث مســتند گفــت: ضــروری اســت تــا مالکیــت خصوصــی بــر 
میراث مســتند را بــه رســمیت بشناســیم و از مالــکان تقاضــا کنیم کــه در امر 
حفاظــت از میــراث مســتند کمــک کننــد؛ چــرا کــه خريــد و فــروش و خــارج 
کــردن میــراث مســتند نــه تنهــا در ايــران بلکــه در کشــورهای خارجــی نیــز 
ممنــوع نیســت؛ همچنیــن ســفیران و ايرانیــان در حمايــت از میراث مســتند 

نقشــی مهــم دارنــد.
ــان يکــی از  ــروژه گنج م ــت: پ ــا گف ــن بی ت ــان و توک ــرح گنج م ــاره ط او درب
پروژه هايــی اســت کــه بــا محوريــت مشــارکت مردمــی در ســازمان اســناد و 
ــا  ــار  ب ــرای اولین ب ــن راســتا امــروز ب ــد خــورده، در همی ــی کلی ــه مل کتابخان
ــک  ــوس ي ــبکه ققن ــر بســتر ش ــا )NFT( ب ــن بی ت ــت توک ــتفاده از ظرفی اس
ــن  ــد. در اي ــد ش ــادر خواه ــتند ص ــراث مس ــرای می ــال ب ــنامه ديجیت شناس
مراســم بــرای نســخه خطــی حافــظ- خیام ايــن شناســنامه صــادر می شــود. 
ــت  ــرم حماي ــان، پلتف ــر اســاس طــرح گنج م ــان ب ــن گنج م ــس از آن توک پ
از میــراث مســتند، در شــبکه ققنــوس عرضــه می شــود و  هــر فــرد در ايــن 
ــه  ــام او به عنــوان مالــک در اثــر حــک و ب پــروژه همــکاری داشــته باشــد، ن

ــود. ــم می ش ــا تقدي آن ه
ــران  ــی اي ــه مل ــع و مديريــت ســازمان اســناد و کتابخان معــاون توســعه مناب
ــن  ــت: اولی ــان گف ــرح گنج م ــروش در ط ــذاری و ف ــای واگ ــاره روش ه درب
ــن اســت کــه  ــوان شــده اي ــن طــرح عن ــرای مشــارکت در اي روشــی کــه ب
صاحبــان اثــر، نســخ خطــی خــود را بــه کتابخانــه ملــی اهــدا کننــد. در ايــن 
طــرح مالکیــت مــادی و معنــوی اثــر بــرای ســازمان اســناد و کتابخانــه ملی 
ايــران خواهــد بــود. روش دومــی کــه بــرای مشــارکت در ايــن طــرح عنوان 
شــده، اين اســت کــه صاحبــان نســخ خطــی، پــس از کارشناســی های انجام 
گرفتــه و قیمت گــذاری، آن را بــه ســازمان اســناد و کتابخانــه ملــی ايــران به 
فروش برســانند کــه در ايــن طــرح، مالکیــت معنــوی و شناســنامه ديجیتالی 

ــه ملــی واگــذار می شــود. ــه ســازمان اســناد و کتابخان نســخه خطــی ب
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ــه  ــال ب ــخه ديجیت ــه نس ــازه تهی ــه اج ــت ارائ ــه قابلی ــاره ب ــا اش ــدار ب پاس
ــه  ــر گرفت ــه در نظ ــومی ک ــرح س ــح داد: در ط ــران توضی ــی اي ــه مل کتابخان
شــده، صاحــب اثــر، اجــازه ديجیتالــی کــردن نســخه خطــی را بــه ســازمان 
ــران می دهــد و صاحــب نســخه خطــی، عــالوه  ــی اي ــه مل اســناد و کتابخان
ــر،  ــی شــدن اث ــه داری نســخه فیزيکــی، در ازای ديجیتال ــت و نگ ــر مالکی ب
شناســنامه ديجیتالــی آن را نیــز کــه دربردارنــده مالکیــت معنــوی اثــر بــوده 
ــی  ــب اصل ــه صاح ــن اين ک ــک، ضم ــرح مال ــن ط ــد. در اي ــت می کن درياف
ــب  ــر را در قال ــی اث ــنامه ديجیتال ــد، شناس ــی می مان ــی باق ــخه فیزيک نس
ــر بســتر شــبکه ققنــوس دريافــت می کنــد  ــا همــان NFT ب ــا ي توکــن بی ت
تــا بتوانــد در آينــده آن را معاملــه کنــد. کتابخانــه ملی تنهــا نســخه ديجیتالی 

ــد.  ــت می کن ــر را درياف اث
عضــو هیــأت مديــره بنیــان حامیــان اســناد و کتابخانــه ملــی تأکید کــرد: در 
طــرح چهــارم بــرای مالــکان نســخ خطــی کــه شــرايط و امــکان الزم بــرای 
ــل  ــا تحوي ــا ب ــی ايجــاد شــده ت ــد، فرصت نگــه داری از نســخ خطــی را ندارن
نســخه خطــی خــود بــه کتابخانــه ملــی و ايجــاد شناســنامه بــرای آن، يــک 
ــه ملــی  ــه صــورت امانــت توســط کتابخان نســخه ديجیتــال از آن تهیــه و ب

نگهــداری شــود امــا همچنــان مالــک مــادی و معنــوی اثــر باشــد.
ــت: در  ــری نســخ خطــی در شــبکه بانکــی گف ــاره وثیقه پذي ــان درب او در پاي
ــدن،  ــنامه دار ش ــی و شناس ــن ديجیتال ــی ضم ــخ خط ــرح، نس ــن ط پنجمی
ــا  ــد، تــالش می شــود ت ــرار می گیرن ــز مــورد پذيــرش ق ــوان وثیقــه نی به عن
در تعامــل بــا شــبکه بانکــی بــرای اولین بــار میــراث مســتند تبديل بــه وثیقه 
ــه نتیجــه  ــده ب ــه آين ــا يکــی دو هفت ــم ت تســهیالت بانکــی شــود. امیدواري

ــیم. برس

نسل جدید میراث داری در جهان حاصل ابتکار ققنوس 
در طرح گنج مان و توکن بی تا

نصــراهلل جهانگــرد، مشــاور ويــژه رئیــس جمهــوری در دولــت الکترونیــک 
بــا اشــاره بــه اهمیــت زبــان فارســی گفــت: خــط و زبــان فارســی هويــت 
ــه ملــی  و تاريــخ ملــت ايــران در تمــام جغرافیــای جهــان اســت و کتابخان
ايــران بزرگ تريــن گنجینــه خــط و زبــان فارســی جهــان به شــمار 
مــی رود. نســل امــروز و آينــده ايــران حــق دارنــد تــا از ايــن اســناد تاريخی 
بهره بــرداری علمــی و فکــری داشــته باشــند. بــا طــرح گنج مــان و توکــن 

ــود. ــق می ش ــوع محق ــن موض ــا اي بی ت
ــر  ــا ه ــم ت ــردم می روي ــاد م ــراغ آح ــه س ــان ب ــه داد: در طرح گنج م او  ادام
ــويی  ــد. از س ــارکت کن ــتند مش ــراث مس ــت از می ــد در حماي ــردی بتوان ف
ــای  ــن  بی ت ــتفاده از توک ــا اس ــال ب ــنامه ديجیت ــاد شناس ــا ايج ــر ب ديگ
ققنــوس میــراث مســتند اعتبــار بخشــی می شــود و فرآينــد احــراز اصالــت 
اثــر بســیار ســاده خواهــد شــد کــه ايــن امــر اهمیــت به ســزايی در راســتای 
ــی از  ــت. يک ــال اس ــورت ديجیت ــی به ص ــخ خط ــادالت نس ــعه مب توس
مهمتريــن دســتاوردهای اين همــکاری ايجــاد نســخه ديجیتالــی از میراث 
مســتند بــا صــدور شناســنامه اســت کــه می توانــد بــه تکامــل پژوهــش در 

ــد. کشــور کمــک شــايانی کن
ــداف  ــان اه ــا بی ــک ب ــت الکترونی ــوری در دول ــس جمه ــژه رئی مشــاور وي
اقدامــات مشــترک ققنــوس و کتابخانــه ملی تأکیــد کــرد: ابتــکار مجموعه 
ــان  ــرم گنج م ــی پلتف ــا )NFT( و طراح ــن بی ت ــاد توک ــرای ايج ــوس ب ققن
ــه  ــی کتابخان ــا مشــورت و راهنماي ــدوارم ب ــنديده اســت و امی ــی پس اقدام
ــر از  ــرداری بهت ــوس شــاهد بهره ب ــد ققن ــی قدرتمن ــم فن ــران و تی ــی اي مل
ايــن اســناد باشــیم تــا نســل جديــدی از کتاب خانــه داری و میــراث داری را 

در ايــران و جهــان شــاهد باشــیم.
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ــت در  ــات هوي ــی برخــوردار اســت و اثب ــت باالي ــت انســان ها از اهمی هوي
ــا يکديگــر تأثیرگــذار اســت. به عــالوه،  ارتباطــات و تعامــالت انســان ها ب
هويــت انســان در تعامــالت و زيرســاخت های اجتماعــی و اقتصــادی 
ــی  ــر کس ــت. ه ــاری اســ ــز ج ــد نی ــی می کن ــه در آن زندگ ــه ای ک جامع
ــی را  ــت مختلف ــراز هوي ــای اح ــه روزه فراينده ــره، هم ــی روزم در زندگ
انجــام می دهــد، کــه باعــث می شــوند تــا ديگــران، نســبت بــه ادعاهــای 
ــف  ــات مختل ــا خدم ــوالت ي ــورد محص ــه در م ــی ک ــا حقوق ــخص، ي ش
دارد، احســــاس اطمینــان کننــد. همــه تاکنــون بارهــا از الگین هــا بــرای 
ــت  ــراز هوي ــای اح ــا از فراينده ــن ي ــری آنالي ــاب های کارب ــه حس ورود ب
ــد  ــتفاده کرده ان ــت اســ ــا اثرانگش ــره ي ــکن چه ــر اس ــک نظی بیومتري
ــالت و  ــی تعام ــا برخ ــات ي ــات، اطالع ــه محصــوالت، خدم ــد ب ــا بتوانن ت
تراکنش هــای ديجیتال دسترســی داشــته باشــند. بســیاری از افــراد، دارای 
پروفايل هــای مشــخصی هســــتند کــه ســال ها اســت داده هــای ثابــت و 
غیرقابــل تغییــر اعــم از تاريــخ و محــل تولــد، يــا شــماره های ملــی و امثال 
آن را در خــود جای داده انــد و همیــن پروفايل هــا، بخشــــی از هويــت 
ــان،  ــت زم ــت. باگذش ــروری اس ــده ض ــرای آين ــه ب ــتند ک ــال هس ديجیت

انســان ها منحصــر بــه فردنــد و هویــت افــراد بــرای شناســایی آن هــا بســیار حیاتی اســت. 
ــات هویــت شــکل می گیــرد. متأســفانه در  ــا ایــن اثب بســیاری از مســائل کاری و قانونــی ب
ــراد  ــل اســتناد نیســت و اف ــای واقعــی قاب ــد دنی ــال هویــت اشــخاص مانن دنیــای دیجیت
نمی تواننــد بــه ســادگی در دنیــای مجــازی هویــت خــود را تأییــد کننــد. بــر همین اســاس، 
ــک از  ــر ی ــال ه ــت دیجیت ــتر آن هوی ــه در بس ــن ک ــی ام ــاخت اطالعات ــک زیرس ــاد ی ایج
ــی  ــه خوب ــه ب ــال، درصورتی ک ــای دیجیت ــت. هویت ه ــم اس ــیار مه ــرد بس ــکل بگی ــا ش م
طراحی شــده باشــند، می تواننــد منجــر بــه تحــول در تمــام جوانــب زندگــی شــوند. مــدل 
ــر از ســازمان ها،  ــه فرات ــراد را ب ــال در حــال ایجــاد اســت کــه اف جدیــدی از هویــت دیجیت
ــه  ــه ب ــت ک ــالوده ای اس ــدل، ش ــن م ــد. ای ــط می ده ــن بس ــتگاه ها و اماک ــیا، دســ اش
ــند،  ــل باش ــن در تعام ــتم های آنالی ــا سیس ــا ب ــد ت ــکان را می ده ــن ام ــا ای ــای م هویت ه
ــده  ــد آین ــرای رش ــق ب ــن ح ــه ای ــتیابی ب ــد. دس ــرل کنن ــا را کنت ــل م ــتگاه های متص دس
انســان حیاتــی اســت، ایــن نــوآوری تکنولوژیــک، هویــت افــراد را اثبــات می کنــد و زندگی 

ــازد. ــم می س ــئوالنه تری را فراه ــر و مس ــال بهت دیجیت

الفبای هویت و اسناد دیجیتال

دیگر الزم نیست در فرم ها طالعات هویتی خود را وارد کنید

رفتارهــا، تراکنش هــا و تعامــالت انســان، دنبالــه ای از تاريخچــه شــخصی 
ــد  ــم می زنن ــخص را رق ــر ش ــن ه ــای آنالي ــا و رفتاره ــر داده ه ــی ب مبتن
کــه اطالعــات مالــی، مالیات هــا، خريدهــا، پرونده هــای حقوقــی، 
تاريخچه هــای بهداشــت و درمــان و اعتبــاری و بســیاری از داده هــای مهم 
ــال  ــده ای در ح ــور فزاين ــازمان ها، به ط ــراد و س ــد. اف ــر از آن جمله ان ديگ
اســتفاده از ايــن داده هــا هســتند و روزبــه روز نیــز نیــاز بــه آن هــا افزايــش 

پیــدا می کنــد.
ــه  ــودن ن ــل ب ــری و پرتاب ــتفاده، تعامل پذي ــهولت در اس ــری، س کاربردپذي
ــران ســاده تر می کننــد بلکــه شــانس پذيــرش   تنهــا زندگــی را بــرای کارب
ــفافیت،  ــد. ش ــش می ده ــز افزاي ــازمان ها را نی ــراد و س ــط اف ــتم توس سیس
حريــم خصوصــی، حفاظــت از داده هــا، کنتــرل کاربــری و خــود مديريتی از 
ــرای برقــراری اعتمــاد  ويژگی هــای خــوِب  ايــن عنصــر اســت. امنیــت، ب
ــا  ــه ت ــران آن گرفت ــراد و کارب بیــن طرفیــن يــک سیســــتم هويتــی، از اف
اشــخاص ثالــث وابســته، عنصــری حیاتــی اســــت چراکــه در ســايه ايــن 
امنیــت می تــوان تهديدهــا و جرائــم ســايبری نظیــر ســــرقت های هويتی 
ــی  ــم مال ــون جراي ــته ای همچ ــای ناخواس ــوی پیامده ــش داد و جل را کاه
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ــه  ــد، ب ــت می کن ــا محافظ ــه از داده ه ــن ک ــتم ايم ــک سیس ــت. ي را گرف
افــراد ايــن امــکان را می دهــد تــا در همــه ســطوح اجتماعــی و اقتصــادی 

باالتريــن میــزان ســود را دريافــت کننــد.

پیش به سوی آینده: سیســتم های هویتی غیرمتمرکز

ــردم از  ــتفاده م ــازی و اس ــای مج ــزون فض ــعه روزاف ــا توس ــروزه ب ام
ــه  ــی ب ــش عموم ــا، گراي ــی کرون ــده پاندم ــن و پدي ســرويس های آنالي
عــدم مراجعــه حضــوری و انجــام کارهــا از راه دور اســت. ايــن موضــوع 
ــراز  ــد اح ــورس )مانن ــی، ب ــی و بانک ــرويس های مال ــت س ــرای درياف ب
ــن  ــل همچنی ــای موباي ــوال و اپراتوره ــه، ثبت اح ــجام(، بیم ــت س هوي
ــی  ــروی انتظام ــور نی ــه و همین ط ــوه قضائی ــه ق ــوط ب ــور مرب ــه ام کلی
و حتــی دانشــگاه ها به وضــوح ديــده می شــود. بــه راهکارهايــی 
ــه  ــاز ب ــدون نی ــتری را ب ــت مش ــازد هوي ــادر می س ــازمان را ق ــه س ک
حضــور فیزيکــی و به صــورت آناليــن تأيیــد کنــد، احــراز هويــت گفتــه 
ــه  ــر آن، ن ــی ب ــتم های مبتن ــال و سیس ــای ديجیت ــود. هويت ه می ش
 تنهــا می تواننــد بــرای کاربــران مفیــد واقــع شــوند بلکــه بــرای جامعــه 
ــی را  ــای ديجیتال ــوع دنی ــن موض ــد. اي ــی را در پی دارن ــز فرصت هاي نی
امن تــر و قابل اعتمادتــر می کنــد. يــک هويــت ديجیتــال راحــت و 
ــای  ــخصی و دارايی ه ــی و ش ــای هويت ــا داده ه ــه  تنه ــاد، ن قابل اعتم
ــت و  ــمت امنی ــه س ــه دری ب ــی دارد، بلک ــه م ــن نگ ــخاص را ايم اش
ــیار  ــبکه ای بس ــه ش ــادی ک ــت و اعتم ــايد. امنی ــز می گش ــاد نی اعتم
ــای  ــد و مرزه ــم می زن ــابق رق ــالت رودرروی ســ ــترده تر از تعام گس
جغرافیايــی و اجتماعــی را درمی نــوردد. فناوری هــا و معماری هــای 
جديــد، از قبیــل فنــاوری دفتــر کل توزيع شــده، می تواننــد نقــش 
ــی  ــای هويت ــرل داده ه ــد رســیدگی و کنت ــر رون ــده ای در تغیی تعیین کنن
و شــخصی توســط کاربــران داشــته باشــند. پذيــرش ايــن قبیــل 
فناوری هــا و نوآوری هــا و تغییــر کامــل زيرســاخت های جوامــع 
ــاخت های  ــه زيرس ــته ب ــد بس ــا، می توان ــای آن ه ــر مبن ــادی ب اقتص
ــای روز  ــه فناوری ه ــی ب ــزان دسترس ــاوری، می ــواد فن ــی، س فرهنگ
ــن  ــدگان و همچنی ــازمان ها و ارائه دهن ــارکت ها، س ــزان مش ــا، می دنی
مدل هــا و الگوهــای اعتمــادی مورداســتفاده متفــاوت باشــد. در 
ــر  ــاوری دفت ــن، فن ــش بیت کوي ــس از پیداي ــژه پ ــر و به وي ــه اخی ده
کل توزيع شــده، ابتــدا در میــان پژوهشــگران و عالقه منــدان بــه 
ــده  ــازمان های ارائه دهن ــان س ــپس در می ــز س ــای غیرمتمرک فناوری ه
ــه  ــازار موردتوج ــاالن ب ــاير فع ــن س ــس از آن در بی ــی و پ ــات مال خدم

ــت.  ــرار گرف ق
ــا  ــتفاده و ي ــال اس ــان در ح ــزرگ جه ــی ب ــای مال ــیاری از نهاده بس
ــادر اســت  ــاوری ق ــن فن ــتفاده از آن هســتند. اي ــرای اس ــزی ب برنامه ري
بــا افزايــش امنیــت، پايــداری و شــفافیت داده هــا موجــب بهبــود 
ــود،  ــت ش ــک صنع ــف ي ــران مختل ــان بازيگ ــب وکار می ــای کس فض
ــور  ــازار به منظ ــک ب ــای ي ــه رقب ــود ک ــاهده می ش ــیار مش ــن رو بس ازاي
بهبــود کیفیــت خدمــات خــود، نســبت بــه راه انــدازی شــبکه ای مبتنــی 
ــد.  ــدام می کنن ــود اق ــان خ ــده در می ــر کل توزيع ش ــاوری دفت ــر فن ب
ــه  ــی ب ــای مال ــا و نهاده ــه  بانک ه ــه هم ــی ک ــات قانون ــی از الزام يک
ــد،  ــا آن می دانن ــاق ب ــه انطب ــف ب ــود را مکل ــخت گیرانه ای خ ــکل س ش
ــوی  ــه از س ــت ک ــتری اس ــايی مش ــد شناس ــه فرآين ــوط ب ــات مرب الزام
ــات  ــاير اقدام ــويی و س ــب، پول ش ــری از تقل ــت جلوگی ــور جه رگوالت
ــتری  ــايی مش ــت. شناس ــده اس ــالغ گردي ــا اب ــه بانک ه ــی ب غیرقانون
ــت  ــراز هوي ــطح اح ــت در س ــن اس ــود ممک ــکل خ ــاده ترين ش در س
ــل  ــا تکمی ــرورت ب ــب ض ــج برحس ــود و به تدري ــداد ش ــتری قلم مش

ــتری  ــر مش ــای ه ــا دارايی ه ــد و ي ــغل، درآم ــه ش ــوط ب ــات مرب اطالع
ــود. ــل ش ــايی تکمی ــن شناس اي

)SKYC( شناسایی مشتری

ــه  ــر ب ــرف منج ــعبه ها ازيک ط ــه ش ــوری ب ــه حض ــرای مراجع ــزام ب ال
ــای  ــش هزينه ه ــه افزاي ــر ب ــر منج ــرف ديگ ــتری و از ط ــی مش نارضايت
بانــک می شــود. ازايــن رو، احــراز هويــت غیرحضــوری يکــی از 
ــذاب  ــرويس های ج ــی از س ــک و يک ــرای بان ــی ب ــای حیات نیازمندی ه
بــرای مشــتريان اســت. از طرفــی، احــراز هويــت راه دور، نگرانــی بانــک را 
در افزايــش ريســک های امنیتــی و عــدم رعايــت قوانیــن مرتبــط )به ويــژه 
ــه همــراه دارد  ــی تروريســم( ب ــا پول شــويی و تأمیــن مال ــارزه ب قوانیــن مب
کــه بايــد موردتوجــه قــرار گیــرد. ســرويس احــراز هويــت ديجیتــال يکــی 
از نیازمندی هــای بانکــداری نســل ۴.0 و توســعه Omni-Channel در 
خدمــات بانکــی اســت و در شــرايط خــاص ماننــد بحــران کرونــا کــه عــدم 
حضــور افــراد در مکان هــای عمومــی ماننــد شــعبه بانــک ضــروری اســت، 
ــه  ــت هايی ک ــن سیاس ــی از مهم تري ــد. يک ــدا می کن ــتری پی ــت بیش اهمی
ــی شــده  ــی اجراي ــف خصوصــًا نظــام بانکــی جهان ــازمان های مختل در س
ــش  ــل کاه ــن دالي ــه از بنیادی تري ــت ک ــتری اس ــايی مش ــد شناس فرآين
ــا  ــهرت بانک ه ــی و ش ــک های عملیات ــويی و ريس ــرم، پول ش ــب، ج تقل
ــا  ــی نه تنه ــی و بین الملل ــطح مل ــتری در س ــايی مش ــن شناس ــت. قوانی اس
ــه  ــی را ب ــات عظیم ــه خدم ــت اســت، بلک ــز اهمی ــی حائ ــای مال در نهاده
ــوان  ــه می ت ــن جمل ــه از اي ــد ک ــه می ده ــف ارائ ــاف مختل ــا و اصن گروه ه
بــه اســتارتاپ ها، صرافی هــا، آموزشــگاه ها، شــرکت های خدمــات 
مســافرتی و بســیاری ديگــر از بنگاه هــای اقتصــادی اشــاره کــرد. 
ازآنجاکــه شناســايی مشــتری اولیــن اقدامــی اســت کــه بانــک در مراجعــه 
مشــتری بــرای افتتــاح حســاب يــا دريافــت برخــی ديگــر از خدمــات انجام 
ــات  ــا خدم ــب ب ــتری متناس ــی از مش ــات کاف ــب اطالع ــد، کس می ده

ــت.  ــروری اس ــتی وی ض درخواس
در جمهــوری اســالمی ايــران نیز، بــر اســاس دســتورالعمل بانــک مرکزی، 
دســتورالعمل چگونگــی شناســايی مشــتری در مؤسســات اعتبــاری 
ــويی  ــا پول ش ــارزه ب ــور مب ــتورالعمل به منظ ــن دس ــت اي ــده اس تدوين ش
و تأمیــن مالــی تروريســم نوشــته شــده و حــاوی مستندســازی اطالعــات 
ــرد.  ــر می گی ــک را در نظ ــتريان بان ــف مش ــک های مختل ــت ريس و مديري
مطابــق بــا ايــن دســتورالعمل، افتتــاح هــر نــوع حســابی منــوط بــه حضــور 
ــی و امضــای مجــوز دار  ــر اصــل کارت مل ــا تصوي مشــتری، تطبیــق وی ب
مشــتری اســت. ازايــن رو، اخــذ اطالعــات مشــتريان متناســب بــا خدمــت 
ــای  ــه نهاده ــب مشــتری متوج ــه از جان ــزان ريســکی ک درخواســتی و می
ــرد.  ــورت می پذي ــل ص ــا کام ــه ي ــايی اولی ــور شناس ــت، به منظ ــی اس مال
اطالعــات دريافتــی از مشــتريان حقیقــی و حقوقــی متفــاوت بــوده و ارائــه 
خدمــات بــه کلیــه مشــتريان حتمــًا بايــد حــاوی تعهــد پذيــرش و اجــرای 
 )SKYC( ــا پول شــويی باشــد. در حــال حاضــر، ســرويس ــارزه ب ــون مب قان
بــرای نخســتین بــار در ايران توســط شــرکت ققنــوس بــرای تعــداد زيادی 

ــت.  ــده اس ــازی ش ــرا و پیاده س ــب وکارها اج از کس
ــا  ــتريان را ب ــت مش ــه هوي ــازد ک ــادر می س ــا را ق ــرويس بانک ه ــن س اي
ــد. در  ــتراک بگذارن ــه اش ــده، ب ــع ش ــر کل توزي ــاوری دفت ــتفاده از فن اس
ــت  ــراز هوي ــعب اح ــی از ش ــار و در يک ــا يک ب ــتری تنه ــتم مش ــن سیس اي
ــع شــده  ــر کل توزي ــاوری دفت ــق فن ــت از طري ــن احــراز هوي می شــود و اي
ــن  ــه اي ــود. ب ــته می ش ــتراک گذاش ــه اش ــا ب ــا و نهاده ــر بانک ه ــا ديگ ب
ترتیــب راهــکاری بــرای احــراز هويــت امــن در فضــای مجــازی بــه وجود 

ــت. ــده اس آم
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ــاوری  ــای فن ــری از مزاي ــا بهره گی ــا ب ــالش اســت ت ــوس در ت ــاد ققن بنی
دفتــر کل توزيع شــده، فراينــد قانونــی شناســايی و احــراز هويــت کاربران 
ــرده  ــهیل ک ــی را تس ــات مال ــا و مؤسس ــتريان بانک ه ــامانه ها و مش س
ــد. شناســايی مشــتری در نظــام  ــد ســنتی آن را رفــع کن و مشــکالت رون
ــعب  ــق ش ــوری و از طري ــورت حض ــط به ص ــر فق ــال حاض ــی، در ح بانک
هــر بانــک به طــور مســتقل از ديگــر بانک هــا انجــام می پذيــرد و 
ــر  ــک ديگ ــط بان ــک، توس ــک بان ــط ي ــده توس ــت انجام ش ــراز هوي اح
قابــل اســتناد نیســت. در SKYC به طــور عــام بــه دنبــال ابــزاری هســتیم 
ــت  ــراز هوي ــاد اح ــای قابل اعتم ــی از نهاده ــط يک ــر توس ــر کارب ــه اگ ک
ــه ايــن  ــوان ب ــد ايشــان رســاند، بت ــه تأيی شــد و اســناد هويتــی خــود را ب
ــتناد  ــن اس ــاس اي ــر اس ــود و ب ــتناد نم ــدد اس ــناد مج ــات و اس اطالع
ــاوری ديگــر را  ــات در ســکوی فن ــه خدم ــام و ارائ ــی ثبت ن ــری قانون پذي
ــر فرآينــد  ــه کــرد، بــدون آنکــه نیــاز باشــد مجــدد کارب بــه مشــتری ارائ
ــبکه های  ــاد و گســترش ش ــا ايج ــاند. ب ــام برس ــه انج ــت را ب ــراز هوي اح
تبــادل دارايــی مبتنــی بــر فنــاوری دفتــر کل توزيع شــده بیــن بانک هــا، 
ــاط  ــد ارتب ــا بتوانن ــد ت ــاز دارن ــی نی ــه فرايندهاي ــی ب ــای مال ــن نهاده اي

میــان کلیدهــای عمومــی/ خصوصــی و هويــت مشــتری را برقــرار 
ــر و  ــات بهت ــی، خدم ــات قانون ــررات و الزام ــت مق ــن رعاي ــا ضم ــد ت کنن
ــدی  ــد. در SKYC، روش جدي ــه دهن ــه مشــتريان خــود ارائ ــری ب متنوع ت
بــرای بــه اشــتراک گذاری اطالعــات شناســايی مشــتريان بین ســکوهای 
ــس از  ــد پ ــک می کن ــتريان کم ــه مش ــه ب ــت ک ــده اس ــاوری ارائه ش فن
مراجعــه حضــوری يــا غیرحضــوری و شناســايی هويــت مشــتری توســط 
يک نهــاد ارائه دهنــده خدمــات يــا پلتفــرم فّناورانــه، از مراجعــه بــه 
ــاز  ــتری بی نی ــايی مش ــد شناس ــام فراين ــور انج ــا به منظ ــاير نهاده س
ــرار  ــار مشــتری ق ــن SKYC در اختی ــدادی توک ــد تع ــن فراين ــود. در اي ش
ــک  ــر بان ــه ه ــا ب ــن توکن ه ــه اي ــا ارائ ــد ب ــتری می توان ــرد و مش می گی
يــا ســکوی پذيرنــده، احــراز هويــت خــود را بــه اثبــات رســاند. از ســوی 
ــار  ــا اختی ــًا ب ــه اطالعــات مشــتری صرف ديگــر، اعــالم و افشــای هرگون
خــود مشــتری و بــا اســتفاده از کلیــد خصوصــی وی انجــام می شــود کــه 
ــتری  ــی مش ــم خصوص ــض حري ــه نق ــوط ب ــای مرب ــر نگرانی ه ــن ام اي

را رفــع می کنــد.
ــن  ــا توک ــی ي ــر گواه ــره ه ــت و ذخی ــکان ثب ــوس، ام ــبکه ققن در ش

  توکن SKYC ققنوس،
 اکرت هویت دیجیتایل شام 

یزدانعباسی
عضو  تحريريه ققنوس
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ــده  ــر کل توزيع ش ــورت، دفت ــن ص ــود دارد. بدي ــبکه وج ــی در ش داراي
ــوان  ــد و از آن می ت ــدا می کن ــزارز پی ــک رم ــادل ي ــر از تب ــردی فرات کارب
ــن  ــوع توک ــر ن ــادل ه ــا تب ــت و ي ــت مالکی ــرای ثب ــتری ب ــوان بس به عن
ــی،  ــای ريال ــوان دارايی ه ــال می ت ــرد. به عنوان مث ــتفاده ک ــی اس داراي
ــتغالت،  ــالک، مس ــند ام ــادار، س ــی اوراق به ــای ارزی، گواه دارايی ه
ــرد  ــت ک ــر ثب ــن دفت ــرد را در اي ــک ف ــی ديگــر ي ــر داراي ــا ه ــودرو و ي خ
يکــی از الزامــات قانونــی کــه همــه بانک هــا و نهادهــای مالــی به شــکل 
ــات  ــد، الزام ــا آن می دانن ــاق ب ــه انطب ــف ب ــود را مکل ســخت گیرانه ای خ
ــور  ــوی رگوالت ــه از س ــت ک ــتری اس ــايی مش ــد شناس ــه فراين ــوط ب مرب
جهــت جلوگیــری از تقلــب، پول شــويی و ســاير اقدامــات غیرقانونــی بــه 
ــکل  ــاده ترين ش ــتری در س ــايی مش ــت. شناس ــده اس ــا ابالغ ش بانک ه
ــود و  ــداد ش ــتری قلم ــت مش ــراز هوي ــطح اح ــت در س ــن اس ــود ممک خ
ــه شــغل،  ــوط ب ــات مرب ــل اطالع ــا تکمی ــج برحســب ضــرورت ب به تدري
ــود.  ــل ش ــايی تکمی ــن شناس ــتری اي ــر مش ــای ه ــا دارايی ه ــد و ي درآم
ــت  ــا، امنی ــت تراکنش ه ــهولت ثب ــت، س ــان قیم ــدود نوس ــه مح دامن
ــات  ــن خصوصی ــی از مهم تري ــان رواي ــری و جه ــات، تغییرناپذي اطالع
ــه محمــل مناســبی  ــی هســتند ک ــا پشــتوانه داراي ــای ب جــذاب رمزارزه
ــر  ــاال نظی ــازده ب ــا ب ــی ب ــرد در بازارهاي ــرمايه های خ ــذب س ــرای ج ب

ــد. ــاد کرده ان ــتغالت ايج ــالک و مس ام

مهمتریــنمســائلوچالشهایــیکــهققنــوسبــا
ــهشــرح ــعآنهاســتب ــیرف ــنSKYC،درپ انتشــارتوک

ــت: ــراس زی

ــات ــتریوالزام ــتمش ــرازهوی ــناح ــرایقوانی 1-اج
ــیتروریســم ــنمال ــاپولشــوییوتأمی ــارزهب ــیمب قانون

يکــی از مهم تريــن سیاســت هايی کــه در ســازمان های مختلــف 
ــايی  ــد شناس ــت، فراين ــده اس ــرا ش ــی اج ــی جهان ــام بانک ــًا نظ خصوص
ــش  ــل کاه ــن دالي ــه از بنیادی تري ــت ک ــان KYC اس ــا هم ــتری ي مش
تــی و موجــب  تقلــب، جــرم، پول شــويی و ريســک های عملیا
ــی  ــطح مل ــتری در س ــايی مش ــن شناس ــت. قوانی ــا اس ــهرت بانک ه ش
ــه  ــت، بلک ــت اس ــز اهمی ــی حائ ــای مال ــا در نهاده ــی نه تنه و بین الملل
ــه می دهــد کــه  ــه گروه هــا و اصنــاف مختلــف ارائ خدمــات عظیمــی را ب
ــگاه ها،  ــا، آموزش ــتارت آپ ها، صرافی ه ــه اس ــوان ب ــه می ت ــن جمل از اي
شــرکت های خدمــات مســافرتی و بســیاری ديگــر از بنگاه هــای 
ــی  ــن اقدام ــتری اولی ــايی مش ــه شناس ــرد. ازآنجاک ــاره ک ــادی اش اقتص
اســت کــه بانــک در مراجعــه مشــتری بــرای افتتــاح حســاب يــا 
ــات  ــب اطالع ــد، کس ــام می ده ــات انج ــر از خدم ــی ديگ ــت برخ درياف
کافــی از مشــتری متناســب بــا خدمــات درخواســتی اش ضــروری 
ــک  ــن بان ــاس قوانی ــر اس ــز ب ــران نی ــالمی اي ــوری اس ــت. در جمه اس
ــم،  ــی تروريس ــن مال ــويی و تأمی ــا پول ش ــارزه ب ــور مب ــزی به منظ مرک
مستندســازی اطالعــات و مديريــت ريســک های مختلــف، دســتورالعمل 
چگونگــی شناســايی مشــتری در مؤسســات اعتبــاری تدوين شــده اســت. 
ــه  ــاب ب ــده حس ــی دارن ــا حقوق ــی ي ــتريان حقیق ــاس مش ــن  اس ــر اي ب
دودســته مشــتريان گــذری کــه بــدون اســتمرار مراجعــه کــرده و تنهــا از 
خدمات غیــر پايــه )حوالــه وجــوه، دريافــت و پرداخت، صــدور چــک و ...( 
ــه و پايــه  ــر پاي اســتفاده می کننــد و مشــتريان دائمــی کــه از خدمــات غی
)افتتــاح انــواع حســاب، اعطــای تســهیالت، اعتبــار اســناد، صــدور انــواع 
ضمانت نامــه و ...( مؤسســات اعتبــاری به صــورت مســتمر اســتفاده 
ــاح  ــتورالعمل، افتت ــن دس ــا اي ــق ب ــوند. مطاب ــیم می ش ــد، تقس می کنن
ــر  ــا تصوي ــق وی ب ــه حضــور مشــتری، تطبی ــوط ب ــوع حســابی من ــر ن ه

ــذ  ــن رو، اخ ــی و امضــای مجــوز دار مشــتری اســت. ازاي اصــل کارت مل
اطالعــات مشــتريان متناســب بــا خدمــت درخواســتی و میــزان ريســکی 
کــه از جانــب مشــتری متوجــه بانــک اســت، به منظــور شناســايی اولیــه 
ــتريان  ــی از مش ــات دريافت ــع اطالع ــرد. به تب ــورت می پذي ــل ص ــا کام ي
ــه مشــتريان  ــه کلی ــات ب ــه خدم ــوده و ارائ ــاوت ب ــی متف ــی و حقوق حقیق
ــرش و اجــرای  ــد حــاوی تعهــد پذي ــی( حتمــًا باي )حتــی مشــاغل غیرمال

ــد. ــويی باش ــا پول ش ــارزه ب ــون مب قان
2-پایشرفتارمشتریومدیریتریسک

ــاط  ــک در ارتب ــا بان ــتری ب ــه مش ــی ک ــول مدت ــر، در ط ــوی ديگ از س
ــی مشــتری و  ــت مال ــش مســتمر فعالی ــق پاي ــد از طري ــک باي اســت، بان
تشــکیل پروفايــل رفتــار هــر مشــتری، وظیفــه خــود را بــرای جلوگیــری 
ــرل  ــا کنت ــن، ب ــد. همچنی ــتفاده از حســاب مشــتری انجــام ده از سوءاس
ــک از  ــش روی بان ــی پی رفتارهــای پرخطــر مشــتری، مخاطــرات احتمال
ــس از  ــد پ ــاری موظف ان ــات اعتب ــد. مؤسس ــت کن ــب وی را مديري جان
ــد  ــاری موظف ان ــات اعتب ــات، مؤسس ــذ اطالع ــتری و اخ ــرش مش پذي
ــر  ــات، تدابی ــاز از اطالع ــتفاده غیرمج ــاء و اس ــگیری از افش ــرای پیش ب
کنش هــا  ا ا بینديشــد. همچنیــن حســاب ها و تر م ر منیتــی الز ا
می بايســت بــا جزئیــات در يــک سیســتم اطالعاتــی ذخیــره و 
ــوده  ــی ب ــتريان قابل ردياب ــای مش ــوابق و فعالیت ه ــا س ــده ت پردازش ش
ــی را  ــا ريســک های احتمال ــر آن ه ــل ب ــا نظــارت کام ــران ارشــد ب و مدي

ــد. ــت کنن مديري

ــتمر ــیمس ــودودسترس ــتخ ــرهوی ــتریب ــتمش 3-مالکی
ــهآن ب

دغدغــه اصلــی ايــن طــرح ارائــه روشــی نويــن به منظــور ثبــت و ذخیــره 
ــر کل  ــی او در دفت ــه داراي ــتری به مثاب ــک مش ــخصات ي ــت و مش هوي
ــواه  ــان دلخ ــر زم ــد در ه ــتری بتوان ــه مش ــت، به نحوی ک ــده اس توزيع ش
بــا اســتفاده از کلیــد خصوصــی خــود بــه آن رکــورد دسترســی پیــدا کرده 
ــد دارای  ــن فراين ــد. اي ــه ده ــران ارائ ــه ديگ ــود آن را ب ــه خواســت خ و ب
دو ســمت صادرکننــده و پذيرنــده اســت کــه منافــع هــر يــک از آن هــا در 
ــه  ــرار گرفت ــر ق ــی مدنظ ــک های احتمال ــده و ريس ــد ديده ش ــن فراين اي
اســت. بعــالوه، ازآنجاکــه اطالعــات مشــتری صرفــًا بــا کلیــد خصوصــی 
ــاد  ــی او ايج ــم خصوص ــرای حري ــدی ب ــت، تهدي ــی اس وی قابل دسترس
ــن  ــده توک ــده و پذيرن ــای صادرکنن ــک از بانک ه ــد و هیچ ي ــد ش نخواه
SKYC نخواهنــد توانســت مســتقاًل درون ايــن شــبکه، اطالعــات 

ــد. ــه اشــتراک گذارن ــا ديگــران ب مشــتری را ب

ــر ــظحداکث ــاحف ــتریب ــاییمش ــدشناس ــهیلرون 4-تس
ــت امنی

رونــد فعلــی شناســايی مشــتری بــرای افــراد و بانک هــا بســیار پیچیــده، 
وقت گیــر و پرهزينــه اســت. در ايــن سیســتم کــه در آن شناســايی 
ــا احســاس عــدم حفــظ  به صــورت متمرکــز انجــام می گیــرد، مشــتری ب
حريــم خصوصــی اش ناچــار به مراجعــه حضــوری و احــراز جداگانــه در هر 
بانــک يــا ســازمان بــوده، همچنیــن ذخیــره متمرکــز اطالعــات موجــب 
ــرقت  ــص، س ــد نق ــی مانن ــک های امنیت ــا و ريس ــم آن ه ــش حج افزاي
ــات  ــودن اطالع ــر ب ــل تغییرناپذي ــه دلی ــود. ب ــا می ش ــه هکره و حمل
ــع  ــک منب ــره KYC در آن، ي ــا ذخی ــده، ب ــر کل توزيع ش ــده در دفت واردش
ــر  ــیله خط ــا بدين وس ــود ت ــاد می ش ــاد ايج ــت و قابل اعتم ــاًل درس کام
ــد.  ــل برس ــه حداق ــات ب ــودن اطالع ــت ب ــا نادرس ــودن ي ــراری ب تک
اطالعــات در بلوک هايــی کــه به طــور منحصربه فــرد بــر اســاس 
ــراد  ــی اف ــد عموم ــش و کلی ــان تراکن ــده از زم ــری ايجادش ــماره س ش
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ــد،  ــب تولی ــن ترتی ــود. بدي ــره می ش ــش ذخی ــورت ه ــده، به ص ساخته ش
ــورت  ــت به ص ــتر اينترن ــن SKYC روی بس ــی توک ــتفاده و جابه جاي اس
امــن، فردبه فــرد و غیــر قابل تغییــر صــورت گرفتــه و پــس از ايــن 
ــرل  ــری و کنت ــايی، پیگی ــبکه قابل شناس ــر در ش ــش کارب ــه، تراکن مرحل

ــت. اس

ــتراکگذاری ــهاش ــر،ب ــخصیکارب ــمش ــظحری 5-حف
ــری ــتوانکارناپذی هوی

ــود  ــرای خ ــری ب ــک حســاب کارب ــه سیســتم ي ــس از ورود ب مشــتری پ
ــرار  ــار وی ق ــد عمومی/خصوصــی در اختی ــک زوج کلی ــرده و ي ــاد ک ايج
ــود  ــره می ش ــر ذخی ــتگاه کارب ــی روی دس ــورت محل ــه به ص ــرد ک می گی
تــا در مواقــع نیــاز مشــتری تراکنش هــای خــود را بــا کلیــد خصوصــی اش 
ــره، افزايــش  ــه مديريــت فضــای ذخی ــد منجــر ب ــن فراين ــد. اي امضــا کن
ــری عملکــرد مشــتری در شــبکه و  ــم شــخصی و انکارناپذي ــت حري امنی
ــرای مشــتری  درعین حــال، مديريــت و کنتــرل مســتقیم وی می شــود. ب
ــورت  ــدارک KYC را به ص ــار م ــط يک ب ــه فق ــود دارد ک ــت وج ــن مزي اي
ــد(؛  ــانی نباش ــد به روزرس ــه نیازمن ــی ک ــا زمان ــد )ت ــه ده ــوری ارائ حض
ــره  ــی و ذخی ــای اداری و اجراي ــش هزينه ه ــر کاه ــالوه ب ــن ع بنابراي
ــان، مشــتری و ســازمان های دارای مجــوز از ســوی مشــتری در هــر  زم

ــود. ــه اطالعــات خواهنــد ب ــه دسترســی ب ــی قــادر ب زمــان و مکان
در ايــن شــبکه بــرای ذخیــره فايل هــای حــاوی مــدارک از يــک سیســتم 
ذخیره ســازی غیرمتمرکــز فايــل بــه نــام IPFS اســتفاده شــده اســت کــه 
ــارف،  ــک آدرس متع ــا ي ــايی ب ــره و شناس ــای ذخی ــل به ج ــر فاي در آن ه
ــه  ــل اينک ــه دلی ــود. ب ــايی می ش ــرد شناس ــش منحصربه ف ــک ه ــا ي ب
ــل صــورت  ــر اســاس هــش آن فاي ــًا ب ــن شــبکه صرف آدرس دهــی در اي

ــود. ــذف می ش ــبکه ح ــطح ش ــراری در س ــای تک ــرد، فايل ه می گی

ــگاه  ــا SKYC از ن ــوس ی ــت ققن ــراز هوی ــن اح توک
ــی فن

ــر  ــر دفت ــی ب ــز مبتن ــبکه غیرمتمرک ــک ش ــوان ي ــوس به عن ــبکه ققن ش
کل توزيع شــده، شــامل گره هايــی اســت کــه می تواننــد مســتقل از 
يکديگــر عمــل کننــد. قــدرت انتقــال اطالعــات در يــک شــبکه به جــای 
ــدان  ــن ب ــود. اي ــع می ش ــرورها توزي ــه س ــن هم ــی بی ــع اصل ــک منب ي
معنــی اســت کــه شــبکه ققنوس بــه هیــچ نهــاد واحــدی بســتگی نــدارد. 
ايــده ايــن اســت کــه تعــداد زيــادی ســرور در شــبکه ققنــوس مشــارکت 
ــترس  ــرورها از دس ــی از س ــر برخ ــی اگ ــه حت ــند، به طوری ک ــته باش داش
خــارج شــوند، انتقال هــا بــا موفقیــت اجــرا شــود. همــه ســرورها به طــور 
ــم اجمــاع ققنــوس  ــر اســاس الگوريت ــر کل و ب هماهنــگ روی يــک دفت

ــد. ــا يکديگــر پیــش رون ب
احــراز هويــت در هســته ققنــوس صــورت می گیــرد و کار دشــوار 
ــر  ــش ب ــر تراکن ــف ه ــای مختل ــق در وضعیت ه ــع و تواف ــی، تجمی ارزياب
اســاس پروتــکل اجمــاع ققنــوس انجــام می شــود. در ققنــوس می تــوان 
بــرای ســاخت يــک شــبکه قابل اعتمــاد و باثبــات روی گره هايــی کــه بــه 
آن هــا اعتمــاد کرده ايــم کنتــرل بیشــتری اعمــال کنیــم. بســتر ققنــوس 
ــع،  ــد، توزي ــه تولی ــت ک ــا اس ــترده از میزبان ه ــبکه گس ــک ش ــامل ي ش
ــای  ــده دارد و نرم افزاره ــر عه ــا را ب ــت تراکنش ه ــنجی و ثب ــت س صح
ــوس از  ــر ققن ــی ب ــن مبتن ــات آنالي ــا ســاير خدم ــی ي ــول، صراف ــف پ کی
طريــق API هــای ارائه شــده توســط زيرســاخت و واســط خدمــات ايــن 

میزبان هــا در ارتباط انــد.
ــاد  ــا اعتم ــه آن ه ــران ب ــه کارب ــتند ک ــی هس ــا موجوديت هاي میزبان ه

دارنــد و اقــدام بــه تبــادل توکن هــای ارائه شــده توســط آن هــا 
می کننــد. آن هــا به عنــوان يــک پــل بیــن دارايی هــای مختلــف و 
ــوس، پیمــان  ــه شــبکه ققن ــی پاي ــد. داراي ــوس عمــل می کنن شــبکه ققن
ــر پیمــان، قابلیــت ايجــاد و انتشــار هــر  ــام دارد و ايــن شــبکه عــالوه ب ن

ــد را دارد. ــن جدي ــوع توک ن
ــده،  در هــر تراکنشــی ۵ رکــن اساســی: حســاب فرســتنده، حســاب گیرن
ــود.  ــد می ش ــی و تأيی ــش، بررس ــا تراکن ــت و امض ــی، يادداش ــوع داراي ن
هــر تراکنــش شــامل هزينــه حداقلــی يــک دويســتم پیمــان اســت کــه 
ــاد روی شــبکه می شــود.  ــری از ســربار زي ــه موجــب جلوگی ــن قضی همی
در تنظیمــات حســاب نیــز می تــوان شــرط رخــداد تراکنــش را بــر 
ــک و مشــتری  ــد امضــاء بان ــا وزن مشــخص مانن ــد امضــاء ب اســاس چن
ــرار داد. ــتری ق ــوی مش ــده از س ــالم ش ــان اع ــاب قابل اطمین ــا حس و ي

يکــی از ارکان اصلــی تراکنــش، بخــش يادداشــت يــا Memo اســت کــه 
ــدازه محــدود را درون آن قــرار داد کــه پــس  ــا ان ــوان داده دلخــواه ب می ت
ــری  ــتناد پذي ــور اس ــت. به منظ ــر اس ــر قابل تغیی ــش، غی ــت تراکن از ثب
تراکنش هــا، اطالعــات اضافــی موردنیــاز هــر توکــن را می تــوان 
ــد  ــا کلی ــش را ب ــپس تراکن ــرارداد و س ــش ق ــت تراکن ــش يادداش در بخ
ــودن  ــده از اصــل ب ــن ترتیــب گیرن خصوصــی امضــا و ارســال کــرد. بدي
ــکار ارســال آن  ــه ان و درســتی پیــام مطلــع شــده و فرســتنده نیــز قــادر ب

ــود. ــد ب نخواه

SKYC فرایند صدور توکن

ــر،  ــای کارب ــی تراکنش ه ــری قانون ــتناد پذي ــت اس ــت جه در گام نخس
 )Certificate( بــرای زوج کلیــد حســاب کاربــر يــک گواهــی الکترونیکــی
ــر  ــی از دفات ــق يک ــر از طري ــور کارب ــن منظ ــرای اي ــود. ب ــت می ش درياف
ــز  ــه مراک ــق ب ــا Registration Authority )RA( متعل ــات گواهــی ي خدم
صــدور گواهــی معتبــر در کشــور )ايــن مراکــز مطابــق بــا مــاده 3۲ قانون 
ــی  ــت گواه ــده اند( درخواس ــاماندهی ش ــور س ــی کش ــارت الکترونیک تج
ــط  ــای برخ ــری ابزاره ــا به کارگی ــز RA ب ــی دارد. مرک ــال م ــود را ارس خ
ــراز  ــه اح ــبت ب ــور، نس ــی کش ــدور گواه ــه ص ــز ريش ــد مرک ــورد تأيی م
ــر اقــدام می کنــد و نســبت بــه صــدور گواهــی الکترونیکــی  هويــت کارب

ــد. ــدام می کن ــر اق ــرای کارب ب
ــبکه  ــر ش ــد کارب ــناختن زوج کلی ــمیت ش ــه رس ــد ب ــن فرآين ــه اي نتیج
ققنــوس در نظــام حقوقــی و تجــاری کشــور اســت، امــا داده هــا و اقــالم 
ــوده  ــدود ب ــیار مح ــود دارد بس ــی وج ــی الکترونیک ــه در گواه ــی ک هويت
ــت  ــدور نیس ــم از داده مق ــن حج ــا اي ــتری ب ــدد مش ــکان KYC مج و ام
ــال  ــايی ديجیت ــوان کارت شناس ــن SKYC به عن ــه توک ــت ک و اينجاس
مشــتری دربردارنــده حجــم زيــادی از اطالعــات هويتــی مشــتری اســت 
ــده  ــه پذيرن ــه ب ــر قابل ارائ ــتناد پذي ــل اس ــکان و قاب ــورت ام ــه به ص ک

ــت. آن اس
کاربــر متقاضــی SKYC، اطالعــات تکمیلــی موردنظــر خــود را در 
ــه  ــاری ب ــود اظه ــورت خ ــف، به ص ــی مختل ــای اطالعات ــب اليه ه قال
صادرکننــده توکــن SKYC اعالم مــی دارد. صادرکننــده از طريق بررســی 
اطالعــات به صــورت حضوری/غیرحضــوری يــا مراجعــه بــه ســاير 
مراجــع اطالعاتی ضمــن بررســی اطالعــات اظهارشــده، از صحــت آن ها 
ــده در  ــنجی ش ــار س ــات اعتب ــرايط اطالع ــن ش ــود. در اي ــن می ش مطمئ
اليه هــای معیــن توکــن SKYC بــا امضــای ديجیتــال صادرکننــده 
 SKYC ــن ــدگان توک ــت کنن ــال درياف ــود. ح ــت می ش ــن SKYC ثب توک
ــی شــده اســت  می تواننــد ببیننــد چــه داده ای توســط چــه نهــادی ارزياب
و مــورد تأيیــد قــرار گرفتــه اســت. يک اليــه از اطالعــات ممکــن اســت 
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ــای  ــا امض ــا ي ــد و تأيیده ــده باش ــی تأيیدش ــای مختلف ــط گروه ه توس
ــه آن داده  ــری ب ــات اعتمادپذي ــه از اطالع ــرر روی يک الي ــال مک ديجیت

را افزايــش می دهــد.

SKYC فرایند پذیرش توکن

کاربــر بــا ارســال يــک توکــن SKYC بــه نهــاد مقصــد )پذيرنــده( و تعیین 
اليه هــای اطالعاتــی مدنظــر اجــازه دسترســی پذيرنــده را بــه اطالعــات 
ــدا صحــت گواهــی  ــده در ابت هويتــی احرازشــده خواهــد داد. نهــاد پذيرن
الکترونیکــی کاربــر را از طريــق ســرويس OCSP اســتعالم می کنــد 
ــه  ــت ک ــری اس ــان کارب ــده هم ــر ادعاش ــه کارب ــود ک ــن می ش و مطمئ
ــت و دارای  ــده اس ــی آن درج ش ــی الکترونیک ــه آن در گواه اطالعات پاي
 SKYC ــکل و زيرســاخت ــر اســاس پروت ــر اســت. ســپس ب گواهــی معتب
ــه  از طريــق شــبکه ققنــوس و زيرســاخت فايــل توزيع شــده آن )IPFS( ب

ــد. ــدا می کن ــی پی ــده دسترس ــخص ش ــای مش ــات اليه ه اطالع

ــه، ســاعت و  ــد مشــخصات احــراز کننــده هــر الي ــده می توان نهــاد پذيرن
امضــای الکترونیکــی آن را وارســی نمــوده و ضمــن اطمینــان از محتوای 
ــا صادرکننــده  دريافــت شــده، صحــه گــذاری نهادهــای احــراز کننــده ي
ــود  ــک خ ــطح ريس ــاس س ــر اس ــده ب ــاد پذيرن ــد. نه ــت کن ــز درياف را نی
و متناســب بــا اطالعــات دريافتــی و صحه گذاری هــای انجام شــده 
ــورت  ــد و در ص ــدام می کن ــاری اق ــای اظه ــرش داده ه ــه پذي ــبت ب نس
ــرل  ــت کنت ــز جه ــود نی ــر خ ــای مدنظ ــاير روش ه ــد از س ــاز می توان نی

ــد. ــتفاده کن ــی اس ــای دريافت مجــدد داده ه
نکتــه مهــم در ايــن حــوزه امــکان وجــود تعــدد امضــای ديجیتــال بــرای 
هــر اليــه اســت و ايــن امــر به مــرور می توانــد زيرســاخت خــرد جمعــی را 
در صحــه گــذاری اطالعــات و احــراز اطالعــات مبتنــی بــر نظــر خبرگــی 

ــم آورد. فراه
بــرای کســب اطالعات بیشــتر بــه ســپیدنامه توکــن SKYC مراجعــه نمايید 
و کســب وکار خــود را آمــاده نمايید تــا از اين زيرســاخت بــرای احــراز هويت 

و بــه اشــتراک گذاری امــن و قابل اطمینــان مســتندات اســتفاده کنــد.
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مروری بر پروژه ها و تجربیات جهانی هویت و اسناد دیجیتالی

ــاوری شــناخته  ــوان نوعــی فن ــره بلــوک امــروزه به عن ــا زنجی بالک چیــن ي
ــون  ــراد را دگرگ ــن اف ــام مناســبات ســنتی بی ــرار اســت تم ــه ق می شــود ک
ــت،  ــداری و پرداخ ــیعی از بانک ــف وس ــن طی ــای بالک چی ــد. کاربرده کن
قراردادهــای هوشــمند، احــراز هويــت ديجیتالــی، حســابداری، ذخیره ســازی 
داده، ثبت اســناد و اينترنــت اشــیا گرفتــه تــا پزشــکی ، ژورنالیســم ، آمــوزش، 
ــرد  ــازار ســرمايه را در برمی گی ــال، رأی دادن و ب حمل ونقــل، ارزهــای ديجیت
و تحقیقــات جديــد نیــز روزبــه روز بــر وســعت قلمــرو کارايــی ايــن فنــاوری 
ــا  ــی کــرده اســت کــه ت ــی اقتصــاد پیش بین ــد. مجمــع جهان ــه می کن اضاف
ــه  ســال ۲0۲7، حــدود 10 درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی جهــان متکــی ب

 دور دنیای هویت و اسـناد دیجیتایل 
در 1200 لکمه

کاوهمشتاق
کارشناس ارشد توسعه کسب و کار

ــرمايه گذاری  ــزان س ــن می ــود. همچنی ــد ب ــن خواه ــوژی بالک چی تکنول
صورت گرفتــه توســط مؤسســات مالــی در راســتای شناســايی قابلیت هــای 
ــه ۴00  ــه و ب ــر افزايش يافت ــش از ۵ براب ــا ۲019 بی ــن از ۲01۵ ت بالک چی
میلیــون دالر رســیده اســت. احــراز هويــت در جهان ديجیتــال فراينــد مهمی 
اســت کــه راهکارهايــی کــه تاکنــون بــرای آن اســتفاده شــده، قاطــع نبــوده 
و اشــکاالتی داشــته اند. فنــاوری دفتــر کل توزيــع شــده راهــکاری مناســب 
بــرای ايــن موضــوع ايجــاد کــرده اســت کــه در ادامــه برخــی راهکارهــای 
ــتفاده شــده  ــان از آن اس ــای جه ــه در جای ج ــاوری را ک ــن فن ــر اي ــی ب مبتن

ــم. ــرور می کنی ــت، م اس
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ــرم و  ــری از ج ــی جلوگی ــده اصل ــا اي ــال ۲017 و ب ــن KYClegal در س توک
ــوک  ــره بل ــه زنجی ــر پاي ــتری ب ــايی مش ــد شناس ــزوم تأيی ــويی و ل پول ش
ارائــه شــد. ايــن طــرح پــس از بررســی سیســتم کنونی شناســايی مشــتری 
و چالش هــای آن، طــرح اشــتراک گذاری امــن و بــدون واســطه اطالعــات 
را بیــان می کنــد. يــک شــبکه غیرانتفاعــی، شــفاف، در دســترس و پايــدار 
ــی  ــول ديجیتال ــف پ ــق کی ــاد و از طري ــوک ايج ــره بل ــای زنجی ــر مبن را ب
ــده  ــز ش ــورت رم ــود را به ص ــات خ ــران اطالع ــا کارب ــد ت ــالش می کن ت
ــس از بررســی،  ــا پ ــن عامل ه ــد. اي ــه نماين ــايی ارائ ــای شناس ــه عامل ه ب
اطالعــات را به صــورت هــش در زنجیــره بلــوک قــرار داده و گواهــی احراز 
آن هــا را صــادر کــرده تــا ســايرين در شــبکه مشــاهده و بــه آن هــا اعتمــاد 

می کنــد. 
توکــن selfkey در ســال ۲017 و بــا ايــده اصلــی مديريــت و بــه 
ــه شــد. در  اشــتراک گذاری شناســايی و هويــت توســط خــود مشــتری ارائ
ايــن طــرح پــس از مطرح کــردن معايــب و ريســک های امنیتــی سیســتم 
 selfkey ــردازد. در مــدل توکــن ــه راه حــل می پ ــه ارائ شناســايی متمرکــز ب
ســه بازيگــر اصلــی ازجملــه صاحبــان هويــت )IO( -که افــراد، شــرکت ها 
و ...- صادرکننــده تأيیــد هويــت بــرای مدعیــان )CI( -ماننــد دادگاه، دفتــر 
اســناد رســمی و مکان هايــی کــه بــرای انجــام ايــن کاربــر اســاس اجمــاع 
نظــرات ســازمان های ناظــر و عضــو تأيیــد و معرفــی می شــوند- و 
ــا و  ــد بانک ه ــی )RP( -مانن ــده و متک ــاد کنن ــازمان های اعتم ــز و س مراک

ــد.  ــش می کنن ــای نق ...- ايف
مرکــز مالــی بین المللــی دوبــی )DIFC( و بانــک مشــرق پلتفــرم اشــتراک 
داده خــود بــر پايــه بالک چیــن را در اول مــارس ۲0۲0 راه انــدازی 
ــکان  ــن ام ــاز اي ــرکت های مج ــاغل و ش ــه مش ــرم ب ــن پلتف ــد. اي کردن
ــن  ــا در بالک چی ــريع آن ه ــت س ــراز هوي ــد اح ــس از تأيی ــد پ را می ده
ــد.  ــی کنن ــاح حســاب های بانکــی ديجیتال ــه افتت ــدام ب ــروژه، اق ــی پ داخل
ــذی  ــای کاغ ــذف فراينده ــا ح ــروژه را ب ــن پ ــت اي ــرق توانس ــک مش بان
ــی  ــکار ديجیتال ــک راه ــا ي ــی آن ب ــتری( و جايگزين ــناخت مش KYC )ش

مبتنــی بــر بالک چیــن بــه موفقیــت برســاند. DIFC هــر رکــورد جديــدی 
از KYC را به عنــوان بخشــی از پروســه شــرکت مــورد نظــر بــرای 
ــی  ــت متقاض ــا رضاي ــات ب ــن اطالع ــد. اي ــاده می کن ــوز آم ــت مج درياف
ــه  ــرق ب ــک مش ــا بان ــن ب ــق بالک چی ــی و از طري ــورت الکترونیک به ص
ــرای  ــرکت ها ب ــی ش ــد فعل ــه فراين ــود. درنتیج ــته می ش ــتراک گذاش اش
ــرکت های  ــده و ش ــهیل ش ــدت تس ــه ش ــد ب ــی جدي ــاب بانک ــاح حس افتت
جديــد می تواننــد کســب وکار خــود در امــارات متحــده عربــی را 
 DIFC ــد در ــاختاری جدي ــوالت س ــد. تح ــاز کنن ــريع تر آغ ــان تر و س آس
ــی از  ــود. DIFC يک ــن ش ــرق ممک ــک مش ــر بان ــاح اخی ــد افتت ــث ش باع
ــه  ــه ب ــود ک ــناخته می ش ــی ش ــتقل در دب ــه آزاد مس ــازمان های منطق س
ــت  ــی، مالکی ــريک محل ــتن ش ــدون داش ــد ب ــازه می ده ــرکت ها اج ش
ــرم  ــند. پلتف ــته باش ــار داش ــان را در اختی ــدی کسب وکارهايش 100 درص
جديــد قانون گــذاری بــا اســتفاده از بالک چیــن بنــام “کنسرســیوم 
ــیدن  ــرعت بخش ــور س ــتری )KYC(”، به منظ ــناخت مش ــن ش بالک چی
ــتری و  ــال مش ــناد ديجیت ــا و اس ــادل داده ه ــد تب ــی مانن ــه فرايندهاي ب
ــن  ــروژه همچنی ــن پ ــن امنیــت طراحی شــده اســت. اي درعین حــال تضمی
پلتفــرم يکپارچــه ای از تالش هــای احــراز هويــت را بیــن اعضــای 
سیســتم موجــود و آينــده ماننــد مؤسســات مالــی واجــد شــرايط و مقامــات 
ــريه Gulf News در  ــت. نش ــرده اس ــاد ک ــوز ايج ــدور مج ــا ص ــط ب مرتب
ــرده  ــی ک ــروژه را معرف ــن پ ــل در اي ــک دخی ــه، شــش بان ــخ 19 فوري تاري
 )Emirates NBD(اســت. ايــن بانک هــا شــامل بانــک دولتــی دبــی 
ی  ر نــک تجــا H ، با SB C  ، E mi r a t e s  I s l am i c  ، R A K B an k

 ابوظبــی)Abu Dhabi Commercial Bank(  و بانــک تجــاری دبــی 

ــروژه  ــن پ ــه اولی ــروژه ب ــن پ ــتند. اي )Commercial Bank of Dubai(  هس
ــن  ــر اي ــی ب ــت مبتن ــت. ماهی ــده اس ــل ش ــه تبدي ــود در منطق ــوع خ در ن
ــا در  ــروی از قانون گذاری ه ــن پی ــارت و همچنی ــت تج ــیوم تقوي کنسرس
امــارات اســت. بانــک مرکــزی امــارات متحــده عربــی و مرجــع هوشــمند 
دبــی، رونــد نظــارت بــر عملکــرد کنسرســیوم بالک چیــن شــناخت 

مشــتری )KYC( را کنتــرل می کننــد.

ارائه یک راهکار احراز هویت دیجیتال در اینترنت اشیا 
به کمک بالک چین

ــخت افزاری  ــه س ــک قطع ــرکت WISeKey International Holding ي  ش
بــه نــام SensorsID عرضــه می کند کــه هــدف آن ارائــه هويــت ديجیتالی 

و محافظــت از هويــت دســتگاه ها و داده هــای آن هــا اســت.
در ســال ۲0۲0 بیــش از ۲0 میلیــارد دســتگاه اينترنــت اشــیا وجــود داشــت. 
واضــح اســت کــه هــر دســتگاه متصــل بــه اينترنــت بــه امنیــت نیــاز دارد. 
بســیاری از ايــن دســتگاه ها بــا اســتفاده از حســگرها و تراشــه های 
ــا ســال ۲0۲۲، يــک  اينترنــت اشــیا ايمــن هســتند. پیش بینــی می شــود ت
تريلیــون سنســور شــبکه تعبیــه  شــده در جهــان وجــود داشــته باشــد کــه 
ــت و حفاظــت از  ــراز هوي ــوی، اح ــال ق ــت ديجیت ــه هوي ــاز ب ــک نی ــر ي ه

ــد. ــا دارن داده ه
در نتیجــه شــرکت امنیتــی WISeKey بــا ســخت افزار SensorsID قصــد دارد 
ــتگاه ها و  ــت دس ــظ هوي ــرای حف ــن ب ــه بالک چی ــرم نوآوران ــک پلتف در ي
تبــادالت داده هــای آن هــا، قابلیت هــای احــراز هويــت دو عاملــی را ترکیــب 
کنــد. بر اســاس ادعــای ايــن شــرکت بلــوک زنجیرهــای SensorsID به طور 
ــال  ــد و انتق ــت جدي ــرا بلوک هــای هوي ــش اســت، زي ــداوم در حــال افزاي م
ــان  ــی داده هــا اطمین ــا از صحــت و ردياب ــه می شــوند ت ــه آن اضاف داده هــا ب
حاصــل کننــد. ايــن سیســتم کامــاًل غیرمتمرکــز اســت و می تواند در ســطح 
ــط  ــده توس ــت توزيع ش ــاع هوي ــک ارج ــتفاده از ي ــا اس ــی ب ــا محل ــی ي مل

ــن اجــرا شــود.  ــان در سراســر اکوسیســتم بالک چی ذی نفع

هویت دیجیتال در استونی 

اســتونی پیشــرفته ترين جامعــه ديجیتــال در جهــان اســت. چــرا کــه بــدل بــه 
محلــی بــرای فعالیــت اســتارت آپ های حــوزه تکنولــوژی بــالک چیــن شــده 
اســت. ايــن کشــور در حــال راه انــدازی ارز ديجیتــال خود بــه نــام estcoin اســت. 
يکی ديگــر از اســتفاده های بالک چیــن در اســتونی، در مــورد شناســايی هويت 
به صــورت ديجیتــال اســت. کارت الکترونیــک شــهروندی در اســتونی فراتــر از 
يک کارت شناســايی معمولی اســت. ايــن کارت دارای يک کلید عمومــی ۲0۴8  
بیتــی رمزگــذاری شــده اســت کــه بــه فــرد امــکان شناســايی شــدن در محیط 
ديجیتــال را می دهــد. مثــاًل شــخص قــادر خواهید بــود بــا آن به صــورت آنالين 
در رأی گیــری شــرکت کنــد و يــا نســخه داروهــا را مشــاهده کنــد. يکــی ديگــر 
ــن  ــد شــناخت مشــتری اســت. قوانی ــن فراين ــالک چی ــن ب از اســتفاده های اي
ــا  ــده ت ــول طراحی ش ــدگان پ ــا و انتقال دهن ــرای بانک ه ــتری ب ــناخت مش ش
جلــوی ســرقت، پول شــويی و کمــک بــه تروريســم را بگیــرد. باتوجه بــه اينکــه 
هــر فــرد يــک اوراق شناســايی ديجیتــال دارد، اين قوانین دســت وپاگیر نیســتند 
و هیچ مشــکلی بــرای شــهروندان بــه وجــود نمی آورنــد. اســتونی با ايجــاد يک 
محیــط کــه در آن  همــه افــراد دارای هويــت ديجیتــال هســتند، فضايــی بــرای 

گســترش و پیشــرفت بالک چیــن بــه وجــود آورده اســت.
ــا بررســی ايــن پروژه هــا درمی يابیــم کــه در اقصــی  نقــاط جهــان افــرادی در  ب
حــال تــالش بــرای حــل مشــکل احــراز هويــت ديجیتــال بــر مبنــای فنــاوری 

ــتند. ــر کل توزيع هس دفت
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ــر  ــريع تر و امن ت ــاده تر، س ــت را س ــراز هوي ــد اح ــوکارد« فراين ــرم »ش پلتف
ــت  ــه مديري ــت ک ــن اس ــرم اي ــن پلتف ــی اي ــن ويژگ ــت. مهم تري ــرده اس ک
اطالعــات شــخصی فــرد را در اختیــار خــودش قــرار می دهــد. بــه ايــن معنی 
کــه مالــک اطالعــات تصمیــم می گیــرد کــه کــدام اطالعــات را در اختیــار 
چــه کســی بگــذارد. نحــوه عملکــرد پلتفــرم »شــوکارد« به صــورت مختصر 

و مفیــد در شــکل شــماره1 مشــخص شــده اســت.

شوکارد چگونه و چه کاری انجام  می دهد؟

همان طــور کــه در شــکل صفحــه بعــد مشــاهده می شــود، بــرای اســتفاده از 
خدمــات شــوکارد ابتــدا قاعدتاً بايســتی اپلیکیشــن شــوکارد را دانلــود و نصب 
کــرد. در ادامــه بايســتی از طريــق گوشــی هوشــمند خــود از کارت ملــی يــا 
هــر کارت شناســايی مــورد نظــر عکــس گرفــت. بعدازايــن مرحله، شــوکارد 
به کمــک ابزارهــای خود، اطالعــات هويتــی شــما را از روی کارت شناســايی 

يافتــه و اســتخراج می کنــد. ســپس اطالعــات پــس از تأيیــد توســط کاربــر 
ــس،  ــود و هیچ ک ــره می ش ــن ذخی ــر روی بالک چی ــده و ب ــه ش درهم ريخت
حتــی شــوکارد، نمی توانــد اطالعــات واقعــی را بــدون اجــازه مالــک ببینــد. 
همچنیــن ســازمان ها می تواننــد بــا مقايســه درهم ريختــه اطالعــات 
ــرار  ــا ق ــار آن ه ــرد در اختی ــه ف ــی ک ــن و اطالعات ــده در بالک چی ثبت ش
می دهــد از صحــت آن اطمینــان حاصــل کننــد. البتــه منطــق ايــن ماجــرا به 
همیــن ســادگی نیســت و درک عمیــق آن نیــاز بــه دانــش فنــی کامل تــری 

دارد؛ امــا بــرای درک کلــی تــا همیــن حــد کافــی اســت.
ــه نظــر  ــرم بســیار ســاده ب ــن پلتف ــی، نحــوه کارکــرد اي ســوای مســائل فن
می رســد؛ امــا همیــن پلتفــرم ســاده می توانــد مشــکالت زيــادی را در زمینــه 
احــراز هويــت رفــع کنــد. بــرای پی بــردن بــه کاربردهــای ايــن پلتفــرم بايــد 
بــه ســراغ ســپیدنامه آن رفت تــا آن هــا را از زبــان توســعه دهندگان شــنید. در 
نســخه به روز شــده در اوايــل ســال ۲018 ســپیدنامه کاربردهای ايــن پلتفرم 

بــه شــرح زيــر فهرســت شــده اســت:

نگاهی به پلتفرم مدیریت هویت دیجیتالی شوکارد

اکرت شناسایی خود را لطف نکنید!

یزدانعباسی
عضو  تحريريه ققنوس
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سپس نرم افزار کاربردی اطالعات فرد را 
از آن کارت شناسایی استخراج می کند.

کاربر از کارت شناسایی معتبر 
خود عکس می گیرد.

ایجاد یک شناسه

کاربر برای ایجاد شناسه نرم افزار 
کاربردی را دانلود می کند.

اطالعات رمزنگاری شده بر روی 
تلفن همراه ذخیره می گردد.

برای ایجاد امنیت بیشتر، کاربر رمز 
عبوری تعیین می کند.

کاربر داده های استخراج شده را مشاهده 
کرده و به آن مهر تأیید می زند.

برنامه کاربردی به منظور افزایش امنیت و 
مبهم سازی داده ها اقدامات امنیتی دیگری 

ازجمله درهم سازی را به کار می گیرد.

سرور نرم افزار  کاربردی داده های درهم 
سازی شده و امضا شده را درون بالک چین  

درج می کند.

داده ها بدون مجوز کاربر، 
به هیچ وجه و توسط هیچ عامل 

سومی قابل خواندن نیست.

کاربر، خود در مورد اشتراک گذاری اطالعات 
شخصی خود با یک عامل سوم تصمیم می گیرد.

کاربر یک تفاهم در زمینه 
احراز هویت با یک عامل 

سوم منعقد می کند.

اطالعات درون یک بسته داده ای 
کامالً رمزنگاری شده قرار می گیرد.

هویت هر دو طرف از طریق امکانات زنجیره بلوک تأیید می شود.

درنهایت یک تراکنش تصدیق شده 
بین کاربر و سازمان ایجاد می گردد.

نحوهکارکردپلتفرمشوکارد
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1- گواهی شخصی
۲- گواهی از طرف شخص ثالث

3- گواهی های ناخواسته
۴- احراز هويِت بیومتريک

ــه  ــد ک ــت کنن ــوکارد ثاب ــیله ش ــد به وس ــخاص می توانن ــرد اول، اش در کارب
هويــت آن هــا بــا اطالعــات هويتــی شــامل کارت ملــی و غیــره که قبــاًل در 
شــوکارد ثبت شــده مطابقــت دارد. بــه زبــان ســاده شــخص می توانــد بگويد: 
ــم کــه هويتــم قبــاًل در پلتفــرم ثبــت شــده اســت«. به اين ترتیــب  »مــن آن
ــا اضافه شــدن  ــن ب ــرد. همچنی ــت ســريع تر انجــام می گی ــد احــراز هوي رون
ــه ای از  ــرور مجموع ــی، به م ــات هويت ــن اطالع ــه اي ــر ب ــات ديگ اطالع
ــن  ــه در کم تري ــد ک ــه وجــود می آي ــراد ب ــردی از اف ــر و کارب ــات معتب اطالع
زمــان ممکــن و بــه اختیــار مالــک، قابل ارائــه بــه شــرکت ها و نهادهاســت.

ــخاص  ــد، اش ــورد اول می رس ــر از م ــر حیاتی ت ــه نظ ــه ب ــورد دوم ک در م
ــط  ــاًل توس ــه قب ــی ک ــا هويت ــا ب ــت آن ه ــه هوي ــد ک ــت کنن ــد ثاب می توانن
ســازمانی ديگــر ثبــت شــده مطابقــت دارد. به زبــان ســاده شــخص می تواند 
بگويــد: »من آنــم کــه قبــاًل توســط فــالن ســازمان احــراز هويت شــده ام«. 
ــده  ــات، ســازمان ثبت کنن ــده اطالع ــر ســازمان دريافت کنن به اين شــکل اگ
را معتبــر بدانــد در کســری از ثانیــه هويت شــخص توســط عامل ســوم احراز 

می شــود.
ــدا توســط اشــخاص  ــازی نیســت کــه اطالعــات در ابت ــع نی در برخــی مواق

بارگــذاری يــا بــه روز شــود. بــه ايــن دلیــل بــه ايــن اطالعــات، گواهی هــای 
ــاًل شــخصی را  ــه قب ــوارد ســازمانی ک ــن م ــه می شــود. در اي ناخواســته گفت
احــراز هويــت کــرده اســت، اطالعاتــی معتبــر را بــرای او می فرســتد تــا پس 
از تأيیــد مالــک اطالعــات ثبــت شــود. بــه عقیــده شــوکارد، ايــن ابــزار برای 
ــرای صــدور گواهی هــا  ــه پلتفرمــی ب توســعه يــک پلتفــرم احــراز هويــت ب
بســیار ســودمند اســت. به روزرســانی وضعیــت اعتبــاری مشــتريان بانک هــا 
کــه قابل ارائــه بــه ديگــر مؤسســات مالــی باشــد، مثــال کاربــردی مناســبی 

بــرای ايــن ابــزار اســت.
درحال حاضــر، احــراز هويــت بیومتريــک بســیار محبوب تــر از ديگــر 
ــا  ــت؛ ام ــده اس ــور ش ــز عب ــتفاده از رم ــد اس ــت مانن ــد هوي ــای تأيی ابزاره
ــن همــراه و برخــی  ــت در درون تلف ــا را از تشــخیص هوي ــوز نتوانســته پ هن
ــک  ــت بیومتري ــات هوي ــی، اثب ــر بگــذارد. به طورکل کاربردهــای ســاده فرات
ــا  ــی اســت؛ ام ــه در دســت خــود شــخص اســت کار راحت ــزاری ک ــرای اب ب
زمانــی کــه قــرار باشــد هويــت بیومتريــک بــرای تأيیــد از طــرف شــخص 
ــر خواهــد شــد.  ــرون ارســال شــود، مســئله کمــی پیچیده ت ــه بی ديگــری ب
ــگاه داده واحــد  ــک پاي ــراد در ي ــک اف ــات بیومتري ــره اطالع ــن ذخی همچنی
هــم کار بســیار پرمخاطــره ای اســت؛ زيــرا هکرهــا می تواننــد بــا دسترســی 
بــه ايــن اطالعــات بــه منبــع باارزشــی از اطالعات خــاص دســت پیــدا کنند. 
پلتفــرم شــوکارد ايــن امــکان را ايجــاد کــرده اســت که بــا امنیــت بســیار باال 
تأيیــد هويــت بیومتريــک از راه دور )بــرای مثــال از طريــق تلفــن همــراه( در 

زمانــی انــدک انجــام شــود. بــرای جلوگیــری از هرگونــه سواســتفاده هکرها 
)بــرای مثــال ارســال اطالعــات بیومتريــک قبلــی کاربــر( شــوکارد از کاربــر 
ــام ارســال  ــک پی ــب ي ــات را در قال ــادی از اطالع ــوارد زي ــه م ــد ک می خواه
کنــد. تصويــری از چهــره فــرد کــه توســط نهــادی معتبــر تأيیــد شــده و در 
ــر، کــد خصوصــی  ــدی از کارب ــر جدي ــت شــده باشــد، تصوي ــن ثب بالک چی
ــر و در  ــی ديگ ــت، اطالعات ــده اس ــال ش ــت کننده ارس ــط درخواس ــه توس ک
انتهــا امضــای ديجیتالــی از تمامــی اطالعــات داخــل پیــام، محتــوای داخل 
ــد تصويــر چهــره  ايــن پیــام را تشــکیل می دهنــد. درخواســت کننده می توان
ــت  ــپس مطابق ــد و س ــه کن ــن مقايس ــده در بالک چی ــره ثبت ش ــا چه را ب
دهــد. تصويــر جديــد کاربــر به همــراه کــد خصوصــی ارسال شــده و 
از همــه مهم تــر امضــای ديجیتــال کاربــر نیــز کمــک می کنــد کــه 

ــود. ــن ش ــک آن مطمئ ــط مال ــات توس ــال اطالع ــت کننده از ارس درخواس
ســوای کاربردهايــی کــه از آن يــاد شــد، اســتفاده از ايــن پلتفــرم يــک مزيت 
ــک  ــد ي ــرم می توان ــن پلتف ــع اي ــراه دارد؛ درواق ــه هم ــم ب ــر ه ــژه ديگ وي
تناقــض مهــم در مبحــث هويــت را رفــع کنــد. ايــن تناقــض به وســیله نــزاع 
ــث  ــره و بح ــم و غی ــا، تروريس ــر کالهبرداری ه ــت در براب ــگی امنی همیش
ــات  ــت اطالع ــه ثب ــب ک ــد. به اين ترتی ــود می آي ــه وج ــی ب ــم خصوص حري
ــط  ــات توس ــن اطالع ــه اي ــی ک ــوص زمان ــر، علی الخص ــی بیش ت هويت
ــر جامعــه  نهادهــای حکومتــی قابل مشــاهده باشــد، موجــب امنیــت بیش ت
ــه  ــراد را ب ــم خصوصــی اف ــان حري ــد هم زم ــن رون ــه اي ــود؛ درحالی ک می ش

ــورد  ــات م ــا کاهــش اطالع ــد ب ــوکارد می توان ــرم ش ــدازد. پلتف ــر می ان خط
ــت  ــت )در اينجــا امنی ــان، امنی ــت، به صــورت هم زم ــرای احــراز هوي ــاز ب نی
بــه معنــای توانايــی احــراز هويــت دقیــق افــراد اســت( را بــاال ببــرد و حريــم 
ــاز  ــا حــذف نی ــرم ب ــد. پلتف ــا جــای ممکــن حفــظ کن خصوصــی آن هــا را ت
ــام  ــای ثبت ن ــاً در فرم ه ــه بعض ــخصی ک ــروری و ش ــات غیرض ــه اطالع ب
ــود را  ــودرو خ ــن خ ــی اولی ــه زمان ــد »چ ــود مانن ــده می ش ــش دي ــا تراکن ي
ــس  ــزل، از پ ــل و من ــی آدرس ايمی ــواردی حت ــد؟« و در م ــداری کرده اي خري

ــد. ــض برمی آي ــن تناق اي
ــرم هســتند و  ــن پلتف ــه اي ــح داده شــد، کاربردهــای پاي ــه توضی ــواردی ک م
ــد از آن هــا  ــاز خــود می توان ــه نی ــی باتوجه ب ــا حقوق ــی ي هــر شــخص حقیق
اســتفاده کنــد. بــرای پی بــردن بــه مثال هــای واقعــی کاربــرد ايــن پلتفــرم 
دوبــاره می تــوان بــه ســپیدنامه آن مراجعــه کــرد. در اين ســپیدنامه، شــوکارد 
باتوجه بــه مشــتريان خــود کاربردهــای پلتفــرم مديريــت هويــت در دنیــای 
واقعــی را نام بــرده و تأکیــد کــرده اســت کــه شــوکارد تنهــا يــک ســپیدنامه 
نیســت؛ بلکــه محصولی اســت کــه در حــال حاضــر از آن اســتفاده می شــود.

•دسترســی ســازمانی بــدون نیــاز بــه نــام کاربــری و رمــز عبــور: احتمااًل 
پايه ای تريــن کاربــرد واقعــی پلتفــرم شــوکارد، ورود بــه هرگونــه ســامانه 
ــر  ــت. کارب ــور اس ــز عب ــری و رم ــام کارب ــه ن ــاز ب ــدون نی ــی ب خدمات
ــه  ــود. ب ــامانه ش ــود وارد س ــراه خ ــن هم ــا تلف ــادگی و ب ــد به س می توان
ــا اســکن يــک QR کــد و اثبــات هويــت خــود  طــور مثــال، او می توانــد ب

بــرای جلوگیــری از هرگونــه سوءاســتفاده هکرهــا )بــرای مثــال ارســال اطاعــات بیومتریــک قبلی 
کاربــر( شــوکارد از کاربــر می خواهــد کــه مــوارد زیــادی از اطاعــات را در قالــب یــک پیــام ارســال 
کنــد. تصویــری از چهــره فــرد کــه توســط نهــادی معتبــر تأییــد شــده و در باک چیــن ثبــت شــده 
ــده  ــال ش ــت کننده ارس ــط درخواس ــه توس ــی ک ــد خصوص ــر، ک ــدی از کارب ــر جدی ــد، تصوی باش
اســت، اطاعاتــی دیگــر و در انتهــا امضــای دیجیتالــی از تمامــی اطاعــات داخــل پیــام، محتوای 

ــد ــکیل می دهن ــام را تش ــن پی ــل ای داخ
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از طريــق اثــر انگشــت از ســامانه تحــت وب يــک ســازمان اســتفاده کند. 
مزيــت اصلــی ايــن روش ايــن اســت کــه الگــوی احــراز هويــت را وارونه 
می کنــد. در روش هــای مرســوم نــام کاربــری و رمــز عبــور توســط کاربــر 
ــک کــد  ــدا ســازمان ي ــن روش در ابت ــه در اي تســلیم می شــود؛ درحالی ک
ــر می فرســتد و  ــرای کارب ــد QR( ب ــق ک ــال از طري ــرای مث خصوصــی )ب
ســپس کاربــر هويــت خــود را بــه آن اضافــه می کنــد کــه باعث می شــود 
ــن در  ــرود. همچنی ــن ب ــی از بی ــور به کل ــز عب ــری و رم ــام کارب ــه ن ــاز ب نی
ــیله  ــز به وس ــتقل و غیرمتمرک ــورت مس ــت به ص ــراز هوي ــن روش، اح اي

بالک چیــن انجــام می شــود.
•شــناخت مشــتری: يکــی از دشــوارترين فرايندهــا بــرای مؤسســات مالــی 
ــرای  ــتری ب ــناخت مش ــات ش ــت الزام ــتريان و رعاي ــت مش ــراز هوي اح
آن هاســت. قانون گــذاران از آن هــا می خواهنــد کــه ايــن فرايندهــای 
ــی تروريســم انجــام  ــت مال ــرای کاهــش پول شــويی و حماي ــه را ب پرهزين
ــرای  ــر انجــام ايــن فعالیــت ب دهنــد. در نتیجــه مؤسســات مالــی عــالوه ب
خودشــان، در نقــش يک طرف ســوم مــورد اعتمــاد ظاهــر شــده و اطالعات 
ــند. در  ــی می فروش ــات مال ــر مؤسس ــه ديگ ــود را ب ــتری خ ــناخت مش ش
شــوکارد هــم ايــن امــکان بــرای مؤسســات وجــود دارد. مؤسســات مالــی 
می تواننــد در ســامانه ای امــن اطالعــات شــناخت مشــتری خــود را ثبــت و 
بــه درخواســت ديگــر مؤسســات و با اجــازه شــخص مشــتری مبادلــه کنند. 
بديــن ترتیــب، هزينه شــناخت مشــتری مؤسســه درخواســت کننده کاهش 

ــن مؤسســه فروشــنده  ــد و همچنی ــش می ياب ــات آن افزاي و ســرعت عملی
ــه  ــر مؤسس ــن، ه ــر اي ــالوه ب ــد. ع ــد می کن ــب درآم ــادگی کس ــم به س ه
ديگــری هــم می توانــد اطالعاتــی بــه آنچــه کــه در بالک چیــن بــا هويــت 
يــک مشــتری ثبــت شــده اســت، اضافــه کنــد و بــرای مثــال بــا ارائــه يک 
گواهی نامــه، اعتبــار )خوش نامــی( او را ارتقــا دهــد. بــه گفتــه بنیان گــذاران، 

در حــال حاضــر هیــچ ســامانه ای بــا ايــن ويژگــی وجــود نــدارد.
ــرداری از  ــاری: کالهب ــار انجــام تراکنــش از طريــق کارت هــای اعتب •اختی
طريــق کارت هــای اعتبــاری از زمــان پیدايــش آن هــا يــک معضــل بــوده 
ــردار  ــش اســت. کالهب ــه افزاي ــی رو ب ــا رشــد خريدهــای اينترنت اســت و ب
به ســادگی می توانــد بــا ســرقت اطالعــات کارت اعتبــاری به جــای مالــک 
کارت تراکنــش انجــام دهــد. پلتفــرم شــوکارد ايــن امــکان را ايجــاد می کند 
کــه شــبکه های اعتباری بــدون آنکــه نیــاز باشــد اصــل اطالعــات در جايی 
ذخیره شــود، اختیــار انجام تراکنــش از يک حســاب را بررســی و تأيیــد کنند. 
اطالعــات الزم بــرای تأيیــد اختیــار انجــام تراکنــش تنهــا در اختیــار مالــک 

حســاب اســت.
ــک  ــک بان ــتری ي ــه مش ــی ک ــاس: زمان ــز تم ــت در مراک ــراز هوي •اح
ــاب  ــره( در حس ــش و غی ــی )تراکن ــی تغییرات ــورت تلفن ــد به ص می خواه
خــود ايجــاد کنــد، کارمنــد مرکــز تمــاس ســؤاالت زيــادی از او می پرســد 
تــا او را احــراز هويــت کنــد. ايــن فرايند عــالوه بــر اينکه بــرای مشــتريان 

ناخوشــايند اســت و حتــی ممکــن اســت آن ها جــواب برخــی ســؤاالت را 
فرامــوش کــرده باشــند، بــرای بانک هــا هــم پرهزينــه اســت. به وســیله 
ــا ارســال يــک پیــام فراينــد را آغــاز کــرده و  ــد ب شــوکارد، بانــک می توان
بــه روشــی کــه قبــاًل توضیــح داده شــد، مشــتری خــود را احــراز هويــت 
کنــد؛ حتــی اگــر امنیــت بیش تــری بــرای يــک درخواســت مشــتری نیاز 

ــد. ــد از اطالعــات بیومتريــک هــم اســتفاده کن باشــد، می توان
از ديگــر کاربردهــای واقعــی ايــن پلتفــرم می تــوان قابلیــت بــه 
 اشــتراک گذاری گواهی هــای اعتبــاری مشــتريان در مؤسســات مالــی 
ــای  ــافر و هزينه ه ــاِن مس ــیله آن در زم ــه به وس ــافر ک ــت مس ــده هوي و اي
ــی  ــار صرفه جوي ــل ب ــرکت های حمل ونق ــل داران و ش ــی، هت ــوط هواي خط

می شــود، اشــاره کــرد.
ــی  ــوع و جالب ــیار متن ــای بس ــود، کاربرده ــاهده می ش ــه مش ــور ک همان ط
برای ايــن پلتفــرم وجــود دارد و حتــی بســیاری از کاربردهــای ايــن پلتفرم به 
دلیــل برخــی مســائل امنیتــی و نبــود امــکان فــاش کــردن پروژه هــا بــرای 
ــن  ــا، مهم تري ــود اين ه ــا وج ــت. ب ــده اس ــر نش ــپیدنامه ذک ــوکارد، در س ش
ــی آن  ــش فن ــه بخ ــوط ب ــود دارد مرب ــرم وج ــن پلتف ــه در اي ــی ک خالقیت
ــادر اســت ۵   ــیله آن ق ــد، به وس ــا می کن ــوکارد ادع ــه ش ــی ک اســت. خالقیت
میلیــون تراکنــش را تنهــا در 30  دقیقــه ثبــت کنــد؛ درحالی کــه بــرای مثــال 
ــه طــور متوســط تنهــا دو هــزار تراکنــش را در 10   ــن ب بالک چیــن بیت کوي

ــور؟ ــه چه ط ــت ک ــؤال اينجاس ــد. س ــت می کن ــه ثب دقیق

جــواب اين ســؤال در عیــن ســادگی بســیار مبتکرانــه اســت. پلتفرم شــوکارد 
ــن  ــن بالک چی ــد، از چندي ــتفاده کن ــن اس ــک بالک چی ــه از ي ــای آن ک به ج
ــه  ــه درهم ريخت ــد ک ــی نمی کن ــرم فرق ــن پلتف ــرای اي ــد. ب ــتفاده می کن اس
ــران  ــت شــود و کارب ــن ثب ــدام بالک چی ــات مشــتريان در ک ــش( اطالع )َه
و شــرکت ها می تواننــد هــش اطالعــات را در بالک چیــن بیت کويــن، 
ــت  ــری ثب ــات کار ديگ ــم اثب ــر الگوريت ــی ب ــن مبتن ــر بالک چی ــوم و ه اتري
ــه  ــد )البت ــه کنن ــرم ارائ ــه پلتف ــات آن را ب ــه اثب ــی اســت ک ــا کاف ــد؛ تنه کنن
ــا  ــاز دارد؛ ام ــری نی ــی بیش ت ــه توضیحــات فن ــات ب ــه اثب ــوم ارائ درک مفه
ــی  ــوی آن کاف ــای لغ ــن معن ــن درنظرگرفت ــن مت ــوای اي ــدوده محت در مح
اســت(. به ايــن منظــور پلتفــرم شــوکارد از ســه اليه نرم افزارهــای کاربردی، 
هســته خدماتــی شــوکارد و بالک چیــن تشــکیل شــده اســت کــه يکــی از 
مهم تريــن کارهــای اليــه هســته خدماتــی شــوکارد، مديريــت روابــط بیــن 
بالک چین هــا و نرم افزار هــای کاربــردی و درنتیجــه امــکان اســتفاده از 

بالک چین هــای مختلــف اســت. 
شــوکارد توکن مبادلــه ای پلتفرم خــود بــا نــام SHOCoin را در فوريــه ۲018 
ــی  ــخ ۲8 م ــرای ســرمايه گذاران ســازمانی و از تاري ــروش ب ــق پیش ف از طري
۲018 تــا 30 جــوالی ۲018 از طريــق ICO، بــا اســتفاده از بالک چیــن 
ــادل  ــاً مع ــن تقريب ــن توک ــال حاضــر، ارزش اي ــرد. در ح ــوم، عرضــه ک اتري

ــت. 0/11 دالر اس

کاهبــرداری از طریــق کارت هــای اعتبــاری از زمــان پیدایــش آن هــا یــک معضــل بــوده اســت و 
بــا رشــد خریدهــای اینترنتــی رو بــه افزایــش اســت. کاه بــردار به ســادگی می توانــد بــا ســرقت 
اطاعــات کارت اعتبــاری به جــای مالــک کارت تراکنــش انجــام دهــد. پلتفرم شــوکارد ایــن امکان 
ــی  ــات در جای ــاز باشــد اصــل اطاع ــه نی ــدون آنک ــاری ب ــه شــبکه های اعتب ــد ک را ایجــاد می کن
ذخیره شــود، اختیــار انجــام تراکنــش از یک حســاب را بررســی و تأییــد کننــد. اطاعــات الزم برای 

تأییــد اختیــار انجــام تراکنــش تنهــا در اختیــار مالــک حســاب اســت
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آغاز داستان 
»ثبت  شد« 

 پس از 
یک سال 

تعطییل

گفت وگو با سهیل پایدار، مدیرعامل 
استارت آپ »ثبت شد«، اولین استارتاپ 
بالک چینی ثبت اسناد دیجیتال در ایران 

ــوک  ــره بل ــاوری زنجی ــر فن ــی ب ــی مبتن ــردی ایران ــامانه کارب ــتین س ــد نخس ــت ش ثب
ــر روی  ــال ب ــوای دیجیت ــوع محت ــر انگشــت هــر ن ــت اث ــه ثب ــه ب ــن( اســت ک )بالک چی
زنجیــره بلوک هــای معتبــر همچــون زنجیــره بلــوک اتریــوم می پــردازد. تیــم ثبــت شــد از 
ســال ۱۳۹۶ در مرکــز نــوآوری بالک چیــن ایــران فعالیت خــود را آغــاز  کــرده اســت و اکنون 
ــراد حقیقــی،  ــه اف ــی، حقوقــی، مدیریتــی و سیاســتی ب ــه خدمــات گوناگــون فن ــه ارائ ب
اســتارتاپ ها، شــرکت های خصوصــی و نهادهــای عمومــی و دولتــی در زمینــه صیانــت از 
مالکیــت فکــری، جلوگیــری از تغییر یــا جعــل اســناد و مقابله بــا فســاد اداری می پــردازد. 
ــوص  ــد در خص ــت ش ــتارت آپ ثب ــل اس ــدار، مدیرعام ــهیل پای ــا س ــتا ب ــن راس در همی
ــرای  ــدارک ب ــناد و م ــن در ثبت اس ــاوری بالک چی ــت فن ــری از ظرفی ــای به کارگی چالش ه
ــم در  ــم و پیشــنهاد می کنی ــو کردی ــل گفت وگ ــا فســاد و جع ــارزه ب ایجــاد شــفافیت و مب

ــد. ــه کنی ــه آن را مطالع ادام

مهدیفوقی
عضو تحريريه ققنوس
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ازنــگاهشــماوضعیــتایــراندرحــوزهاســناددیجیتالو
ــرایثبــتونگهــداری ــاوریبالکچیــنب اســتفادهازفن

ــت؟ ــنادچگونهاس اس
شــايد عجیــب باشــد امــا ايــران از اولیــن کشــورهايی بــود کــه بــه ســمت 
ــن حرکــت  ــاوری بالک چی ــر فن ــی ب ــال مبتن ــه خدمــات اســناد ديجیت ارائ
کــرد و اســتارت آپ »ثبت شــد« کــه در اوايــل ســال 139۶ آغاز بــه کار کرد 
ــوان  ــران عن ــی در اي ــتارت آپ بالک چین ــن اس ــی اولی ــوان به نوع را می ت
کــرد. همیــن موضــوع باعــث شــد تــا ايــده و مــدل ايــن اســتارت آپ بــرای 
ــان  ــر در زم ــويی ديگ ــد. از س ــذاب باش ــران ج ــئوالن در اي ــران و مس مدي
ــده ی  ــا اي ــت شــد« در ســطح جهــان، کســب و کاری ب ــه کار »ثب شــروع ب
پلتفــرم ثبــت اثــر انگشــت و محتــوای ديجیتــال بــر بســتر زنجیــره بلــوک 
ايجــاد نکــرده بــود و بعــد از مدتــی متوجــه شــديم کــه ايده هايــی در حــال 
ــی  ــده و عملیات ــازی ش ــه پیاده س ــت.  نمون ــوده اس ــه ب ــای اولی فعالیت ه
ماننــد »ثبــت شــد« کــه در حــوزه اســناد ديجیتــال مبتنــی بــر بالک چیــن 

فعــال اســت در ســال 139۶ در ايــران و جهــان وجــود نداشــت.

متاســفانه بعــد از مدتــی اســتقبال، ناگهــان دولت مــردان و افــراد 
ــا  ــاره کســب و کار م ــان درب ــاره نظرش ــاوری درب ــوزه فن ــر در ح تصمیم گی
تغییــر پیــدا کــرد و بــه ســمت تخريــب حرکــت کردنــد کــه باعــث شــد تــا 
مدتــی کســب و کار تعطیــل شــود. نهادهايــی کــه مــا متصــور بوديــم، گارد 
بســته ای دارنــد و از تفکــر قديمــی و ســنتی برخــوردار هســتند، نســبت بــه 
نهادهــای تصمیم گیــر و دخیــل در حــوزه فنــاوری اطالعــات کــه ادعــای 
ــای  ــد. نهاده ــر بودن ــیار همراه ت ــد، بس ــورانه دارن ــت جس ــی و فعالی چابک
ــای ســنتی و  ــود نگاه ه ــا وج ــل و فســاد ب ــا جع ــارزه ب ــوزه مب ســنتی در ح
کاغــذی،  بــا رويکــردی مثبــت بــه همــکاری پرداختنــد. در حــوزه مالکیت 
فکــری، دســتگاه هايی کــه فکــر می کردنــد بــا توســعه کســب و کار 
ــدرت را از دســت  ــن ق ــر بالک چی ــی ب ــن مبتن ــده نوي ــن اي ــت شــد و اي ثب
می دهنــد، مخالفــت داشــتند. نهادهــای حــوزه جعــل از فنــاوری دور بودنــد 
ــه ســاختار  ــا توجــه ب ــی مطــرح می شــد، ب ــه بحث هــای امنیت ــی ک و زمان
ــه  ــود ک ــزرگ ب ــع ب ــک مان ــی ي ــای امنیت ــتارت آپی و کوچــک بحث ه اس
نیــاز بــه واســطه هايی بــود تــا مشــکالت رفــع شــود و در ايــن میــان هــر 
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نهــاد واســط می توانســت مانعــی بــرای توســعه و پیشــرفت پــروژه باشــد. 
ــود امــا اقــدام اجرايــی  رويکــرد قــوه قضايیــه در دوره گذشــته همراهــی ب
نشــد. در دوره فعلــی نیــز جلســاتی بــا کســب و کاری نويــن از جملــه ثبــت 
شــد داشــتند امــا متاســفانه صرفــًا صحبــت شــده و اقــدام اجرايی از ســمت 
ــکالت را  ــوان مش ــورت می ت ــر ص ــتیم. در ه ــاهد نیس ــه ش ــوه قضايی ق
ــدرت  ــت دادن ق ــرس از دس ــل ت ــه دلی ــتگاه ها ب ــی دس ــدم همراه در ع
ــودن از  ــاختار و دور ب ــفافیت در س ــدم ش ــری، ع ــار در تصمیم گی و انحص
فضــای فنــاوی عنــوان کــرد. کســب و کار ثبــت شــد را بــا اعمــال تغییراتی 
ــی  ــال تعطیل ــد از يکس ــم و بع ــازگار کردي ــور س ــی کش ــای قانون ــا فض ب
ــی  ــی فعل ــای قانون ــم. در ظرفیت ه ــرار گرفتی ــی ق ــاره در مســیر اجراي دوب
ــی از  ــف برخ ــر در تعاري ــاد تغیی ــا ايج ــام داد. ب ــوان انج ــی را می ت کارهاي
شــرايط و مقــررات اســتفاده، فعالیت هــا و مــدل کســب و کار مشــکل رفــع 
ــه  ــک دغدغ ــم. ي ــدام کنی ــرم اق ــه توســعه پلتف ــم نســبت ب ــا بتوانی شــد ت
فنــی در ايــن میــان وجــود دارد کــه بحــث افزايــش هزينــه ثبــت بــر روی 
فنــاوری بالک چیــن و شــبکه اتريــوم اســت کــه هزينه هــای اجــرا 
پــروژه را افزايــش بســیار زيــادی داده. بعــد از حــدود يــک ســال تعطیلــی 
ــات و  ــمت وزارت ارتباط ــده از س ــاد ش ــراوان ايج ــکالت ف ــل مش ــه دلی ب
ــن مــاه اســت کــه کســب و کار  ــاوری اطالعــات، در حــال حاضــر چندي فن
ثبــت شــد دوبــاره وارد فــاز اجرايــی شــده و تــالش داريــم تــا فعالیت مــا از 
دولــت دور باشــد و بــا اســتفاده از ظرفیــت قوانیــن موجــود و بــا يک شــبکه 
ــم فعالیــت  ــا بتوانی ــرای کاهــش هزينه هــا هســتیم ت ــر ب ــن معتب بالک چی
کنیــم. بــه هیچ عنــوان منتظــر تأيیــد يــا اصــالح قوانیــن نیســتیم و قصــد 
ــه اســناد  ــا اصــالح ســاختاری در زمین ــد ي ــن جدي ــرای قوانی ــا ب ــم ت نداري

ــی جنــگ داشــته باشــیم. ــا بخــش دولت ــال ب ديجیت

ــای ــمابهج ــبوکارش ــودکس ــرنب ــمابهت ــرش ــهنظ ب
ایــرانازکشــورخارجــیشــروعمیشــدوبــهســرانجام

میرســید؟
مــا اشــتباه کرديــم و محصــول خودمــان را صــادر نکرديــم. دو ســال بعــد 
ــتگاه  ــد  و دس ــدازی ش ــیه راه ان ــن در روس ــی چی ــب و کار آی پ ــا کس از م
ــال  ــدند در يکس ــق ش ــت موف ــرد و در نهاي ــکاری ک ــیه هم ــی روس قضاي
بــه دســتاوردهايی کــه مــا در نقشــه راه خــود اعــالم کــرده بوديــم، دســت 
ــز همــکاری  ــن نی ــا چی ــد ب ــت در حــال حاضــر بتوانن ــد و در نهاي ــدا کنن پی
داشــته باشــند.  تأکیــد دارم کــه حتمــًا از يــک کشــور خارجــی و در فضــای 
ــد و ســپس  ــت را شــروع کنن ــری فعالی ــذاری بهت ــری و قانون گ تصمیم گی
بتواننــد کســب و کار خــود را گســترش دهنــد و در ايران هــم خدمــات را آغاز 
کنند. بحــث اکوسیســتم نــوآوری در ايــران اصواًل درســت نیســت. در ايران 
بســیاری از ســرمايه گذاری های خطرپذيــر بــر روی کســب وکارهايی 
ــرای  ــًا ب ــی برســد و صرف ــرار نیســت به جاي ــًا ق ــه لزوم ــود ک انجــام می ش
نمايــش و اعــالم حضــور يــک کســب و کار مطــرح ســنتی در يــک حــوزه 
ــکالت  ــی از مش ــود. يک ــام می ش ــن انج ــاوری بالک چی ــد فن ــد مانن جدي
ــد  ــت. باي ــن اس ــاوری بالک چی ــت فن ــتفاده از ظرفی ــدم اس ــا ع ــور م کش
ــزرگ در  ــی ب ــد تحوالت ــه می توان ــرا ک ــود چ ــتفاده ش ــاوری اس ــن فن از اي

ــد. ــاد کن ــاخت ها ايج زيرس

ــال ــناددیجیت ــتاس ــتفادهازظرفی ــرایاس ــیب تقاضای
ــوددارد؟  وج

شــرکت های نــوآور و فناورانــه در کنــار برخــی ديگــر کســب وکارها 
ــه  ــد ب ــا باي ــه آن ه ــه از جمل ــتند ک ــال تقاضــا داش ــناد ديجیت ــوزه اس در ح
کســب و کارهای بخــش مالکیــت فکــری بــه خصــوص هنرمنــدان، تولیــد 
کننــدگان محتــوا و کســب کارهای VOD اشــاره داشــت. نکتــه مهــم ايــن 

اســت کــه يــک بخــش از نهادهــای دولتــی و حاکمیتــی کــه اســتاد قابــل 
ــد از راهــکار ثبت اســناد  ــا بتوانن ــره شــدند ت ــا وارد مذاک ــا م ــد ب ــل دارن جع
ديجیتــال مبتنــی بــر بالک چیــن اســتفاده کننــد امــا منتظــر بودنــد تــا يک 
ــه  ــد. از طرفــی هزين ــروژه خــود را اجــرا کنن ــه اجــرا شــود و ســپس پ نمون
بســیار بــرای همــه بازيگــران کــه نیــاز بــه زيرســاخت ثبت اســناد مبتنــی 
بــر بالک چیــن داشــتند، مهــم بــود و بــر همیــن اســاس نیــز مــا از اتريــوم 

ــم. ــر اســتفاده کنی ــه پايین ت ــا هزين ــا از راهــکاری ب ــم ت ــه گرفتی فاصل

آیــاقــوهقضاییــهاســناددیجیتــالرابــاوجــودنگاهســنتی
ــهاســنادکاغــذیقبــولدارد؟ وتأکیدب

ــا  ــود دارد ام ــال وج ــناد ديجیت ــه اس ــی در زمین ــران، ظرفیت هاي ــن اي در قوانی
ــاد به ســختی  ــق وجــود نداشــته باشــد، اعتم ــه موف ازآنجايی کــه شــايد نمون
برای تحــول ايجــاد می شــود و مطرح شــده کــه قــوه قضايیــه اســناد ديجیتال 
را پذيــرش نمی کنــد در حالــی کــه ايــن طــرز فکــر اشــتباه بــوده و نمونه هــای 
متعــدد موفقــی در اجــرا و پذيرش اســناد ديجیتالــی وجــود دارد. وظیفه کســب 
کار مــا ايــن اســت کــه نمونه هــای موفــق را ايجــاد کنیــم تــا متوجــه شــوند 
ــری دارد و درعین حــال راهــکاری ســاده و  ــب پايین ت ــه هزينه هــای به مرات ک
ســريع اســت. فرهنگ ســازی در يک حــوزه جديــد ماننــد ثبت اســناد ديجیتال 
بــر روی فنــاوری زنجیــره بلــوک اشــتباه اســت. اصــواًل زمانی کــه مــا بتوانیم 
محصول مناســب بــا کاربــرد آســان و هزينــه پايین بــرای رفــع نیازهــای مردم 
در ايــن بخــش ارائــه کنیــم، می توانیــم بــازار را ايجــاد کنیــم و تحــول در ايــن 
ــا  ــه م ــد ک ــتفاده می کنن ــی اس ــراد از پلتفرم هاي ــروزه اف ــد. ام ــش رخ ده بخ
هیچ وقــت فکــر نمی کرديــم چنیــن محصوالتــی مشــتری داشــته باشــد؛ امــا 
باتوجــه  بــه تغییــر روندهــا در زندگــی می تــوان از ايــن زيرســاخت های نويــن 
اســتفاده کــرد؛ البتــه بايــد حاکمیــت در کنــار کســب وکار کمــک کند تــا مردم 
ــر از ظرفیــت پلتفرم هــای فعــال  ــد بهت ــاوری آشــنا شــوند و بتوانن ــن فن ــا اي ب

اســتفاده کننــد.

ــا ــالب ــتاســناددیجیت ــوزهثب ــاندرح ــرانهمچن ــاای آی
ــتدارد؟ ــنفرص ــاوریبالکچی ــتفادهازفن اس

زمانــی کــه اســتارت آپ ثبــت شــد کار خــود را آغــاز کــرد، فنــاوری بالک چین 
ــرمايه گذاری ها  ــام س ــز تم ــاس نی ــن اس ــر همی ــت و ب ــرار داش ــپ ق در هاي
ــود.  در ايــن مدت زمــان انجــام نشــد و عجلــه نکرديــم کــه اقــدام مناســبی ب
ــاوری  ــر روی فن ــت ب ــال و ثب ــه بخــش اســناد ديجیت ــاز ب در حــال حاضــر نی
بالک چیــن به عنــوان يــک راهــکار وجــود دارد و اگــر حرکــت جــدی در ايــن 
ــن کشــورهای  ــی از اولی ــد يک ــران می توان ــود، اي ــه در کشــور انجــام ش زمین
ــوک باشــد.  ــره بل ــا زنجی ــال ب ــری ثبت اســناد ديجیت ــه به کارگی ــا در زمین دنی
ــريک  ــتیم و ش ــی داش ــناد مذاکرات ــت اس ــازمان ثب ــا س ــدی ب ــورت ج به ص

غیررســمی آن هــا هســتیم. امیــدوار هســتیم تــا ايــن اتفــاق رخ دهــد.

ــا ــرایجــادشــودت ــدتغیی ــتبای ــدامبخــشحاکمی درک
احــرازهویــتواســناددیجیتــالســریعتردرایــران

ــود؟ ــیش عملیات
کلیــد رفــع مشــکالت در حــوزه اســناد ديجیتــال و اســتفاده از بالک چیــن در 

دســتان قــوه قضايیــه و مجــل اســت.
ــده  ــد پیچی ــک فرآين ــر ي ــارت ب ــذاری ونظ ــوع قانون گ ــا موض ــور م در کش
دارد. اعتقــاد دارم، کلیــد رفــع مشــکالت در حــوزه اســتاد ديجیتــال در دســتان 
ــتری در  ــدرت بیش ــه ق ــت ک ــالمی اس ــورای اس ــس ش ــه و مجل ــوه قضايی ق
قانون گــذاری و اجــرای قانــون دارنــد و می تواننــد بحث هــای قانونــی و 
ــن  ــاوری بالک چی ــتفاده از فن ــال و اس ــناد ديجیت ــه اس ــب و کاری در زمین کس

ــد. ــع کنن را رف
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آشنایی با معماری فنی و مفهومی زیرساخت کلید عمومی

 زیرســاخت کلیــد عمومــی یــا همــان PKI، از طریــق مدیریت 
انتشــار گواهی هــای دیجیتالــی، مســئولیت حفاظــت از 
ــال  ــه های دیجیت ــه شناس ــاس و ارائ ــم و حس ــای مه داده ه
ــردی و  ــای کارب ــتگاه ها و برنامه ه ــران، دس ــرای کارب ــا ب یکت
نیــز امن ســازی ارتباطــات بــدون واســطه )همتــا بــه همتــا( 
را بــر عهــده دارد. در ایــن نوشــتار ســعی شــده تا جــای ممکن 
بــا زبانــی ســاده و غیــر تخصصــی، چیســتی زیرســاخت کلید 
عمومــی، نحــوه کارکــرد ایــن زیرســاخت و کاربردهــای رایــج 

آن بررســی شــود.

یزدانعباسی
عضو  تحريريه ققنوس
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چیستی زیرساخت کلید عمومی

ــگاری، خصوصــًا  ــق رمزن ــت از طري ــت امنی ــرای مديري ــروزه، ســازمان ها ب ام
رايج تريــن نــوع رمزنــگاری بــا اســتفاده از کلیــد عمومــی، بــه زيرســاخت کلید 
عمومــی يــا همــان PKI وابســته هســتند. بــه کمــک ايــن زيرســاخت همگان 
)شــامل افــراد، تجهیــزات و برنامه هــای کاربــردی( می تواننــد پیام هــا را 
رمزنــگاری کننــد و بــه کمــک کلیــد خصوصــی )يــا همــان کلیــد رمزگونــه( 

ــد. ــايی کنن ــود را رمزگش ــای خ ــود پیام ه خ
ــدف  ــا ه ــالدی و ب ــه 90 می ــار در ده ــن ب ــی اولی ــد عموم ــاخت کلی زيرس
ياری رســانی بــرای کنتــرل کلیدهــای رمزنــگاری از طريــق انتشــار و مديريت 
گواهی هــای ديجیتــال، ظهــور پیــدا کــرد. گواهی هــای PKI در حقیقــت مالک 
يــک کلید خصوصــی و اعتبــار روابــط بین اجــزا را بــا هدف ايجــاد امنیــت، تايید 
ــا  ــی ي ــه رانندگ ــد گواهینام ــا همانن ــاده تر، گواهی ه ــارت س ــه عب ــد. ب می کن

پاســپورت در دنیــای ديجیتالــی اســت.
امــروزه گواهی هــای SSL موجــود در وب ســايت ها، مثال هــای رايجــی از 
زيرســاخت PKI هســتند. بــه کمــک گواهــی SSL، بازديد کننــدگان وب ســايت 
ــه  ــا ب ــا دريافتــی، از همــان ســايت ي مطمئــن می شــوند اطالعــات ارســالی ي

ــا ارســال می شــود. ــورد نظــر دريافــت ي همــان ســايت م

شیوه کارکرد زیرساخت کلید عمومی به چه صورت است؟

ــه مفاهیــم  ــاز اســت ب ــرای درک شــیوه کاری زيرســاخت کلیــد عمومــی، نی ب
بنیاديــن رمزنــگاری رجــوع کنیــم. بــا ايــن پیــش فــرض، بايســتی مــروری بر 

ــیم. ــته باش ــی داش ــای ديجیتال ــگاری و گواهی ه ــای رمزن الگوريتم ه

سنگ بنای رمزنگاری کلید عمومی

الگوريتم هــای رمزنــگاری بديــن گونــه تعريــف می شــود: فرمول هــای بســیار 
ــرای رمزگــذاری و رمزگشــايی يــک پیــام.  الگوريتم هــای  پیچیــده رياضــی ب
رمزنــگاری ســنگ بنــای زيرســاخت کلیــد عمومــی هســتند. ايــن الگوريتم ها 
بســته بــه میــزان پیچیدگــی و شــکل کارکــرد خــود بــه انــواع مختلفی دســته 

ــوند. ــدی می ش بن

رمزنگاری متقارن

با توجــه بــه اســتانداردهای امــروزی، روش رمزنــگاری متقــارن يــک الگوريتم 
ــن و  ــان خــود يکــی از بهتري ــن روش در زم ــه اي ــگاری اســت؛ البت ســاده رمزن
ــرای  ــود. ارتــش آلمــان از ايــن روش ب ــگاری ب پیچیده تريــن روش هــای رمزن

ــی دوم اســتفاده می کــرد.  ــان جنــگ جهان ــام در جري ارســال پی
بــه کمــک رمزنــگاری متقــارن، پیامــی کــه قــرار اســت ارســال شــود، پیــش 
از ارســال از طريــق جايگشــت های رياضــی، رمزنــگاری می شــود. ايــن 
ــل شکســته شــدن نیســت چــرا کــه  ــه ســادگی قاب ــگاری شــده ب ــام رمزن پی
ــه يــک شــکل  ــگاری شــده همیشــه ب ــام، در حالــت رمزن حــروف کلمــات پی
ثابــت نمايــش داده نمی شــود. بــرای مثــال اگــر کلمــه "HHH" را بــه کمــک 
الگوريتــم رمزنــگاری متقــارن، رمزنــگاری کنیــم، حتماً به ســه حــرف تکراری 

نمی رســیم.
از آنجايــی کــه هــم بــرای رمزگــذاری و رمزگشــايی يــک پیــام، يــه يــک کلید 
يکســان نیــاز اســت، بــه ايــن روش رمزنــگاری متقــارن می گوينــد. بــا اينکــه 
رمزگشــايی از پیام هــا بــدون داشــتن کلیــد مربوطــه بســیار دشــوار اســت؛ امــا 
اســتفاده از يــک کلید هــم بــرای رمزگــذاری و هــم رمزگشــايی، يــک مخاطره 
بــزرگ بــه همــراه دارد و آن اينســت کــه در صــورت لــو رفتــن کانــال ارتباطــی 

کــه توســط آن کلیــد ردوبــدل می شــود، کل پیام هــای مبادلــه شــده در ســامانه 
بــر مــال و افشــا خواهــد شــد.

رمزنگاری غیرمتقارن

رمزنــگاری غیرمتقــارن با هــدف رفــع مخاطــره موجــود در رمزنــگاری متقارن 
ايجــاد شــد. در ايــن روش بــه جــای يــک کلیــد يکســان، از دو کلید مجــزا برای 
رمزنــگاری و رمزگشــايی اســتفاده می شــود، کلیــد عمومــی و کلیــد خصوصی. 
در رمزنــگاری غیرمتقــارن نیز، يک پیــام از طريق يکســری محاســبات رياضی 
ــد ديگــری  ــه کلی ــرای رمزگشــايی آن ب ــا ب ــگاری می شــود؛ ام ــده رمزن پیچی
بــه نــام کلیــد خصوصــی نیــاز اســت.  در ايــن روش پیــام توســط يــک کلیــد 
خصوصــی )کــه تنهــا در اختیــار فرســتنده پیــام اســت( رمزگــذاری می شــود و 
بــرای رمزگشــايی آن بــه کلیــد ديگــری بــه نــام کلیــد عمومــی )کــه می توان 

آن را در اختیــار همــگان قــرار داد( نیــاز اســت.
ــگاری  ــن روش رمزن ــه اي ــم ک ــی می کنی ــی بررس ــورت عمل ــه ص ــه ب در ادام

ــد: ــل می کن ــه عم چگون
• فــرض کنید آلیــس می خواهــد پیامــی خصوصــی برای بــاب ارســال کنــد. او 
پیــام خــود را بــا کلیــد عمومــی بــاب رمزگــذاری کــرده و می داند کــه ايــن پیام 

تنها توســط کلیــد خصوصــی بــاب رمزگشــايی خواهد شــد.
• از آنجايــی کــه تنهــا کلیــد خصوصــی بــاب می تواند ايــن پیــام را رمزگشــايی 
ــام را  ــد پی ــچ کــس ديگــری نمی توان ــه هی ــان از اينک ــا اطمین ــس ب ــد، آلی کن
بخوانــد، آن را ارســال می کنــد. مادامــی کــه باب کلیــد خصوصــی خود را افشــا 

نکنــد، ايــن ارتبــاط امــن باقــی خواهــد مانــد.
بــه کمــک رمزنــگاری غیرمتقــارن ســاير امــوری هماننــد امضــای ديجیتــال 
کــه توســط رمزنــگاری متقــارن بســیار دشــوار اجرايــی می شــد می توانــد بــه 
ســادگی انجــام و مديريــت شــود. بــرای توضیــح بیشــتر بــه مثــال زيــر توجــه 

ــد: کنی
• بــاب می توانــد پیامی بــه آلیس ارســال کــرده و بــا اســتفاده از کلیــد خصوصی 

خود، يــک امضــای رمزنــگاری شــده در انتهــای پیام خــود قــرار دهد.
• زمانــی کــه آلیــس آن پیــام را دريافــت می کنــد، می توانــد بــه کمــک کلیــد 

عمومــی بــاب، دو چیــز را بررســی و تايیــد کنــد:
ــاب را داشــته ارســال  ــد خصوصــی ب ــا کســی کــه کلی ــاب ي ــام توســط ب o پی

ــت. ــده اس ش
o پیام در مسیر انتقال، دستکاری نشده است.

در هــر دوی ايــن مثال هــا، آلیــس کلیــدی بــرای خــود تولیــد نکــرد و تنهــا بــه 
ــاب  ــرای ب ــاب، آلیــس پیام هــای رمزنــگاری شــده ب کمــک کلیــد عمومــی ب
ارســال کرد و پیام هــای و مســتندات دريافتی از ســوی بــاب را رمزگشــايی کرد. 
ايــن نــوع ارتبــاط تنهــا يــک طرفــه بــود و بــرای ارســال پیام هــای رمزنــگاری 
شــده از ســوی بابا بــرای آلیــس، اين بــار الیــس بايســتی بــرای خــود زوج کلید 
خصوصــی و عمومــی تولیــد کــرده و بــا انتشــار کلیــد عمومی خــود بــرای باب، 

پیام هــای بــاب را بــا کلیــد خصوصــی خــود رمزگشــايی کنــد.
 امروزه ســه روش محاســباتی معــروف بــرای تولید کلیــد عمومــی و خصوصی 
بــا نــام RSA، ECC و Diffie-Hellman وجــود دارد. هــر يــک از ايــن روش هــا از 
الگوريتم هــای مختلفی بــرای تولیــد کلیدهــای رمزنــگاری اســتفاده می کنند؛ 
امــا از نظــر رابطــه میــان کلیــد عمومــی و خصوصــی، همــه آن هــا از اصولــی 

پايــه ای مشــترکی اســتفاده می کننــد.
 RSA ــی ــم ۲0۴8 بیت ــه الگوريت ــی ب ــد نگاه ــر موضــوع، بیايی ــرای درک بهت ب
داشــته باشــیم. ايــن الگوريتــم بــه صــورت تصادفــی دو عــدد اول 10۲۴ بیتــی 
ــن  ــد. حاصــل اي ــن دو عــدد را در هــم ضــرب می کن ــد کــرده و ســپس اي تولی
ضــرب، کلیــد عمومــی را تولیــد می کنــد و دو عــدد اول تصادفی تولیــدی، کلید 

خصوصــی هســتند.
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ــد  ــه دســت آوردن کلی ــا ب ــد؛ ام ــر می رس ــه نظ ــاده ب ــه س ــا اينک ــن روش ب اي
خصوصــی از طريــق کلیــد عمومــی )معکــوس تابع( بســیار دشــوار اســت و نیاز 
بــه محاســبات رياضــی بســیار زيــادی دارد. بــا اينکــه در ايــن روش تولیــد کلید 
عمومــی بــه ســادگی يــک ضــرب رياضــی انجــام می شــود، رســیدن از کلیــد 
عمومی بــه کلیــد خصوصــی )جهــت رمزگشــايی داده توســط افــراد غیرمجاز( 
بــه دلیــل اســتفاده از رشــته طوالنــی از اعــداد )۲0۴8 بیــت( تقريباً بــا تجهیزات 

محاســباتی موجــود نشــدنی اســت.

نحوه استفاده از رمزنگاری متقارن و غیرمتقارن در دنیای 
امروزی

امــروزه بســته بــه نــوع کاربــرد، هــم از روش هــای رمزنــگاری متقــارن و هــم 
غیر متقــارن اســتفاده می شــود. رمزنــگاری غیرمتقــارن نســبت بــه رمزنگاری 
متقــارن از ســرعت کمتــری برخــوردار اســت، بــه همیــن دلیــل عموماً ايــن دو 
روش بــه صــورت قطــاری پشــت ســر هــم اســتفاده می شــوند. بــرای نمونــه، 
ممکــن اســت فــردی پیامــی را بــا اســتفاده از رمزنــگاری متقــارن، رمزگــذاری 
ــم  ــتفاده از الگوريت ــا اس ــام را ب ــايی پی ــرای بازگش ــد الزم ب ــپس کلی ــد و س کن
رمزنــگاری غیرمتقــارن، رمــز کــرده و ارســال کنــد. از آنجايــی کــه انــدازه کلید 
نســبت به پیــام غالبــاً کوتاه تــر اســت، از الگوريتــم کندتر يــا همــان غیرمتقارن 
برای رمزگــذاری محتــوای کوچکتــر يا همــان کلیــد اســتفاده می شــود و برای 

رمزگــذاری اصــل پیــام از روش رمزنــگاری متقــارن اســتفاده می کننــد.
 امــروزه، الگوريتم هــای رمزنــگاری غیرمتقــارن، در مــوارد زيــر بــه کار گرفتــه 

می شــوند:
SSL الگوريتم های  •

SSl/TLS  •
S/MIME ايمیل رمزنگاری شده  •

•  گواهینامه امضا کد ديجیتال
•  بیت کوين/زنجیره بلوک

•  پیام رسان های خصوصی
•  امضاهای ديجیتالی

و از همــه مهم تــر، رمزنــگاری غیرمتمرکــز، زيرســاخت کلیــد عمومــی را ايجاد 
می کنــد.

ظهور PKI برای کنترل کلیدهای رمزنگاری

هر دوی روش هــای رمزنــگاری متقــارن و غیرمتقــارن از يک چالش مشــترک 
ــد عمومــی کــه دريافــت  ــوان مطمئــن شــد کلی ــه می ت ــد. چگون ــج می برن رن

کرديــد، بــه مخاطبی کــه شــما انتظــار داريــد تعلــق دارد؟
حتــی در رمزنــگاری غیرمتقــارن نیز، مخاطــره "مــرد میانــی" وجــود دارد. برای 
مثــال، فــرض کنیــد فــردی کلیــد عمومــی بــاب را رد بزنــد. ســپس يــک کلید 
خصوصــی بــرای خــود ايجــاد کنــد و در ادامــه يک کلیــد عمومــی جديــد برای 
آلیــس تولیــد کنــد. در ايــن شــرايط، آلیــس پیامــی را رمزگــذاری و بــرای بــاب 
ارســال می کنــد، مــرد میانــی می توانــد ايــن پیــام را رمزگشــايی کنــد، تغییــر 
دهــد و مجــدد رمزگــذاری کــرده و بــرای بــاب ارســال کنــد، بديــن ترتیــب نــه 

آلیــس و نــه بــاب از هیــچ چیــزی باخبــر نمی شــوند.
زيرســاخت کلید عمومــی برای حــل چالــش ايجاد شــده اســت. PKI، با انتشــار 
ــای  ــتگاه ها و برنامه ه ــراد، دس ــت اف ــی، هوي ــای ديجیتال ــرل گواهی ه و کنت
کاربــردی کــه مالــک کلیدهــای خصوصــی و کلیدهــای عمومــی متناســب با 
آن هســتند را تايیــد می کنــد. بــه صــورت خالصــه، زيرســاخت کلیــد عمومی، 
ــام بتواننــد  ــا طرفیــن يــک پی ــه کلیدهــا تخصیــص می دهــد ت هويت هــا را ب
مالــک پیــام را بــه خوبــی شناســايی کننــد. ايــن گواهــی تضمیــن می کنــد که 

BOB ALICEPrivate Key

Decrypt: D)K private C( = M Encrypt: C = E )Kpub   M(

Verify: D)Kpub   S( = MDecrypt: D)K private  C( = M

Public key

SSH
SSL/TLS
S/MIME encypted
Bitcoin / Blokchain

Signal Private Messenger
Public Key Infrastructure

                 8128B89AFE1184BD5EA

اگــر کاربــری پیامــی رمزگــذاری شــده را به فــرد )يــا دســتگاه( ديگری ارســال 
کنــد، گیرنــده مــورد نظــر، تنها فــردی اســت کــه حتــی بــا وجــود مــرد میانی، 

می توانــد پیــام را دريافــت و رمزگشــايی کنــد.

نقش گواهی های دیجیتالی در زیرساخت کلید عمومی

ــی،  ــای ديجیتال ــت گواهی ه ــار و مديري ــا انتش ــی ب ــد عموم ــاخت کلی زيرس
کلیدهــای رمزگــذاری را کنتــرل می کنــد. گواهی هــای ديجیتالــی، 
ــده  ــز نامی ــی نی ــد عموم ــاخت کلی ــای زيرس ــای X.۵09 و گواهی ه گواهی ه

می شــوند و دارای ويژگی هــای زيــر هســتند:
•  گونه ديجیتالی مشابه گواهی نامه يا پاسپورت هستند؛

•  حاوی اطالعاتی در مورد يک فرد يا يک نهاد است؛
•  توسط يک نهاد سوم معتمد منتشر شده است؛
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•  در برابر دستکاری شدن مقاوم است؛
•  شامل اطالعاتی است که اعتبار خود را اثبات می کند؛

•  می توان رد آن را تا ناشر آن دنبال کرد؛
•  تاريخ انقضا دارد؛

•  برای تايید، به فرد يا نهاد ديگری نمايش داده می شود.
ــی توســط  ــرل گواهی هــای ديجیتال ــرای درک نحــوه کنت ســاده ترين روش ب
زيرســاخت کلیــد عمومــی بــرای تايیــد هويت هــا، تجســم يــک اداره صــدور 
گواهی نامــه ديجیتالــی اســت. شــبیه ايــن اداره، زيرســاخت کلیــد عمومــی نیز 
يــک نهــاد واســط معتمــد را بــرای تصمیم گیــری در مــورد تخصیــص شناســه 
هويتــی بــه گواهــی ديجیتالــی معرفــی می کنــد و شــبیه گواهی نامــه رانندگی، 
دســتکاری و تقلــب در ايــن گواهی هــای ديجیتالــی نیــز بســیار دشــوار بــوده، 
حــاوی اطالعاتــی هســتند کــه از طريــق آن می تــوان مالــک را شناســايی کرد 

و دارای تاريــخ انقضــا اســت.

معرفی مرجع صدور گواهی دیجیتال

مرجــع صــدور گواهــی ديجیتــال )CA(، مســئولیت ايجــاد گواهی هــای 
ــرای  ــر عهــده داشــته و سیاســت ها، ابزارهــا و رويه هــای الزم ب ــی را ب ديجیتال

ــار دارد. ــا را در اختی ــار گواهی ه ــام و انتش ــدگان پی ــی گیرن بررس
ــن و اپراتورهــای يــک مرجــع صــدور گواهــی  ــه صــورت مشــخص، مالکی ب

ــد: ــن می کن ــر را تعیی ــوارد زي ــا CA م ــال ي ديجیت
ــدگان  ــرای گیرن ــت )Vetting Method( ب ــق هوي ــی دقی ــای بررس • روش ه

ــی گواه
•  نوع گواهی های منتشر شده

•  پارامترهای موجود در درون گواهی
•  رويه های امنیتی و اجرايی

ــرد،  ــن ک ــا را تعیی ــن مولفه ه ــال اي ــی ديجیت ــدور گواه ــع ص ــه مرج  زمانی ک
بايســتی بــه صــورت رســمی ايــن مــوارد در قالــب سیاســت نامه مســتند کنند. 

از آن بــه بعــد، بــه مصرف کننــده گواهی هــا بســتگی دارد کــه چــه میــزان بــه 
گواهی هــای منتشــر شــده از ســوی يــک CA اعتمــاد کنــد. 

شیوه کارکرد فرآیند ایجاد گواهی

فرآينــد ايجــاد گواهی به شــدن بــه روش رمزنــگاری غیرمتقارن وابســته اســت 
و بــه شــکل زيــر کار می کنــد:

ــد عمومــی متناظــر آن محاســبه  ــد خصوصــی ايجــاد شــده و کلی • يــک کلی
می شــود؛

ــت  ــت درياف ــی، درخواس ــی ديجیتال ــدور گواه ــع ص ــد، مرج ــه بع • در مرحل
شناســه های هويتی مالــک کلیــد خصوصــی را صــادر کــرده و آن اطالعــات را 

ــد؛ ــی می کن ــت بررس ــه دق ب
• کلیــد عمومــی و شناســه های هويتــی در قالــب درخواســت امضــای گواهــی، 

يــا همــان CSR، کــد و رمزنــگاری می شــود؛
• در گام بعــد CSR توســط مالــک کلیــد بــه منظــور اثبات حــق مالکیــت وی بر 

آن کلیــد خصوصــی، امضــا می شــود؛
• مرجــع گواهــی ديجیتــال صادرکننــده، درخواســت را ارزيابــی کــرده و گواهی 

را بــا کلیــد خصوصــی خــود CA امضــا می کنــد.
ــا اســتفاده از بخــش عمومــی گواهــی صــادر شــده و  ــد ب ــردی می توان  هــر ف
بررســی هويت مالــک کلیــد خصوصــی امضاکننــده گواهــی، تايید کنــد که آن 
گواهــی توســط CA صادر شــده اســت يــا خیــر. با فــرض آن کــه مرجــع صدور 
گواهــی ديجیتالــی نهــادی قابــل اعتمــاد باشــد، افــراد می تواننــد تايیــد کننــد 
کــه هــر آن چــه ارســال بــه دارنــده گواهــی می کننــد حتمــا بــه گیرنــده اصلی 
پیــام خواهــد رســید و هر آن چــه بــا کلیــد خصوصــی دارنــده گواهی امضا شــد، 

حتمــا توســط همــان فــرد يــا دســتگاه امضا شــده اســت.

جمع بندی

زيرســاخت کلید عمومــی، دنیــای ديجیتالــی مــا را از طريــق حفاظــت از داده ها 
و ارتباطــات حســاس و احــراز هويــت ديجیتالــی به جايــی امــن تبديل کــرده و 
همزمــان بــا رشــد انفجــاری تعــداد تجهیــزات و برنامه هــای متصــل، اهمیــت 

ايــن بســتر امنیت ســاز نیــز در حــال رشــد اســت.
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امضای دیجیتال قانوین؛چرایی و چگونیگ

انســان ابتدايــی، مواجهــه ای بالواســطه با پیرامــون خود داشــت. از مؤانســت 
و مجالســت آدم هــا بــا يکديگــر گرفتــه تــا داد و ســتدهای تجــاری، همــه در 
ــرد  ــت و ف ــفافیت شــکل می گرف ــت وضــوح و ش ــن و در نهاي حضــور طرفی
بــرای آگاهــی از هويــت و اغــراض طــرف مقابــل بــه چیــزی بیــش از ديــدار 
ــه جهــت  ــای رشــد جوامــع بشــری و ب ــه همپ ــاز نداشــت. امــا رفته رفت او نی
تکثر اقــوال و افعــال آدمیــان، آن هــا ناگزيــر بودند دســت بــه دامــان ابزارها و 
شــیوه هايی شــوند که قــول يــا فعلــی را بــه صاحبــش منتســب کنــد. همین 
نیــاز مبــرم بــه تشــخیص و تســجیل هويــت در کنــار میــل طبیعــی انســان 
بــه مانــدگاری، زمینــه را بــرای به کارگیــری روش هــای معرفــی افــراد مهیــا 

ــا اســتفاده از مهــر  ــر نامه هــا و کتیبه هــا ب ــراد ب ــام اف ــد ثبــت ن ســاخت. رون
ــت  ــد قدم ــان می ده ــن تاريخــی نش ــون و اماک ــد. جســتجو در مت ــاز ش آغ
ــه  ــالد بازگشــته و دامن ــل از می ــه حــدود هــزاره ســوم قب اســتفاده از مهــر ب
ــی  ــروش و اعتباربخش ــا خريد و ف ــه ت ــج روزان ــع حواي ــای آن از رف کاربرده
ــرون  ــوده اســت. در ق ــا در نوســان ب ــار حکومت ه ــه احــکام صــادره از درب ب
جديــد، بــه رغــم آن کــه مهــر از رواج نیفتــاد امــا بــا پیچیده تــر شــدن روابــط 
اجتماعــی و افزايــش کمــی تعامــالت تجاری میــان افــراد، ضرورت اســتفاده 
از شــیوه های جايگزيــن بیــش از پیــش احســاس می شــد؛ شــیوه هايی کــه 

ــازد.  ــه ناپذير س ــان را خدش ــه صاحبان ش ــدات ب ــاب تعه انتس

 سیده معصومه بزرگ نیا
کارشناس حقوقی
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ــه  ــت ب ــه در لغ ــن شــواهد صــدق انتســاب، »امضــا« اســت ک يکــی از اي
معنــای روان گردانیــدن فرمــان و صحه گــذاری و در عالــم حقــوق هــم بــه 
ــی  ــای اســم و عالمت ــه معن ــذ و اجــازه کــردن اســت و هــم ب ــای تنفی معن
ــته  ــاد آن نوش ــول مف ــه مدل ــف از اينک ــت، کاش ــناد و نوشته هاس ــل اس ذي
مســتند بــه فعــل و تأيیــد امضاکننــده بــوده و بــا اراده او انجام شــده اســت.

امضا در ایران

نخســتین ردپــای امضــا در قوانیــن ايــران را بايــد در آغــاز قــرن چهاردهم 
خورشــیدی و همزمــان با تصويــب قانــون مدنی در ســال 1307 جســتجو 
ــه کار  ــوق ب ــای ف ــن واژه را در هــر دو معن ــران اي ــی اي ــون مدن کــرد.  قان
ــه بعــد از  گرفتــه اســت. در معنــای نخســت، مــاده ۲09 ق.م امضــا معامل
ــواد ۲۴8، ۴۵0، ۴۵۲ و ۵80   ــته و م ــوذ آن دانس ــب نف ــراه را موج ــع اک رف
ــر  ــالوه ب ــد. ع ــه کار برده ان ــه ب ــذ معامل ــای تنفی ــا را در معن ــز امض نی
ــم  ــه چش ــی ب ــون مدن ــز در قان ــای دوم نی ــی از معن ــا، مصاديق ــن معن اي
ــر  ــار يکديگ ــر را در کن ــا و مه ــون، امض ــر، قان ــای اخی ــورد. در معن می خ
ديــده و هــر دو را جــزو شــواهد صــدق انتســاب ســند بــه صاحــب امضــا 
ــون  ــت.)مواد 1۲91، 1۲93، 1301 و 1303( در قان ــته اس ــر دانس ــا مه ي
تجــارت نیــز مهــر و امضــا در عــرض هــم قــرار دارنــد کــه بــا توجــه بــه 
ــل درک اســت. ــون، ايــن اســتعمال قاب رواج مهــر در زمــان تصويــب قان

امضای دیجیتال

در دهه هــای اخیــر بــه تبــع پیشــرفت های فن آورانــه و بــا رونــق 
ــذی  ــت کاغ ــدآور را از حال ــناد تعه ــب اس ــه قال ــک ک ــارت الکترونی تج
بــه شــکل الکترونیکــی تغییــر داد، ضــروری بــود امضــای ذيــل 
ــه  ــد ک ــکلی درآي ــه ش ــرد و ب ــه بگی ــنتی فاصل ــت س ــز از حال ــناد نی اس
ــد.  ــته باش ــی داش ــری و محتواي ــب ظاه ــناد تناس ــازه اس ــره ت ــا چه ب
ــکل  ــه دو ش ــش- ب ــای عام ــازی -در معن ــای مج ــن رو، امض از همی
ــه  ديجیتالــی و الکترونیکــی رايــج شــد کــه بــه رغــم تفــاوت معنايــی ب
ــارت  ــال عب ــای ديجیت ــوند. امض ــرده می ش ــه کار ب ــر ب ــای يکديگ ج
ــا  ــاق ي ــد داده، الص ــک واح ــکل ي ــه ش ــه ب ــردار داده ای ک ــت از ک اس
ــا  ــد ت ــازه می ده ــده اج ــه گیرن ــود و ب ــل می ش ــذاری منتق ــا رمزگ ب
ــا  ــی ام ــای الکترونیک ــد. امض ــخیص ده ــت آن را تش ــأ و اصال سرمنش
ــم  ــا اس ــده ي ــتِی اسکن ش ــای دس ــامل امض ــری دارد و ش ــای عام ت معن
ــود،  ــد می ش ــی قی ــه الکترونیک ــی نام ــمت انتهاي ــه در قس ــخص ک ش
ــت  ــورت اس ــن ص ــال بدي ــای ديجیت ــی امض ــاختار اصل ــت. س ــز اس نی
ــد  کــه نويســنده اطالعــات الکترونیکــی، ايــن اطالعــات را توســط کلی
ــد  ــن کلی ــد. اي ــا می کن ــود امض ــه خ ــگاری محرمان ــی رمزن خصوص
ــود. امضــا  ــته ش ــه داش ــی نگ ــرای همیشــه مخف ــر ب ــد توســط کارب باي
ــرل و  ــل کنت ــند قاب ــده س ــه امضاکنن ــوط ب ــی مرب ــد عموم ــط کلی توس

ــا  ــال ب ــت و دسترســی توســط عمــوم اســت. امضــای ديجیت ــل رؤي قاب
ــود.  ــن می ش ــی ايم ــد عموم ــذاری کلی ــه رمزگ ــروف ب ــذاری مع رمزگ
رمزگــذاری کلیــد عمومــی بــر الگوريتمــی مبتنــی اســت کــه از طريــق 
ــد« ايجــاد شــده و کلیدهــای  ــه »کلی ــروف ب ــاوت مع ــز متف ــوع رم دو ن
مذکــور بــرای رمزگــذاری و رمزگشــايی داده  پیــام مــورد اســتفاده قــرار 
ــوده  ــروف ب ــی« مع ــد خصوص ــه »کلی ــذاری ب ــد رمزگ ــرد. کلی می گی
ــدم  ــظ و ع ــه حف ــزم ب ــا مل ــب امض ــوان صاح ــه عن ــد ب ــده کلی و دارن
ــتی  ــد از درس ــراد باي ــه اف ــه هم ــت ک ــا از آن جه ــت. ام ــای آن اس افش
ــترس  ــد در دس ــی باي ــد عموم ــد، کلی ــان يابن ــخص اطمین ــای ش امض
ــبت  ــود، نس ــاد می ش ــه ايج ــال ک ــای ديجیت ــر امض ــد. ه ــگان باش هم
بــه دارنــده آن بی همتاســت و اســتفاده از الگوريتم هــای مختلــف 
بــرای رمزگــذاری امضاهــای متفــاوت موجــب تمايــز امضــای افــراد از 

همديگــر می شــود.

امضــای ديجیتــال کــه در تأيیــد و التــزام بــه مفــاد اســناد الکترونیکــی 
ــل اســت: ــه می شــود، واجــد اوصــاف ذي ــه کار گرفت ب

ــار  ــرد در اختی ــور منحصربه ف ــه به ط ــی ک ــد آن از اطالعات - در تولی
ــود؛ ــتفاده می ش ــت، اس ــده اس ــخص امضاکنن ش

- به طور خودکار و توسط رايانه تولید می شود؛

- امضــا هــر پیــام وابســته بــه کلیــه بیت هــای پیــام اســت و 
هرگونــه دســتکاری و تغییــر در متــن ســند موجــب مخــدوش شــدن 

امضــا پیــام می شــود؛
- امضا هر ســند متفاوت با امضای ساير اسناد است.

امضای دیجیتال در نظام حقوقی ایران

ــای  ــارت »امض ــد از عب ــران هرچن ــی اي ــارت الکترونیک ــون تج در قان
ــف  ــر اســاس تعري ــا ب ــده اســت ام ــان آم ــه می الکترونیکــی« ســخن ب
ئه شــده بــه نظــر می رســد مقصــود مقنــن همــان امضــای  را ا
ــون، امضــای  ــر اســاس بنــد »ی« مــاده ۲ ايــن قان ــال اســت. ب ديجیت
ــو  ــه نح ــا ب ــده ي ــت منضم ش ــوع عالم ــر ن ــارت از ه ــی عب الکترونیک
ــايی  ــرای شناس ــه ب ــت ک ــام« اس ــه »داده  پی ــده ب ــی متصل ش منطق
امضاکننــده داده پیــام مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. همان گونــه 
ــون تجــارت الکترونیکــی  ــف منتخــب قان کــه مالحظــه می شــود تعري
ــه  ــی بیشــتری نســبت ب ــال همخوان ــای امضــای ديجیت ــا معن ــران ب اي
ــا  امضــای الکترونیکــی دارد. همچنیــن بنــد »ک«  همیــن مــاده نیــز ب
ــن«  ــون »امضــای الکترونیکــی مطمئ ــان قان ــاده 10 هم ــه م ارجــاع ب
را يــک امضــای الکترونیکــی می دانــد کــه ويژگی هــای زيــر را 

ــد: ــته باش داش

 امضــای دیجیتــال عبــارت اســت از کــردار داده ای کــه بــه شــکل یــک واحــد داده، الصــاق یــا بــا 
رمزگــذاری منتقــل می شــود و بــه گیرنــده اجــازه می دهــد تــا سرمنشــأ و اصالــت آن را تشــخیص 
دهــد. امضــای الکترونیکــی امــا معنــای عام تــری دارد و شــامل امضــای دســتِی اسکن شــده یــا 

اســم شــخص کــه در قســمت انتهایــی نامــه الکترونیکــی قیــد می گــردد نیــز می شــود
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نتیجه

ــه  ــه آن را نســبت ب ــی دارد ک ــال قابلیت هاي ــی امضــای ديجیت ــه طــور کل ب
امضــای دســتی مقبول تــر می ســازد: 1 .تضمیــن تمامیــت داده هــا: منظــور 
ــی  ــای الکترونیک ــر داده ه ــه و تغیی ــدون خدش ــوای ب ــت داده محت از تمامی
اســت کــه چنــان کــه يــک امضــای ديجیتــال مطمئــن کــه از ســوی مراجع 
ــد کــه  ــن می کن ــر را تضمی ــن ام صــدور گواهــی پشــتیبانی شــده باشــد. اي
داده هــا بــدون تغییــر دريافــت شــده اند. ۲ .غیــر قابــل انــکار و ترديــد بــودن: 
فنــاوری امضــای ديجیتــال بــه دلیــل وجــود اصــل پیــام که بــا پیــام خالصه 
ــن  ــال در مت ــی ديجیت ــل پیوســت گواه ــه دلی ــراه اســت و ب و رمزشــده هم
ــودن  ــازد. 3 .دارا ب ــد می س ــکار و تردي ــل ان ــر قاب ــام الکترونیکــی را غی آن پی
مهــر زمــان: مهــر زمــان جــز الينفــک امضايــی اســت کــه بــه وســیله يــک 
مرجــع صــدور گواهــی تصديــق شــده اســت و تاريــخ وقــوع امضــا در اســناد 
از حیث حقوقــی اهمیــت بســزايی دارد. ۴ .ســرعت و دقت: امضــای ديجیتال 
ــای  ــناد و امض ــوان اس ــود. می ت ــت می ش ــرعت و دق ــش س ــث افزاي باع
ديجیتــال را در چنــد ثانیــه ايجاد و بــه سراســر دنیا ارســال کــرد و ايــن امر در 
عصــر تجــاری نويــن کــه اصــل ســرعت حاکــم اســت، مزيــت ارزشــمندی 
ــان را  ــن اطمین ــال اي ــای ديجیت ــی: امض ــود. ۵ .محرمانگ ــوب می ش محس
ــود و  ــت می ش ــاز رؤي ــخاص مج ــیله اش ــه وس ــط ب ــام فق ــه پی ــد ک می ده

ــل می رســد. ــه حداق دسترســی غیرمجــاز در طــول ارســال ب

بــه رغــم مزايــای متعــددی کــه بــه کارگیــری و رواج امضــای ديجیتــال در 
تســهیل تعامالت انســانی و تســجیل اعتبار اســناد الکترونیکــی دارد؛ در مقام 
اســتفاده از آن بايــد بــه مخاطــرات آن نیــز نظــر داشــت. بــرای مثــال از آن جا 
ــزد مرجــع ذی صــالح  ــده ن ــرد امضاکنن ــون، ضــرورت حضــور ف کــه در قان
)ســردفتر واجــد شــرايط( در زمــان ثبــت امضــا مــورد اشــاره قــرار نگرفتــه 
ــا مواجــه  ــش ب ــا چال ــده را ب ــت امضاکنن ــر، تشــخیص هوي ــن ام اســت و اي
ــت. در  ــی اس ــد خصوص ــت کلی ــوع مديري ــر، موض ــل ديگ ــازد. معض می س
ــادر  ــد، ق ــدا کن ــد دسترســی پی ــه کلی ــک ب ــر از مال ــه کســی غی ــی ک صورت
ــرات  ــوع مخاط ــد. در مجم ــا کن ــب او امض ــنادی را از جان ــود اس ــد ب خواه
مربوط بــه تعییــن هويــت امضاکننــده، زمــان امضــا بــرای تشــخیص اعتبار 
و اهلیــت صاحــب امضــا و نیــز  مــکان امضــا بــه منظــور تشــخیص قانــون 
حاکــم، از جملــه مهم تريــن معضالت بــه کارگیــری ايــن قســم از امضاهای 

مجــازی اســت.
ــه پیشــرفت های فــن آوری  ــد ب ــا تردي ــران ب از آن جــا کــه نظــام حقوقــی اي
نگريســته و بــا حرکتــی کنــد بــه ســوی آ ن هــا قــدم برداشــته اســت، روشــن 
ــر  ــی در براب ــام حقوق ــت نظ ــه مقاوم ــت ب ــن دس ــی از اي ــت چالش هاي اس
ــه انصــراف  ــد ب ــب نباي ــن مصائ ــا اي ــد ام ــاز می کن ــو راه ب ــزار ن ــرش اب پذي
ــمار  ــای پرش ــری از مزاي ــیر بهره گی ــود و مس ــر ش ــدن منج ــد ش از روزآم
ــه  ــو« شــد؛ بی آن ک ــد. می شــود »ن ــاج کن ــار اعوج ــو را دچ ــای ن فن آوری ه

ــد. ــار آم ــرج گرفت ــه هرج و م ب

ــت  ــد. ب - هوي ــرد باش ــه ف ــده منحصــر ب ــه امضاکنن ــف - نســبت ب  ال
ــده  ــیله امضاکنن ــه وس ــد. ج - ب ــوم کن ــام« را معل ــده » داده پی امضاکنن
ــوی  ــه نح ــد.  د - ب ــده باش ــادر ش ــاری وی ص ــت اراده انحص ــا تح و ي
ــری در آن » داده  ــر تغیی ــه ه ــود ک ــل ش ــام« متص ــک » داده پی ــه ي ب
پیــام« قابل تشــخیص و کشــف باشــد. بنــد »د« ايــن مــاده نیــز مؤيــد 
آن اســت کــه اســتعمال عبــارت »امضــای الکترونیکــی« توســط 
قانون گــذار را بايــد مســامحی و مقصــود حقیقــی اش را »امضــای 

ــت. ــال« دانس ديجیت
ــی امضــای  ــار و ارزش اثبات ــاب اعتب ــون در ب ــن قان از ســوی ديگــر، اي
ــق  ــه طري ــی کــه ب ــه » داده پیام« هاي ــرر داشــته: »کلی الکترونیکــی مق
ــای  ــات و امض ــث محتوي ــده اند از حی ــداری ش ــاد و نگه ــن ايج مطمئ
منــدرج در آن، تعهــدات طرفیــن يــا طرفــی کــه تعهــد کــرده و 
کلیه اشــخاصی کــه قائم مقــام قانونــی آنــان محســوب می شــوند، 
ــل اســتناد  ــر و قاب ــار در حکــم  اســناد معتب ــاد آن و ســاير آث اجــرای مف
در مراجــع قضايــی و حقوقــی اســت« )مــاده 1۴(. همچنیــن بــر 
ــه امضــای  ــد نســبت ب ــکار و تردي ــون حاضــر، ان ــاده 1۵ قان ــاس م اس

ــود. ــد ب ــموع نخواه ــن مس ــی مطمئ الکترونیک
نتــی و  ينتر ز بــروز مشــکالت و حمــالت ا بــرای جلوگیــری ا
ايمن ســازی فضــای مجــازی وب، مراکــزی در جهــان به وجــود 
ــی  ــناد الکترونیک ــا و اس ــای امض ــات گواهی نامه ه ــه خدم ــد ک آمده ان

را انجــام می دهنــد. قانــون تجــارت الکترونیــک ايــران در ايــن 
ــی  ــد خصوص ــار کلی ــده و انحص ــد امضاکنن ــدت کلی ــول وح ــورد اص م
ــت.  ــه اس ــا را پذيرفت ــرات در داده ه ــوح تغیی ــخیص وض ــت تش و قابلی
ــاط بســیار  ــد امضــا و مالــک آن ارتب حقیقــت ايــن اســت کــه بیــن کلی
ــن احتمــال وجــود  ــف اي ــه راه هــای مختل ــرا ب ضعیفــی وجــود دارد، زي
دارد کــه امضاکننــده، مالــک کلیــد نباشــد. بنابرايــن بســیار مهــم اســت 
ــه وســیله يــک نرم افــزار ايمــن  کــه امضــای اســتفاده  شــده در ســند ب
ــر  ــای يــک گواهــی معتب ــر مبن ــات ايــن امضــا ب ــه وجــود آمــده و اثب ب
ــه  ــد. در گواهی نام ــه باش ــورت گرفت ــه ص ــدور گواهی نام ــع ص از مرج
مــواردی چــون نــام مرجــع صــدور، نــام صاحــب امضــا، نــوع گواهــی 
ــر  ــی ذک ــرايط گواه ــار و ش ــای آن، دوره اعتب ــه محدوديت ه ــر ب ناظ

. د می شــو
ــدن  ــه ش ــال و اضاف ــای ديجیت ــق امض ــگاری از طري ــن آوری رمزن در ف
گواهــی مرجــع تأيیــد بــه آن کــه مشــابه گواهــی امضــا در دفاتــر رســمی 
ــن  ــری تأمی ــو مطلوب ت ــه نح ــده ب ــت امضاکنن ــخیص هوي ــت تش اس
می شــود. در ايــن روش، و البتــه در نوعــی کــه بــه آن رمزنــگاری نامتقــارن 
می گوينــد، دو برنامــه رايانــه ای بــه عنــوان کلیدهــای عمومــی و 
خصوصــی توســط مرجعــی معتبــر تولیــد می شــوند و بــه شــخص متقاضی 
اختصــاص می يابنــد، ضمــن آن کــه ســوابق امــر نیــز بــرای صــدور گواهی 

ــود. ــداری می ش ــا نگه ــار امض ــدت اعتب ــالم م و اع

 
حقیقــت ایــن اســت کــه بیــن کلیــد امضــا و مالــک آن ارتبــاط بســیار ضعیفــی وجــود دارد، زیــرا 
ــه راه هــای مختلــف ایــن احتمــال وجــود دارد کــه امضاکننــده، مالــک کلیــد نباشــد. بنابرایــن  ب
بســیار مهــم اســت کــه امضــای اســتفاده  شــده در ســند بــه وســیله یــک نرم افــزار ایمن بــه وجود 
آمــده و اثبــات ایــن امضــا بــر مبنــای یــک گواهــی معتبــر از مرجــع صــدور گواهی نامــه صــورت 

گرفتــه باشــد
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ســند پیــش رو گزارشــی اســت تحلیلــی در ارتبــاط بــا بــازار توکــن دياداياموند 
و برخی بررســی هــای مقايســه ای. هــدف از گــردآوری ايــن گــزارش مروری 
اجمالــی بــر بــازار توکــن دايادايمونــد در چرخــه حیــات ايــن توکــن اســت بــه 
نحــوی کــه بتــوان بــا مقايســه عملکــرد بــازار توکــن اســت؛ بــه نحــوی يــاد 
شــده، بــا برخــی از بازارهــای مهــم ديگــر، ارزش ســرمايه گذاری در ايــن بــازار 

را مــورد ارزيابــی قــرار داد.

اطالعات بازار

توکــن دايادايمونــد بــه عنــوان يکــی از توکن های منتشــر شــده بر بســتر شــبکه 
ققنــوس از طريق کیــف توکن ققنــوس در دســترس اســت. روند تغییــرات قیمت 
ايــن توکــن از ابتــدای عرضــه تــا تاريــخ 1۴00/0۲/1۴ به شــکل زيــر بوده اســت.

بازار الماس

ــی در  ــازار داراي ــت ب ــا و اف ــروس کرون ــیوع وي ــر ش ــه خاط ــال ۲0۲0 ب در س
ــا 33  سراســر جهــان، ســود ســرمايه گــذاری در صنعــت المــاس بیــن 1۵ ت
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 قطب نمـای بازار؛
 دایادایموند  قابل 
اعتامد و  ارزشمند

ــاس  ــارد دالری الم ــازار ۶۴ میلی ــال ب ــت. بااين ح ــه اس ــد کاهش يافت درص
نســبت به بــازار ســاير لــوازم لوکس شــخصی شــرايط بهتری داشــته اســت. 
ــه  ــود را ادام ــی خ ــد نزول ــورده رون ــراش نخ ــد الماس ت ــال تولی ــن س در اي
ــت.  ــش داش ــد کاه ــال ۲019، ۲0 درص ــه س ــبت ب ــه نس ــه طوری ک داد ب
فــروش المــاس در ســال ۲0۲0 در حــد 1۵ درصــد کاهــش داشــته اســت و 
بــه دلیــل محدوديت هــای مســافرتی بازارهــا بیشــتر بــه ســمت بازارهــای 
محلــی معطــوف شــده اســت. در ايــن  بیــن کشــور چیــن بیشــترين منفعت 
ــری  ــت کمت ــور فرص ــن کش ــدگان در اي ــرا مصرف کنن ــت زي ــرده اس را ب
ــد.  ــی روی آورده ان ــای داخل ــه بازاره ــر ب ــته و ناگزي ــافرت داش ــرای مس ب
فروشــندگان اصلــی محلــی ايــن کشــور رشــد دورقمــی فــروش در نیمــه 

ــد. ــزارش کرده ان ــال را گ ــن س دوم اي
طبــق نظرســنجی صــورت گرفتــه توســط BAIN در کشــورهای آمريــکا، 
ــن  ــوان باارزش تري ــان به عن ــاس همچن ــال ۲0۲0 الم ــد در س ــن و هن چی
شــی بــرای ازدواج شــناخته می شــود. پــس از دنیاگیــری کوويــد19، 7۵ تــا 
ــاس  ــد الم ــه خري ــل ب ــش ماي ــان داشــتند بیش ازپی ــراد اذع 80  درصــد اف
هســتند کــه نشــان دهنده ارتبــاط عاطفــی مــداوم مــردم بــا المــاس اســت. 
ــش  ــی شــدن پی ــه ســمت ديجیتال ــش ب ــاس بیش ازپی ــره ارزش الم زنجی

زهراپیرهادی
کارشناس توسعه کسب و کار
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رفتــه اســت. بــا اين حــال فروشــندگان فیزيکــی ســنتی همچنــان بــاارزش 
 B۲B ــی ــب وکارهای ديجیتال ــد 19، کس ــری کوي ــی دنیاگی ــتند. در ط هس
UNI diamonds ،Get-Diamonds بیــن شــرکت های بزرگــی ماننــد

و Clara Diamond Solutions جهــت مبادلــه الماس تــراش خــورده و 
نخــورده شــکل گرفــت. همچنیــن بــا فــروش ۲0 درصــدی الماس توســط 
ــته اســت.  ــز رشــد چشــم گیری داش ــاس نی ــازار B2C الم خرده فروشــان ب
ــتر  ــه بیش ــاه ژانوي ــد. در م ــاز ش ــازار آغ ــدی در ب ــد قدرتمن ــا رش ۲0۲1 ب
اســتخراج کنندگان بیــن ۵ تــا 8 درصــد بهبــود در قیمــت و فــروش گزارش 
داده انــد. در صــورت ادامــه ايــن رونــد می تــوان انتظــار داشــت بــازار زودتر 

ــد. ــور کن ــران عب ــن بح ــته از اي ــای گذش از پیش بینی ه
در تعطیــالت کريســمس ۲0۲1 فــروش انــواع المــاس رشــد قابل توجهــی 
داشــته و از تمــام انتظــارات فراتــر رفتــه اســت. انبارهــای المــاس در خــط 
تولیــد بــه کمتريــن میــزان خــود در 7 الــی 8 ســال گذشــته رســیده اســت 
کــه الماس تراشــان را بــر آن برمــی دارد کــه دســت بــه خريدهــای ســنگین 
ــازه  ــاس اج ــدن داران الم ــه مع ــازار ب ــات ب ــان از ثب ــن اطمین ــد. اي بزنن
می دهــد قیمــت الماس تــراش نخــورده را افزايــش دهنــد و آن را بــه 
ســطوح حتــی پیــش از دنیاگیــری کوويــد19 برســانند و همچنیــن فعالیــت 
ــداری  ــت و نگه ــت مراقب ــته تح ــال گذش ــک س ــه در ي ــا را ک معدن ه

ــد. ــر گیرن ــد از س بوده ان

مقایسه با سایر گزینه های سرمایه گذاری

جهــت مقايســه فــرض می کنیــم کــه در تاريــخ 1399/03/13 روز 
ــازار  ــه ب ــد ورود ب ــوس قص ــف ققن ــد در کی ــن دايادايمون ــی توک رونماي
ــته  ــال را داش ــون ري ــه ارزش 100.000.000 میلی ــی ب ــا مبلغ ــرمايه ب س

ــت: ــم داش ــر خواهی ــدول زي ــه ج ــه ب ــا توج ــورت ب ــیم در آن ص باش
با توجــه بــه جــدول روبــه رو می تــوان مشــاهده کــرد باوجــود آن که ســقف 
ــود  ــر س ــته و حداکث ــدار را داش ــترين مق ــال بیش ــازار ط ــن در ب ــود ممک س
ممکــن از طريــق ســرمايه گذاری در ايــن بــازار کســب شــده اســت. ســود 
ــات  ــدت چرخــه حی ــد در م ــن دايادايمون حاصــل از ســرمايه گذاری در توک
ــوده و تنهــا  ــب روش هــای ســرمايه گذاری مناســب تر ب ــن توکــن از اغل اي
ســود بانکــی حاصــل از ســپرده ارزی پونــد و يــورو عملکــرد بهتری نســبت 

بــه دايادايامونــد داشــته اســت.  
ايــن موضــوع بــا توجــه بــه افزايــش قیمــت المــاس در ايــن بــازه زمانــی 
ــن  ــع توک ــاس و بالتب ــت الم ــش قیم ــا افزاي ــرا ب ــوده، زي ــه ب ــل توجی قاب
دايادايمونــد، رشــد قیمــت ايــن توکــن نســبت  بــه دالر بیشــتر بوده اســت. 
ــای  ــی و هزينه ه ــک های عملیات ــد ريس ــواردی مانن ــه م ــن مقايس در اي
ــا  ــمی بازاره ــازده اس ــه ب ــا ب ــت و تنه ــده اس ــاظ نش ــزد لح ــربار و کارم س

پرداخته ايــم.  
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شــرکت فناوري هــاي اطالعاتــي و مالــي توزيع شــده يکتــا ققنــوس 
ــن  ــوان اولی ــوس به عن ــبکه ققن ــس ش ــاي موس ــي از میزبان ه ــارس، يک پ
ــه  ــه ب ــا توج ــده، ب ــرکل توزيع ش ــاوري دفت ــاخت فن ــن زيرس و بزرگ تري
ماموريــت خــود يعنــي توســعه کاربردهــاي فنــاوري دفتــرکل توزيع شــده در 
کشــور بــه منظــور انجــام مســئولیت اجتماعــي و کمــک بــه حفــظ و بهبــود 
وضعیــت میــراث مســتند ملــي و ارزشــمند همــکاري چندجانبــه و مشــترکي 
را بــا ســازمان اســناد و کتابخانــه ملــي جمهــوري اســالمي ايــران به عنــوان 
متولــي حفاظــت و نگهــداری نســخ خطــي و اســناد تاريخــي ملــي در کشــور 
ــزرگ شــبکه ققنــوس  ــا از ظرفیت هــاي ب ــه مــدت ۵ ســال آغــاز کــرده ت ب
و حــوزه توکنايــز کــردن در حــوزه حمايــت از میــراث مســتند ملــي و توســعه 

ــرد. ــره گی ــي به ــگ کتاب خوان فرهن
مهم تريــن اهــداف و محورهــاي همــکاري چندجانبــه ققنــوس بــا ســازمان 

ــد از: ــه ملــي ايــران عبارت ان اســناد کتابخان
صــدور الکترونیکــي قبــض انبــار مربــوط بــه انبــار عمومــي میــراث مســتند 

ــازمان س
ــال  ــن ديجیت ــي ام ــیله گواه ــور به وس ــاداش مح ــي پ ــي جمع ــن مال تامی

ــتند ــراث مس ــن( می )توک
همکاري در انتشار گواهي امن ديجیتال )توکن( میراث مستند

کاربــردی کــردن توکن هــاي کتــاب به منظــور توســعه فرهنــگ 
نــي ا ب خو کتا

ــای  ــا و نهاده ــده در بانک ه ــر ش ــاي منتش ــذاري توکن ه ــکان وثیقه گ ام
ــاري مالي-اعتب

همکاري در توسعه فرهنگ کتاب خواني از طريق بازاريابي ديجیتال
ايــن توافق نامــه به عنــوان اولیــن و بزرگ تريــن مســئولیت اجتماعــي 
ــه شــمار مــي رود کــه  ــي از طــرف شــرکت ققنــوس در ســال 1۴00 ب اجراي
ــزرگ در حــوزه میــراث ملــي مســتند ايجــاد  و ايــران را  ــي ب ــد تحول مي توان
ــه يکــي از اولیــن کشــورهاي فعــال و پیشــرو در حــوزه NFT و اســتفاده از  ب

ــد. ــز کــردن نســخ خطــي و تاريخــي تبديــل کن ــاوري توکناي فن

امضــای تفاهــم نامــه همکاری 
میــان شــرکت ققنــوس بــا 
ســازمان اســناد و کتابخانــه 

ــران ــی ای مل

در نســخه 1.8 کیــف توکــن ققنــوس ســعی شــده تــا ضمــن افــزوده شــدن 
امکانــات جديــد، در زمینــه خدمــات و رابــط کاربــري بهبــودي اساســي ايجاد 
شــود. در اين نســخه با ايجــاد امــکان اســتعالم اطالعــات ســجامي در بخش 
هويــت، ســکوي تأمیــن مالــي جمعــي ققنــوس جهــت مشــارکت در طرح ها 
افــزوده شــده اســت. همچنیــن قابلیــت افتتــاح کیــف پــول ريالــي و تجــاري 
پذيرنــدگان به منظــور اســتفاده از ســامانه توکــن نشــان ريــال فراهــم شــده 

ــت. اس
ــر  ــه شــرح زي ــوس ب ــن ققن ــف توک ــد کی ــرات نســخه جدي ــن تغیی مهم تري

ــت: اس
• امکان فیلترکردن سوابق خريد و بازخريد بر اساس تاريخ

• امکان افتتاح کیف پول ريالي
• نمايش آدرس هاي آخرين پرداخت ها جهت ارسال مجدد

• امکان افتتاح کیف پول تجاري پذيرندگان
• افزوده شدن سکوي تأمین مالي جمعي جهت مشارکت در طرح ها

• امکان استعالم اطالعات سجامي در بخش هويت
• امکان ثبت اطالعات پذيرندگي

)Lightning( افزودن کانال پرداخت •
• امــکان مشــاهده وضعیــت حســاب مقصــد نســبت بــه توکــن پیــش از ثبت 

تراکنــش ارســال
Memo Required افزودن •

•افزايش قابل توجه سرعت برنامه
• بهبود رابط کاربري اپلیکیشن

در حــال حاضــر نســخه جديــد کیــف توکــن ققنــوس فقــط بــراي 
سیســتم عامل اندرويــد منتشــر شــده اســت. کاربــران دســتگاه هاي 
ــورت  ــه ص ــوس را ب ــن ققن ــف توک ــخه 1.8 کی ــد نس ــدي مي توانن اندروي
ــق پلتفرم هــاي  ــا طري ــود کــرده ي ــوس دانل مســتقیم از ســايت شــرکت ققن

نرم افــزاري گوگل پلــي، کافــه بــازار و مايکــت دريافــت کننــد.
نکتــه مهــم، در صورتــي کــه نســخه قبلــي نرم افــزار را بــر روي تلفــن همــراه 
خود نصــب داريــد، لطفــاً نســبت بــه دريافــت جديدترين نســخه کیــف توکن 
ققنــوس از طريــق مارکــت نرم افــزاري کــه بــراي اولین بــار فراينــد دريافت و 

نصــب را انجــام داديــد، اقــدام کنید.
ــت، از  ــي اس ــوس کاف ــن ققن ــف توک ــد کی ــخه جدي ــت نس ــور درياف به منظ
طريــق ســايت ققنــوس بــه آدرس kuknos.ir/walletdownload نســبت بــه 

دريافــت و نصــب نســخه 1.8 کیــف توکــن ققنــوس اقــدام کنیــد.

۱ کیــف توکــن  . ۸ نســخه 
ققنــوس بــا قابلیت هایــی 

تــازه منتشــر شــد
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شــرکت ققنــوس )فناوري هــاي اطالعاتــي مالي توزيع شــده يکتــا ققنــوس پــارس(، يکــي از میزبانان شــبکه ققنوس 
اســت. ايــن شــرکت به صــورت رســمي بــا تأيیــد کارگــروه ارزيابــي تأمیــن مالــي جمعــي، مجــوز تأمیــن مالــي را از 
شــرکت فرابــورس دريافــت کرد. ســکوي تأمیــن مالي جمعــي ققنــوس راهــکاري امــن و شــفاف در راســتاي کاهش 
ريســک ســرمايه گذاران و افزايــش جذابیــت فرآينــد تأمیــن مالــي بــراي متقاضیــان اســت. ايــن محصــول بســتري 

امــن و شــفاف را بــراي تأمیــن مالــي کســب و کارهاي نوپــا و اجرايي ســازي ايده هــاي جديــد ايجــاد کــرده اســت.
ــوس  ــکوي ققن ــدگان س ــرمايه، تأمین کنن ــذب س ــان ج ــوس را متقاضی ــي ققن ــن مال ــامانه تأمی ــران س بازيگ
ــي  ــن مال ــامانه تأمی ــد. در س ــکیل مي دهن ــر( تش ــرمايه گذاران خطرپذي ــردي )س ــرکاي راهب ــرمايه گذاران( و ش )س
ققنــوس، ابتــدا متقاضــي بــه پلتفــرم مراجعــه مي کنــد. آن هــا توســط شــريک راهبــردي طــرف قــرارداد ســکو، مورد 
ارزيابــي و ارزش گــذاري قــرار مي گیرند. ســپس در صــورت حصول توافــق میــان متقاضي و شــريک راهبــردي، طرح 
به ســکوی تأمیــن مالــي ققنــوس منتقــل مي شــود. در اين وضعیــت، بــراي طــرح گواهــي مشــارکت صادرشــده و به 
تأمین کننــدگان عرضــه مي شــود. ســرمايه گذارانی کــه کــد ســجام دارنــد، مي تواننــد گواهــي مشــارکت را خريــداري 
کننــد. در اين پلتفــرم، شــريک تجــاري بــا تعهد پوشــش جــذب بــه متقاضــي اطمینــان مي دهد کــه در صــورت عدم 
تکمیــل بودجــه مــورد نیــاز طــرح در ســکو، الباقــي توســط وي تأمیــن خواهــد شــد و بــه مشــارکت کنندگان اطمینان 

مي دهــد کــه در پايــان دوره، اصــل ســرمايه همــراه بــا ســود بــه  حســاب ســجامي آن هــا واريــز مي شــود.
از مزيت هاي پلتفرم تأمین مالي ققنوس براي سرمايه گذاران مي توان به موارد زير اشاره کرد:

•کاهش ريسک با ارزش گذاري اولیه توسط شريک راهبردي ققنوس

• نظارت بر طرح و اخذ تصمیم هاي بهینه توسط يک سرمايه گذار هوشمند
• قابلیت دسترسي سريع و آسان از طريق نرم افزار پیام رسان کیف توکن ققنوس

پلتفــرم تأمیــن مالــي جمعــي ققنــوس بــراي متقاضیــان جــذب ســرمايه، ويژگي هايــي ازجملــه اطمینــان از موفقیت 
ــراي بهبــود  ــي )پوشــش جــذب توســط شــريک راهبــردي(، همراهــي ســرمايه گذار هوشــمند ب ــروژه تأمیــن مال پ
عملکــرد طــرح، اســتفاده از ظرفیــت بیــش از ۴0 هــزار کاربــر فعــال ققنــوس و تبديــل مشــارکت کننده در طــرح بــه 
نخســتین مشــتريان وفــادار را دارد. همچنیــن قابلیت هــاي مهمــي شــامل توزيــع ريســک ســرمايه گذاري و افزايــش 

بازدهــي منابــع را بــراي شــرکاي راهبــردي دارد.
کاربــران شــبکه ققنــوس بــا راه انــدازي اولیــن پــروژه در ســکوي تامین مالــي ققنــوس مي تواننــد بــا اســتفاده از کیف 
توکــن ققنــوس، پلتفــرم هوشــمند مديريــت و ســرمايه گذاري در دارايي هــاي ديجیتــال، ســرمايه گذاري و مشــارکت 

در پــروژه تامیــن مالــي را آغــاز کنند.

ــران شــبکه ققنــوس،  شــرکت ققنــوس در راســتای تســهیل دسترســی کارب
ــه تقاضــای  ــا توجــه ب ــه کاربــری بهتــر در مديريــت و خريــد توکــن و ب تجرب
ــر  ــه مرورگ ــوس را در نســخه افزون ــن ققن ــف توک بســیاری از مشــتريان، کی

ــرد.  ــد و منتشــر ک تولی
ــت  ــه مديري ــد ب ــوس باي ــن ققن ــف توک ــر کی ــای مرورگ ــه قابلیت ه از جمل
حســاب ققنوســی، خريــد و ارســال توکــن اشــاره کــرد کــه بســتر دسترســی 

ــت. ــرده اس ــم ک ــا فراه ــه توکن ه ــوس را ب ــبکه ققن ــران ش ــريع کارب س
پــس از نصــب افزونــه کیــف توکــن ققنــوس کافی اســت شــماره تمــاس خود 
را بــرای دريافــت پیامک تايیــد ارســال کنید، پــس از وارد کــردن پیامــک تايید 
در صورتــی کــه قصــد داريــد بــرای نخســتین بــار بــر بســتر شــبکه ققنــوس 
حســاب ايجاد کنیــد. از گزينــه ايجاد حســاب جديــد اســتفاده کــرده و به منظور 
دسترســی و مديريت حســاب ققنوســی ســاخته شــده از قبل، از گزينــه بازيابی 
بــا کلمــات بازيابی يــا کلیــد خصوصــی اقــدام کنید تا حســاب ققنوســی شــما 
نمايــش داده شــود و بتوانیــد حســاب خــود را مديريــت و نســبت بــه افزايــش 

پرتفــو، بــا خريــد توکــن اقــدام کنید.
  بــرای دريافــت و نصــب ايــن افزونــه رايــگان کافــی اســت تــا واژه

 KUKNOS WALLET را در فروشــگاه افزونه هــای گــوگل کــروم، 
فايرفاکــس و مايکروســافت اج جســتجو کنیــد.

توکــن المــاس دايادايمونــد از توکن هــاي شــبکه ققنــوس، گزينــه اي جــذاب، 
ســودآور و مطمئــن بــراي ســرمايه گذاري بــا ريســک پايین به شــمار مــي رود. 
قیمــت دايادايمونــد بــر اســاس قیمــت اعالمــِي راپاپــورت، مرجع جهانــي نرخ 
المــاس و قیمــت دالر طــال محاســبه مي شــود. اکنــون براي بــار چهــارم پس 
از انتشــار توکــن المــاس دايادايمونــد، ارزش هــر توکــن با توجــه به بــاال رفتن 

ارزش جهانــي ســبد الماس هــاي پشــتوانه، افزايــش پیــدا کــرده اســت.
ــراي الماس هــاي پشــتوانه  ــن افزايــش قیمت هــاي اعــالم شــده ب جديدتري

توکــن المــاس دايادايمونــد:
ــه   ــگ G از 10000 ب ــا رن ــا شــفافیت VVS1 ب ــراط المــاس پشــتوانه ب هــر قی

10300 دالر
هــر قیــراط المــاس پشــتوانه بــا شــفافیت VS1 بــا رنــگ G از 9000 بــه 9300 

دالر
ارزش ابتدايــي هــر توکــن دايادايمونــد 10 دالر تعیــن شــده بــود. کــه اکنــون 
ــن  ــن قیمــت در آخري ــاي پشــتوانه، اي ــي الماس ه ــش قیمــت جهان ــا افزاي ب
ــش  ــا افزاي ــال ب ــت. و ح ــش ياف ــنت افزاي ــه 10 دالر و ۴۶ س ــاني ب به  روزرس
ــه 10 دالر و ۶8  ــد ب ــاره قیمــت المــاس، قیمــت توکــن المــاس دايادايمون دوب

ســنت رســیده اســت.

ــن  ــف توک ــر کی ــه مرورگ افزون
ــد ــر ش ــوس منتش ققن

افزایــش قیمــت توکــن الماس 
ــد  ــا رش ــگام ب ــد هم دایادایمون

جهانــی قیمــت المــاس

فرابورس مجوز 
تأمیـن مـالـی 
جمعی ققنوس 

را صادر کرد
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