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 سـرمقـاله

محمدصمدیراد
قائم مقام مدیرعامل 

شرکت ققنوس

توســعه تجــاری و بهبــود فضــای کســب وکار، نیازمنــد قوانیــن و ابزارهــای بــه روز و منطبــق بــا نیازهــای تجــار 
امــروزی اســت، اســناد تجــاری دیجیتــال بــا پشــتوانه قانونــی مناســب، یکــی از مهم تریــن ابزارهــای توســعه 
فضــای تجــاری موردنیــاز بــوده و قطعــاً نبــود آن، فضــای تجــاری داخلــی و بین الملــل را تحت تأثیــر قــرار داده 
اســت. متأســفانه در کشــور، نه در حــوزه قوانیــن و در نــه حــوزه ایجــاد ابزارهای تجــاری مــدرن اقدام مؤثــری در 
کشــور صــورت نگرفتــه اســت. ایــن موضــوع در ابعــاد داخلــی از یکســو منجــر بــه ایجــاد پرونده هــای قضایــی 
متعــدد بیــن کســب وکارها و از ســوی دیگــر باعــث ایجــاد فشــار بــه نظــام بانکــی کشــور بــرای تأمیــن منابــع 
مالــی به منظــور گــردش بنگاه هــای اقتصــادی شــده اســت و ایــن امــر قطعــاً تبعــات اقتصــادی هــم بــه دنبــال 

داشــته اســت.
 در فضــای بین المللــی نیــز، باوجــود تحریم هــای ظالمانــه، بــه دلیــل محــدود بــودن ابزارهــای تســویه و تعامل 
تجــاری، ابــزار جایگزینــی در اختیــار نبــوده و صرفــاً بــا تحریــم کــردن شــبکه بانکــی و ارتباطــات بین المللــی 

ــد. ــه کرده ان ــده ای مواج ــا مشــکالت عدی ــی را ب ــط تجــاری بین الملل ــا، رواب بانک ه
اســناد تجاری دیجیتــال، بــا بهره گیــری از دو فنــاوری دفتــر کل توزیع شــده )DLT( و زیرســاخت کلیــد عمومی 
)PKI( بــا حمایــت قانونــی مناســب و متعامــل، زیرســاخت دیجیتالــی تجــارت امــروزی را پایه ریزی کرده اســت 
و ضمن تســهیل فضــای کســب وکار داخلی کشــورها، حــوزه تجــارت بین الملــل را نیــز ارتقــا داده اســت. تأمین 
مالــی زنجیــره تأمیــن )SCF(، معامــالت حســاب بــاز )Open Account( و تبــادل امن و ســریع اســناد حمل ونقل 
و انبــارداری نمونه هایــی از کاربردهــای اســناد تجــاری دیجیتــال در تجــارت امــروزی اســت. متأســفانه حــوزه 
تجاری کشــور از ایــن امکانــات و زیرســاخت ها محــروم بــوده و در تالش اســت کــه با ابزارهای ســنتی گذشــته 

کســب وکار خــود را ســرپا نگــه داشــته و عمدتــاً مجالی بــرای توســعه تجاری در دســترس نیســت.
امید اســت کــه فعــاالن صنفــی، بــه  ویــژه اتــاق بازرگانــی به عنــوان پارلمــان بخــش خصوصی کشــور، توســعه 
ابــزار و اســناد تجــاری دیجیتــال را به عنــوان یــک مطالبــه عمومــی از حاکمیــت پیگیری کنــد و ضمــن کاهش 
مشــکالت جاری بخــش خصوصــی کشــور، ابزارهــای توســعه و تحقــق اقتصــاد دیجیتــال را در اختیــار فعالین 
قــرار دهــد. در ایــن راســتا مجموعــه اقدامــات اجرایی کــه طــی دو مرحلــه می تــوان برنامه ریــزی کرد پیشــنهاد 

شــده اســت:

اقدامات کوتاه مدت

-  از ظرفیتهــای قانونــی موجــود  همچون قانــون تجــارت و قانــون تجــارت الکترونیــک و ابزارهــای فّناورانه در 
دســترس همچون زیرســاخت کلید عمومی کشــور و شــبکه دفتــرکل توزیع شــده بومی در کشــور برای توســعه 
ســکوهای اســناد تجاری دیجیتال مــورد نیــاز در کشــور نظیر برات، ســفته و قبــض انبار دیجیتال اســتفاده شــود 

تــا اســتفاده این اســناد تجــاری دیجیتــال توســعه پیــدا کند.
- توزیــع بخشــی از منابــع مالــی بانک هــا از طریــق اســناد تجــاری دیجیتــال در چرخــه تولیــد بجــای پرداخــت 

تســهیالت مستقیم
- بهــره گیــری از ظرفیــت اتــاق بازرگانــی جهــت ایجــاد تعامــالت تجاری بیــن المللــی با کشــورهای دوســت 

مبتنــی بــر اســناد تجــاری دیجیتــال پایه

اقدامات بلند مدت

- اصــالح قانــون تجــارت الکترونیــک بــر اســاس مــدل قانونی پیشــنهاد شــده از ســوی ســازمان ملــل در حوزه 
ســوابق الکترونیــک قابــل انتقال

- اصالح الیحه قانون تجارت منطبق با نیازهای فضای تجاری کشور در خصوص اسناد تجاری
- توسعه زیرساخت های فنی اسناد تجاری دیجیتال مطابق با قوانین جدید
- عضویت در کنوانسیون های بین المللی مرتبط با اسناد تجاری دیجیتال

- توسعه تعامالت تجاری بین المللی مبتنی بر اسناد تجاری دیجیتال
- ایجاد زیرساخت اعتماد مبتنی بر روابط مرکز ریشه گواهی کشور و سایر کشورهای هدف تجاری

اسناد تجاری 
دیجیتال 
هموار کننده 
مسری تجارت
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تکوین پول و ابداع پول اعتباری

بــا پیدایــش اقتصــاد کاالیــی، مبادلــه  کاالهــا 
بــا یکدیگــر آغــاز شــد. در ابتــدا همــه کاالهــا 
مبادلــه  یکدیگــر  بــا  پایاپــای  به صــورت 
ــواری هایی  ــا دش ــر ب ــن ام ــا ای ــدند؛ ام می ش
از قبیــل نــا مشــخص بــودن و تصادفــی بودن 
ــم  ــا ه ــود ب ــرار ب ــه ق ــی ک ارزش دو کاالی
مبادلــه شــوند، غیــر قابــل خــرد شــدن برخــی 
ــود. ــده و ... همــراه ب ــد دام زن ــا مانن  از کااله

تاریخــی  جریــان  در  دلیــل  همیــن  بــه 
ــا یکدیگــر، برخــی کاالهــا  ــا ب ــه کااله مبادل
ــون  ــی همچ ــتن ویژگی های ــل داش ــه دلی ب
و  حمــل  ســهولت  آســان،  تقســیم پذیری 
ــش  ــم و... نق ــم ک ــاال در حج ــل، ارزش ب نق
ــی  ــرده و مقیاس ــدا ک ــه را پی ــطه مبادل واس
ــدند.  ــا ش ــایر کااله ــن ارزش س ــرای تعیی ب
ــوان کاالی  ــه عن ــطه ب ــای واس ــن کااله ای
پولــی شــناخته شــدند. بــه مــرور نقــش 
کاالهــای پولــی بــه فلــزات گران بهــا )طــال و 
نقــره( محــول شــد. در نهایــت ایــن طــال بــود 
ــازی  ــان ب ــی را در جه ــه نقــش کاالی پول ک
ــود  ــول خ ــد، پ ــه ش ــه گفت ــر آنچ ــرد. بناب ک
یــک کاالســت کــه ماننــد هــر کاالی دیگری 

ارزشــی ذاتــی دارد، کــه بــه دلیل برخــورداری 
از برخــی ویژگی هــا، نقــش مقیــاس ســنجش 
ارزش کاالهــای دیگــر و وســیله مبادلــه آنهــا 
ــم  ــر بخواهی ــت. اگ ــه اس ــده گرفت ــه عه را ب
ــم  ــخن بگویی ــول س ــای پ ــاره کارکرده درب
ــاس  ــا، مقی ــردش کااله ــیله گ ــه وس ــد ب بای
ــت و  ــیله انباش ــا، وس ــنجش ارزش کااله س

ــم. ــاره کنی ــودن اش ــت ب ــیله پرداخ وس
البتــه ایــن کارکــرد اخیــر یعنــی وســیله 
پرداخــت بــودن پــول بــا توســعه شــیوه تولیــد 
ســرمایه داری و تبدیــل شــدن نیــروی کار بــه 

ــرده اســت.  ــان ک ــود را نمای کاال، خ
 بــه هــر روی پــول بــه صورتــی کــه امــروزه 
بــا آن مواجــه هســتیم در چهــار مرحلــه پــی 

در پــی در تاریــخ تکویــن یافتــه اســت:
ــا گــردش اجبــاری  1-ابــداع پــول کاغــذی ب
نماینــده و جانشــین فلــزات  بــه عنــوان 

گران بهــا و نیــز ابــداع پــول اعتبــاری.
ــات بانکــی در  ــول و عملی 2- تمرکــز نشــر پ
یــک نهــاد مرکــزی دولتــی یــا زیــر نظــارت 
ــر  ــاری نش ــاز انحص ــذاری امتی ــت و واگ دول
پــول بــه دولت هــا کــه امــکان  اعمــال 
در  پولــی  فراگیــر  و  واحــد  سیاســت های 
ــا و دســتکاری  ــت آنه ــرو حاکمی سراســر قلم

ــته  ــود داش ــرده، وج ــه می ک ــود را مبادل ــوالت خ ــر محص ــه بش ــی ک ــام از آن زمان ــۀ ع ــه مقول ــه مثاب ــول ب پ
اســت. امــا اگــر بخواهیــم دقیق تــر نــگاه کنیــم، پــول بــه معنــای خــاص کلمــه بــا تشــکیل نظام هــای پولــی 
و توســعه تجــارت، کارکــرد اصلــی و واقعــی خــود یعنــی وســیله پرداخــت بــودن را پیــدا کــرده اســت. در ایــن 
هنــگام اســت کــه پــول اعتبــاری ابــداع شــده و اســناد تجــاری جایگزیــِن پــول پــا بــه عرصــه ظهــور گذاشــتند. 
البتــه همچنــان مشــکالتی پیــش روی اســتفاده از اســناد تجــاری ســنتی و مبتنــی بــر کاغــذ وجــود دارد. بــه 
ایــن دلیــل بایــد پــای در عرصــه دیجیتــال نهــاد و ســخن از دیجیتالــی شــدن اســناد تجــاری گفــت. اســناد 
ــذ اســت. در  ــر اســتفاده از کاغ ــه گریبان گی ــی اســت ک ــرای حــل معضالت ــا ب ــال راهگشــای م تجــاری دیجیت
ــناد را  ــن اس ــای ای ــه و محدودیت ه ــنتی پرداخت ــاری س ــناد تج ــف اس ــه تعری ــده ب ــعی ش ــتار س ــن نوش ای

مطــرح کنیــم و مزایــای دیجیتالــی شــدن اســناد تجــاری را متذکــر شــویم.

 یداهللنعمتی

کارشناس ارشد مطالعات توسعه
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ــد. ــود آوردن ــه وج ــول را ب در پ
ــا پشــتوانه  ــول کاغــذی ب 3- قطــع رابطــه پ

ــا ــیله دولت ه ــه وس ــی آن ب ارزش
4- ایجــاد بلوک هــای پولــی فراملــی بــه 
ــام  ــکیل نظ ــزرگ و تش ــا ب ــیله قدرت ه وس
پولــی جهانــی پــس از جنــگ جهانــی و 
تشــکیل نهادهــای پولــی و مالــی بین المللــی.
از آنچــه کــه گفتــه شــد چنیــن نتیجــه گرفتــه 
می شــود کــه در دوره هــای تکویــن پــول 
ــای  ــه کارکرده ــت ب ــیله پرداخ ــرد وس کارک
ــه  ــر از آن اینک ــده و مهمت ــزوده ش ــول اف پ
پــول اعتبــاری در پروســه تکویــن پــول ابــداع 

شده اســت.
ــال  ــه در ح ــد ک ــر ش ــد متذک ــا بای در اینج
نمی تــوان  را  دیجیتــال  ارزهــای  حاضــر 
ــت  ــر گرف ــول در نظ ــن پ ــی از تکوی بخش
ــرا مــا هیــچ جامعــه ای حتــی محــدود را  زی
ســراغ نداریــم کــه از رمزارزهــا بــه عنــوان 
وســیله پرداخــت، مقیــاس ســنجش ارزش و 
وســیله گــردش و وســیله انباشــت اســتفاده 
چنیــن  آینــده  در  اســت  ممکــن  کننــد، 
امــری رخ دهــد امــا اکنــون نمی تــوان 
مدنظــر  پــول  عنــوان  بــه  را  رمزارزهــا 
ــر  ــان ب ــا قیمت ش ــود رمزارزه ــرار داد. خ ق
ــخص  ــات مش ــک ارز فی ــا ی ــای دالر ی مبن
ــی  ــه وقت ــت ک ــه داش ــد توج ــود.  بای می ش
یــک  کاال تمــام ایــن چهــار کارکــرد را بــا 
ــود  ــه خ ــی ب ــد شــکل پول ــته باش ــم داش ه

. د می گیــر

رواج اسناد تجاری جایگزین پول

مع الوصــف بایــد گفــت کــه پــول بــه مفهــوم 
اختراعــات  عجیب تریــن  از  آن  امــروزی 
ــال  ــن ح ــا ای ــا ب ــت؛ ام ــوده اس ــری ب بش
ــا  ــاال ب ــول در حجــم ب ــال پ ــی و انتق جابجای
مشــکالتی مواجــه بــود کــه منجر شــد اســناد 
ــد.  ــدا کنن ــول رواج پی ــن پ ــاری جایگزی تج
اهــم عیوبــی کــه موجــب رواج اســناد تجــاری 
 جایگزیــن پــول شــدند بــه شــرح زیــر اســت: 

• دشــواری حمــل پــول به صــورت اســکناس، 
هرچنــد نســبت بــه حمــل ســکه های فلــزی دوران 
 گذشــته حمل اســکناس بــه مراتب آســان تر اســت.

پــول  شــدن  گــم  و  ســرقت  خطــر   •
اســت. بی نــام  پــول  اینکــه  ویــژه   بــه 
•  فرســوده شــدن اســکناس علیرغــم اینکــه هزینه 
زیــاد صــرف چــاپ آن می شــود و مســتقیماً وجهــی 
 بابــت چــاپ و انتشــار آن از مــردم گرفتــه نمی شــود.
پــول. شــمارش  بــودن  گیــر  وقــت   • 
 • مدت ناپذیــر بودن پول و ممکن نبودن خرید اعتباری.
مشــکالت گفتــه شــده منجــر شــد تــا 
ــرورت  ــار ض ــژه تج ــه وی ــالق ب ــان خ اذه

ــادالت  ــت مب ــب جه ــیله ای مناس ــود وس وج
را احســاس کننــد پــس اســناد جدیــدی کــه 
ــاص  ــای خ ــه معن ــاری ب ــناد تج ــه آن اس ب
ــران  ــه در جب ــد ک ــود آم ــه وج ــد ب می گوین

ــند.  ــر باش ــص مؤث ــن نقای ای
ــامل  ــنادی را ش ــه اس ــاری چ ــناد تج ــا اس ام
ــش  ــن پرس ــه ای ــخ ب ــرای پاس ــوند، ب می ش

ــرد. ــف ک ــند را تعری ــد س ــدا بای ابت

اسناد تجاری ماهیت و انواع

بــه موجــب مــاده 1284 قانــون مدنــی 
»ســند عبــارت از هــر نوشــته ای کــه در مقام 
دعــوی یــا دفــاع قابــل اســتناد باشــد« و بــه 
ــی  ــون مدن ــواد 1286 و 1287 قان موجــب م
ــادی. ــوع اســت: رســمی و ع ــر دو ن  ســند ب

تنهــا اســنادی کــه در اداره ثبــت اســناد 
ــا در  ــمی ی ــناد رس ــر اس ــا دفات ــالک ی و ام
نــزد ســایر مأموریــن رســمی در حــدود 
صالحیــت آن هــا و بــر طبــق مقــررات 
ــمی  ــناد رس ــند، اس ــده باش ــی تنظیم ش قانون
محســوب می شــوند و بــه تصریــح مــاده 
ــه  ــنادی ک ــر از اس ــی غی ــون مدن 1289 قان
ــون  ــاده 1287 قان ــا در م ــای آن ه ویژگی ه
 مدنــی ذکــر شــد، بقیــه اســناد عادی هســتند.

بنابرایــن چــون اســناد تجــاری ویژگی هــای 
مذکــور بــرای اســناد رســمی را ندارنــد 
جــزء اســناد عــادی محســوب می شــوند 
ــه  ــمی ک ــناد رس ــد اس ــًا از فوای ــس طبیعت پ
ــی  ــون مدن ــد قان ــه بع ــواد 1284 و ب در م
ــد. ــد مان ــره خواهن ــده اســت بی به ــرر ش  مق

ــاری  ــناد تج ــم اس ــه گفتی ــم آن ک علی رغ
ــی  ــا مزایای ــتند؛ اّم ــادی هس ــناد ع ــزء اس ج
ــه  ــه ب ــد ک ــادی دارن ــناد ع ــه اس ــبت ب نس
خاطــر ایــن ویژگی هــای خــاص، اســناد 
تجــاری از اســناد عــادی دیگــر متمایــز 
ــار  ــراد، اعتب ــل اف ــن دلی ــه همی ــوند، ب می ش
بیشــتری بــرای آن هــا قائــل هســتند، ضمنــًا 
بــرای آن کــه اســناد تجــاری از اســناد 
ــذار  ــوند، قانون گ ــر مشــخص ش ــادی دیگ ع
ــا  ــدور آن ه ــم و ص ــرای تنظی ــریفاتی ب تش
چنانچــه  و  اســت  کــرده  پیش بینــی 
ــند  ــد س ــور نباش ــرایط مزب ــندی دارای ش س
ــوط  ــای مرب ــده و از مزای ــی نش ــاری تلق تج
ــرد. ــد ک ــتفاده نخواه ــناد اس ــن اس ــه ای  ب

در قانــون بــرای اســناد تجاری تعریــف دقیق 
و مشــخصی از ســوی قانون گــذار مشــخص 
ــف عــام و  ــا یــک تعری ــا م نشــده اســت؛ ام
 یــک تعریــف خاص از اســناد تجـــاری داریم.

قانــون  در  شــد  گفتــه  کــه  همانطــور 
تجــاری  اســناد  بــرای  ایــران  تجــارت 
تعریفــی ارائــه نشــده اســت؛ امــا بــرای 
ــون  ــواردی در قان ــواع آن م ــک از ان ــر ی ه

ــای دیجیتال  ــر ارزه ــال حاض در ح
را نمی تــوان بخشــی از تکویــن 
پــول در نظــر گرفــت زیــرا مــا 
هیــچ جامعــه ای حتــی محــدود را 
ســراغ نداریــم کــه از رمزارزهــا بــه 
عنــوان وســیله پرداخــت، مقیاس 
ــردش  ــیله گ ــنجش ارزش و وس س
و وســیله انباشــت اســتفاده کنند، 
ــن  ــده چنی ــت در آین ــن اس ممک
امــری رخ دهــد امــا اکنــون 
ــوان  ــه عن ــا را ب ــوان رمزارزه نمی ت
پــول مدنظــر قــرار داد. خــود 
ــای  ــر مبن ــان ب ــا قیمت ش رمزارزه
ــخص  ــات مش ــک ارز فی ــا ی دالر ی

د می شــو
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تعییــن  مخصــوص  قوانیــن  و  تجــارت 
اســناد  انــواع  مهم تریــن  اســت.  شــده 
ســفته،  بــرات،  از:  عبارت انــد  تجارتــی 
ــار، ســهام و اوراق قرضــه.  چــک، قبــض انب

ســفته  بــرات،  تجــاری  اســناد  میــان  از 
و چــک ســه نــوع عمــده و ویــژه ای از 
اســناد تجــاری هســتند کــه بــه آن هــا 
و  می شــود  گفتــه  هــم  براتــی  اســناد 
ایــن ســه نــوع بــه خاطــر ویژگی هــای 
بیشــتری کــه دارنــد، رعایــت تشــریفات 
حائــز  فوق العــاده  آن هــا  در  صــوری 
ــات  ــا موجب ــف از آن ه ــت اســت و تخل اهمی
ــازد. ــم می س ــناد را فراه ــاری آن اس  بی اعتب
بنابرایــن در مفهــوم عــام و وســیع، هــر ســند 
ــوان  ــر تجــارت، عن ــه در ام ــا نوشــته ای ک ی
و کاربــرد داشــته باشــد می توانــد ســند 
تجــاری قلمــداد شــود، شــامل چــک، ســفته، 
بــرات، قبــض انبــار، بارنامــه، ضمانــت نامــه 
ــهام،  ــنادی، اوراق س ــارات اس ــی، اعتب بانک
اوراق قرضــه و... امــا اســناد تجــاری در 
از  دســته  آن  شــامل  آن  خــاص  معنــای 
ــوده و  اســنادی اســت کــه گواهــی بدهــی ب
ــارز  ــول هســتند کــه مصــداق ب ــن پ جایگزی
آن چــک، ســفته و بــرات اســت. بــه همیــن 
روی بایــد گفــت مهــم تریــن کارکــرد اســناد 
ــیله  ــه وس ــت ک ــن اس ــاص ای ــاري خ تج
یــا ابــزاري بــراي پرداخــت هــاي غیــر 
ــند  ــادی س ــر اقتص ــتند، از منظ ــدي هس نق
 بدهــی بــوده و جایگزیــن پــول هســتند.

پــس بــا توجــه بــه آنچــه گفتــه شــد اســناد 
ــه  ــتند ک ــنادی هس ــته از اس تجــاری آن دس
ــتار  ــن نوش ــد، در ای ــرد دارن در تجــارت کارب
اســناد  روی  تمرکزمــان  مشــخصًا  مــا 
تجــاری خــاص یعنــی چــک، ســفته و بــرات 
ــول هســتند  اســت، ایــن اســناد جایگزیــن پ
ــول  ــوان پ ــا می ت ــه آن ه ــی ب ــه عبارت و ب
ــی  ــند بده ــناد س ــن اس ــت، ای ــاری گف اعتب
ــده هســتند. ــوده و وســیله پرداخــت در آین ب

 
دیجیتالی کردن اسناد تجاری و 

مزایای آن

ــئله  ــت؟ مس ــال چیس ــاری دیجیت ــند تج س
ــن  ــال ای ــاری دیجیت ــناد تج ــی در اس اصل
ــاوری  ــه فّن ــر پای ــناد ب ــن اس ــه ای ــت ک اس
هســتند،   )DLT(شــده توزیــع  کل  دفتــر 
اینکــه  بــه  توجــه  بــا  دیگــر  ســوی  از 
ــت  ــاری اهمی ــناد تج ــت در اس ــئله امنی مس
دیجیتــال  تجــاری  اســناد  دارد،  ویــژه ای 
 )PKI(ــی ــد عموم ــاخت کلی ــه زیرس ــر پای ب
توصیــف  ایــن  بــا  شــده اند.  رمزنــگاری 
فراینــد دیجیتالــی کــردن اســناد تجــاری بــر 
ــاوری  ــه فّن ــر پای ــه ب ــت ک ــاس اس ــن اس ای

DLT و روش رمزنــگاری PKI اســناد انجــام 

ــای  ــا و مزای ــه ویژگی ه ــه ب ــود. باتوج می ش
ــاخت  ــر س ــو و زی ــک س ــاوری DLT از ی فّن
ــانی  ــه آس ــر ب ــوی دیگ ــی از س ــد عموم کلی
ــر  ــادالت ب ــی و مب ــالت برات ــوان معام می ت
ــاری را در  ــای اعتب ــارات و خریده ــه اعتب پای
ــی  ــام داد. از آنجای ــی انج ــطوح بین الملل س
کــه در اینجــا وارد دنیــای دیجیتــال شــده ایم 
ــب،  ــل، تقل ــل جع ــی از قبی دیگــر نگرانی های
گــم شــدن، پوســیدگی و بســیار مشــکالتی 
ــنتی  ــاری س ــناد تج ــتفاده از اس ــه در اس ک
بــا آن مواجــه خواهیــم بــود، نخواهیــم 
ــناد  ــای اس ــم ویژگی ه ــر بخواهی ــت. اگ داش
ــه  ــم ب ــت کنی ــال را فهرس ــاری دیجیت تج
ــر می رســیم:  ــه فهرســت زی ــزی شــبیه ب  چی

•احراز هویت امن ذی نفعان
•جلوگیری از انواع سوءاســتفاده ها شامل 

 جعل، تقلب و دزدی 
 • بر طرف شدن خطر گم شدن یا پوسیدگی سند

• حل مشکل سرعت و مسافت؛ امکان 
 انجام معامالت در هر زمان و در هر مکان
• کاهــش هزینه های اضافی بوروکراتیک 

 و... تولید و انتشــار سند کاغذی
• حفاظت از محیط زیســت به واسطه 

کاهش استفاده از کاغذ
• خرد شوندگی

)Double Spending( غیرقابل خرج کرد دوباره •

بــه همیــن روی بــا اســتفاده از اســناد تجاری 
بین المللــی  معامــالت  فراینــد  دیجیتــال 
از  و  می شــود  تســهیل  کشــورها  میــان 
ــر  ــتر غی ــناد در بس ــن اس ــه ای ــی ک آنجای
متمرکــز مســتقر هســتند امــکان اعمــال 
سیاســت هایی ماننــد تحریــم روی معامــالت 
 بــر پایــه ایــن اســناد کاهــش می یابــد. 
همچنیــن بــا توجــه بــه همه گیــری بیمــاری 
 کوویــد19 ضرورت اســتفاده از اســناد تجاری 
دیجیتــال خــود را نمایــان کــرده اســت.
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ــی  ــناد تجارت ــواع اس ــن ان مهم تری
عبارت انــد از: بــرات، ســفته، چــک، 
 قبــض انبــار، ســهام و اوراق قرضه.
از میــان اســناد تجــاری بــرات، 
ســفته و چــک ســه نــوع عمــده و 
ــژه ای از اســناد تجاری هســتند  وی
کــه بــه آن هــا اســناد براتــی هــم 
ــوع  ــه ن ــن س ــود و ای ــه می ش گفت
ــتری  ــای بیش ــر ویژگی ه ــه خاط ب
کــه دارنــد، رعایــت تشــریفات 
صــوری در آن هــا فوق العــاده 
ــف از  ــت و تخل ــت اس ــز اهمی حائ
ــاری آن  ــات بی اعتب ــا موجب آن ه

اســناد را فراهــم می ســازد
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ــادی  ــای اقتص ــور نظام ه ــیر تط ــه س مطالع
ــری  ــع بشــری، از اقتصــاد تهات ــج در جوام رای
گرفتــه  محصــوالت  پایاپــای  مبادلــه  و 
پول هــای  بــر  مبتنــی  نظام هــای  تــا 
ــرورت  ــکارا از ض ــروزی، آش ــی ام الکترونیک
خبــر  دادوســتد  فرآیندهــای  تســهیل 
گســترش  و  رشــد  همپــای  می دهــد. 
از یک ســو و متنــوع  مبــادالت تجــاری 
شــدن نیازهــای بشــری از ســوی دیگــر، 
افــراد و جوامــع رفته رفتــه دریافتنــد کــه 
چابک ســازی نظــام مبادلــه و کاربســت 
ــل  ــی غیرقاب ــو ضرورت ــیوه های ن ــا و ش ابزاره
ــش های  ــه کوش ــی ک ــت؛ ضرورت ــکار اس ان
اســتفاده  پــول،  ابــداع  راه  در  نخســتین 
از »پــول کاال« و روزآمدســازی احــکام 
و ابزارهــای تجــاری، بایــد در پرتــو آن 
نگریســته و دانســته شــود؛ امــا این همــه 
ماجــرا نبــود؛ به کارگیــری اشــکال تــازه پــول 
هرچنــد تــا مدت هــای مدیــد، مشــکالت 
کالن تجــارت میــان افــراد را رفــع کــرد، 
امــا نتوانســت پاســخ گوی همــه نیازهــای 
ــع  ــو جوام ــد. از یک س ــان باش ــار و بازرگان تج
داشــتند پــا در کــوره راه صنعتــی شــدن 
ــه خــود، مســتلزم  ــه نوب ــن ب می گذاشــتند و ای
ــکام،  ــی در اح ــی اساس ــر و تحول ــاد تغیی ایج
شــیوه ها و ابزارهــای تجــاری بــود و از ســوی 
ــا ســربرآوردن شــرکت ها و گســترش  دیگــر ب
ــص و  ــورها، نقای ــان کش ــاری می ــط تج رواب
ــش  ــش از پی ــی بی ــای مل ــتی های پول ه کاس
چهــره خــود را عیــان می کــرد؛ بنابرایــن 
ــی نظــام  ــود ضمــن بازاندیشــی در مبان الزم ب
تجــارت ابزارهایــی نــو طراحــی و بــه کار 
ــریع  ــالت تس ــد معام ــا رون ــوند ت ــه ش گرفت
شــود. همیــن نیــاز مبــرم بــه تســهیل و 
تســریع معامــالت بــود کــه ایجــاد و اســتفاده 

از اســناد تجــاری را ســبب شــد.
دور از انتظــار نبــود کــه ایــن نــگاه تــازه 
بــه مفهــوم تجــارت، مبانــی، روش هــا و 
حدودوثغــور نظــام حقــوق تجــارت را نیــز 
دســتخوش تغییــر کــرد و اذهــان محافظــه کار 
ــزوم  ــا ل ــاخت ت ــو س ــه تکاپ ــی را وادار ب حقوق
انطبــاق قوانیــن بــا روندهــای جــاری تجــاری 
ــش  ــرای تحقق ــد و ب ــش دریابن ــش از پی را بی
ــوان یکــی  ــد. اســناد تجــاری به عن ــدام کنن اق
از ارکان اصلــی نظــام حقــوق تجــارت، واجــد 
ــای  ــدی در دنی ــی کلی ــژه و نقش ــی وی اهمیت
تجــارت اســت و همیــن امــر، ضــرورت 
روزآمدســازی احــکام و مقــررات مربــوط 
تعییــن  می کنــد.  دوچنــدان  را  آن  بــه 
ــای  ــر نیازه ــق ب ــع و منطب ــازوکاری جام س
ــناد در  ــن اس ــرای ای ــاری ب ــام تج ــی نظ واقع
ــالح  ــی و اص ــذاری، بازاندیش ــام قانون گ نظ
ــا و  ــای آن ه ــاف و کارکرده ــتمر در اوص مس

ــه  ــینی در روی ــای بیش ــاظ حمایت ه ــز لح نی
ــن  ــش ای ــش از پی ــار بی ــی، رواج و اعتب قضای
ــه  ــه را ب ــراد جامع ــار و اف ــان تج ــناد در می اس

ــت. ــد داش ــراه خواه هم
در نــگاه کلــی اســناد تجــاری در معنــای 
عــام بــه اســنادی اطــالق می شــود کــه 
در معامــالت و مبــادالت ناشــی از اعمــال 
تجــاری مــورد اســتفاده قــرار می گیرنــد 
ماننــد بــرات، ســفته، قبــض انبــار، اوراق 
قرضــه و بارنامــه. امــا در معنــای خــاص، 
ــی  ــول یعن ــین پ ــاری جانش ــناد تج ــه اس »ب
چــک، ســفته و بــرات اشــاره دارد کــه معــرف 
ــدت  ــده کوتاه م ــا وع ــا ب ــال ی ــی ح ــق دین ح
ــر  ــم ب ــی حاک ــاص حقوق ــام خ ــتند.« نظ هس
»اســناد تجــاری« -در معنــای خــاص- 
به واســطه نقــش مؤثــری اســت کــه در 

تســهیل رونــد معامــالت دارنــد.
»بــرات« ســندی  اجمالــی،  تعریفــی  در 
آن  به موجــب  کــه  اســت  تجــاری 
صادرکننــده، بــا صــدور و تقدیــم آن بــه 
ــی  ــت مبلغ ــرای دریاف ــرات او را ب ــده ب دارن
پــول به ســوی شــخص دیگــری بــه نــام 
اگــر  به نحوی کــه  می فرســتد؛  برات گیــر 
برات گیــر بــرات را قبــول کنــد، دارنــده بــرات 
ــر آن  ــه برات گی ــرات ب ــه ب ــا ارائ ــد ب می توان
ــز  ــفته« نی ــد. »س ــت کن ــغ را از او دریاف مبل
ــارت  ــون تج ــاده 307 قان ــف م ــه تعری ــا ب بن
ــخصی  ــب آن ش ــه به موج ــت ک ــندی اس »س
ــد  ــد می کن ــفته تعه ــده س ــام صادرکنن ــه ن ب
ــه  ــدی ک ــد را در موع ــه نق ــی وج ــه مبلغ ک
تعییــن می شــود، در وجــه حامــل یــا بــه 
ــن  ــد.« همچنی ــت کن ــی پرداخ ــخص معین ش
بــر اســاس مــاده 310 قانــون مذکــور، 
»چــک نوشــته ای اســت کــه به موجــب 
آن صادرکننــده وجوهــی را کــه در نــزد 
ُمحال علیــه دارد کاًل یــا بعضــًا مســترد یــا 

بــه دیگــری واگــذار می نمایــد.«

پول را بردار و فرار کن!

پول هــای  شــد  گفتــه  کــه  همان طــور 
کاغــذی و فلــزی اگرچــه محاســن پرشــماری 
ــرز  ــه ط ــارت را ب ــی تج ــد کل ــتند و رون داش
چشــمگیری آســان کردنــد، امــا چنــدان 
ــن  ــن ای ــد. مهم تری ــم نبودن ــراد ه ــی از ای خال
ــواری  ــل دش ــه دلی ــه ب ــود ک ــرادات آن ب ای
ــودن آن،  ــام ب ــز بی ن ــد و نی ــول نق ــل پ حم
خطــر دزدیــده شــدن همــواره، مالــک و 
ــکاالتی  ــرد. اش ــد می ک ــول را تهدی ــل پ حام
ــا  ــل آن ه ــرای ح ــد ب ــبب ش ــت س ازاین دس
ــاری  ــناد تج ــار، اس ــازه تج ــج ت ــع حوای و رف
ــه  ــه ب ــه در ادام ــوند ک ــتفاده ش ــاد و اس ایج
ــت: ــده اس ــاره ش ــا اش ــن مزای ــن ای مهم تری

ــی اســناد تجــاری در  ــگاه کل در ن
معنــای عــام بــه اســنادی اطالق 
معامــالت  در  کــه  می شــود 
و مبــادالت ناشــی از اعمــال 
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــاری م تج
ــد بــرات، ســفته،  می گیرنــد مانن
قبــض انبــار، اوراق قرضــه و 
ــای خــاص،  بارنامــه. امــا در معن
ــین  ــاری جانش ــناد تج ــه اس »ب
پــول یعنــی چــک، ســفته و 
ــرف  ــه مع ــاره دارد ک ــرات اش ب
ــده  ــا وع ــا ب ــال ی ــی ح ــق دین ح
کوتاه مــدت هســتند.« نظــام 
خــاص حقوقــی حاکــم بــر 
»اســناد تجــاری« -در معنــای 
نقــش  به واســطه  خــاص- 
ــهیل  ــه در تس ــت ک ــری اس مؤث

رونــد معامــالت دارنــد.
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1.سرعت بخشی به معامالت

حقــوق مدنــی و به ویــژه نهادهایــی از آن 
ماننــد خانــواده، ارث، وصیــت و اشــخاص 
-کــه جنبــه فرهنگــی و قومــی آن، بــر 
غلبــه  اجتماعــی اش  و  اقتصــادی  جنبــه 
دارد- تحوالتــی بســیار بطئــی و مــوزون 
داشــته و دارنــد و در طــول زمــان شــکل 
ــارت  ــوق تج ــه در حق ــی ک ــد، در حال می گیرن
ماننــد  اقتصــادی  واقعیت هــای  بــا  کــه 
توســعه و رشــد عجیــن شــده، ایــن تحــوالت 
اســناد  اســت.  ســریع تر  و  چشــمگیرتر 
تجــاری جــز آنکــه برخــی از کاســتی های 
ا رزهــای فیــات را برطــرف می کننــد، در 
ســرعت دهی بــه معامــالت نیــز نقشــی 

دارنــد. غیرقابل انــکار 
ازنظــر حقوقــی، در پرتــو قابلیــتِ »ظهــر 
ــن  ــه ای ــت ک ــاری اس ــناد تج ــی« اس نویس
مزیــت محقــق می شــود. ظهــر نویســی 
ــه  ــاری ب ــناد تج ــال اس ــی انتق ــای کل در معن
ــده  ــه دارن ــکل ک ــن ش ــت؛ بدی ــری اس دیگ
ســند می توانــد بــا امضــای پشــت ســند 
تجــاری کلیــه حقــوق خــود در ســند تجــاری 
ــوان  ــد و او را به عن ــال ده ــری انتق ــه دیگ را ب
طلبــکار مبلــغ منــدرج در ســند محســوب 

کنــد.

2.سهولت و کارآمدی بیشتر

و  تنــوع   جوالنــگاه  تجــارت،  دنیــای 
رقابت هاســت. تعــدد و تکثــر ذی نفعــان 
ــا خدمــت و چــه در  ــه کاال ی ــام ارائ چــه در مق
ــده آن، ایــن عرصــه  ــگاه مخاطــب و گیرن جای
ــه  ــت ک ــن روس ــد. از همی ــر می کن را پیچیده ت
ــد  ــر، ُکن ــت وپا گی ــای دس ــیوه ها و ابزاره ش
ــارت  ــگ تج ــان رنگارن ــی در جه و تک وجه
جایــی ندارنــد و محکومنــد بــه کنــار گذاشــته 
منفعــت  بــر  تجــارت  پایه هــای  شــدن. 
ــتوار  ــه اس ــن عرص ــران ای ــری بازیگ حداکث
اســت و هــر عنصــر تــازه وارد بــا ایــن ســنجه 
ســنجیده می شــود. وضــع و به کارگیــری 
اســناد تجــاری در نظــام معامــالت هــم 
ــرد؛  ــمه می گی ــزوم سرچش ــن ل ــًا از همی اساس
ــود  ــایه آن، س ــه در س ــهولتی ک ــی و س کارای
و منفعــت طرفیــن رابطــه تجــاری بــه 
برســد. در  مطلوب تریــن حالــت ممکــن 
همیــن راســتا، قانون گــذار همــواره ســعی 
کــرده دارنــده ســند تجــاری را بــرای وصــول 
ــا  ــد ت ــاری کن ــند ی ــه س ــریع وج ــان و س آس
ایــن اســناد بیــش از پیــش نقــش جانشــین یــا 

ــد. ــا کنن ــول را ایف ــل پ مکم
اوصافــی  مهم تریــن  از  یکــی  بی تردیــد 
ــناد تجــاری را ســبب  ــی بیشــتر اس ــه کارای ک

شــده، فرآینــد تجــارت را تســهیل کــرده 
و ظرفیت هــای اســتفاده از ایــن اســناد را 
»توثیــق«  قابلیــت  می دهــد،  افزایــش 
ــورت  ــن ص ــه در ای ــت ک ــاری اس ــناد تج اس
-مســتفاد از مــاده 247 قانــون تجــارت- 
ــر  ــب، ظه ــه طل ــوان وثیق ســند تجــاری به عن
نویســی می شــود تــا درصورتی کــه دائــن 
نتوانــد دیــن خــود را بــه طلبــکار تأدیــه کنــد، 
ــغ آن  ــول مبل ــل وص ــد از مح ــارالیه بتوان مش
ــدا  ــت پی ــود دس ــب خ ــه طل ــاری، ب ــند تج س

کنــد.

3.افزایش ضریب امنیت و دقت معامالت

جــای تردیــد و انــکار نیســت اگــر گفتــه 
شــود هرجــا کــه منفعــت اســت، پــای 
ــود.  ــد ب ــان خواه ــز در می ــع نی ــارض مناف تع
ــای  ــه دنی ــان از ورود ب ــرض آدمی ــًا غ اساس
تجــارت کســب بیشــترین مقــدار ممکــن 
از ســود و منفعــت اســت. همیــن میــل 
ــه  ــت ک ــود اس ــب س ــه کس ــیری ناپذیر ب س
ــه  ــاری را ب ــادالت تج ــت مب ــت و صح امنی
مخاطــره می انــدازد و بــه همیــن خاطــر 
و  مکانیســم ها  توســط  اســت  ضــروری 
ــیده و  ــل رس ــه حداق ــر ب ــن خط ــی ای ابزارهای
دقــت معامــالت بیــش از پیــش تأمیــن شــود. 
ــرای  اســناد تجــاری نیــز در همیــن راســتا و ب
رفــع معایــب پول هــای ســنتی همچــون 
ــی  ــکه های تقلب ــرب س ــکناس، ض ــل اس جع
و دشــواری حمل ونقــل پــول، ســرقت و 
پول هــای  فرسوده شــدن  پــول،  فقــدان 
کاغــذی و مدت پذیــر نبــودن پــول طــرح 
و بــه کار گرفتــه شــدند. اســناد تجــاری 
عــالوه بــر کاســتن خطــرات فیزیکــی اقســام 
ــرای مشــکالت اعتبــاری نیــز  ســنتی پــول، ب
چاره ســاز بوده انــد. »مســئولیت تضامنــی 
امضاکننــدگان ســند تجــاری« و »امــکان 
ــداع  ــدون ای ــته ب ــن خواس ــرار تأمی ــدور ق ص
خســارات احتمالــی« ازجملــه اوصافــی اســت 
کــه ضریــب امنیــت خاطــر دارنــده ســند 
ــش می دهــد. ــش افزای ــش از پی تجــاری را بی

ــِی  ــه ذات ــده -ک ــای ذکرش ــم مزای ــا به رغ ام
اســناد تجــاری اســت- گونــه ســنتی و 
ــاق  ــدم انطب ــل ع ــه دلی ــناد، ب ــن اس ــج ای رای
بــا تحــوالت نظــام تجــاری و اقتضائــات 
ــادالت  ــه مب ــاًل از چرخ ــا عم ــه روز، ی فّناوران
ــی  ــورت باق ــا در ص ــده اند ی ــار گذاشته ش کن
ــن عرصــه، بخــش قابل توجهــی  ــدن در ای مان
ــت.  ــده اس ــتفاده مان ــدون اس ــان ب از ظرفیتش
تجــاری  اســناد  محدودیــت  مهم تریــن 
ــن  ــت. بدی ــودن آن هاس ــز ب ــنتی، متمرک س
معنــا کــه تمــام مراحــل صــدور، انتقــال، 
تأدیــه وجــه، واخواســت و نیــز اوصــاف و 

ــه  ــت ک ــر دور داش ــد از نظ نبای
به واســطه  تجــاری  اســناد 
ــا »تجــارت«  رابطــه تبعــی که ب
تغییراتــی  از  متأثــر  دارنــد، 
ــاختار  ــه در س ــود ک ــد ب خواهن
بــه  می دهــد.  رخ  آن  کالن 
دیگــر ســخن، از آنجــا کــه 
و  اقســام  تجــارت،  مفهــوم 
ــًا  ــق آن و طبع ــیوه های تحق ش
حقــوق تجــارت، دائمــًا در حــال 
تحــول و دگرگونــی اســت، دگم 
اندیشــی در نگریســتن بــه 
ابزارهــا و روش هــا، خطایــی 
روش شــناختی و محتــوم بــه 

شکســت اســت
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ــی  ــای کل ــی در معن ــر نویس  ظه
انتقــال اســناد تجــاری بــه 
دیگــری اســت؛ بدیــن شــکل که 
دارنــده ســند می توانــد بــا امضا 
ــه  ــاری کلی ــند تج ــت س در پش
حقــوق خــود در ســند تجــاری را 
ــه دیگــری انتقــال دهــد و او را  ب
ــدرج  ــغ من ــکار مبل ــوان طلب به عن

ــد ــوب کن ــند محس در س

ــز  ــِر متمرک ــاد معتب ــک نه ــزد ی ــات آن ن کیفی
ثبــت و ضبــط شــده و تحــت نظــارت آن، 
رســمیت و وجاهــت می یابــد. همیــن امــر 
امــکان تبــادل اســناد میــان اشــخاص، 
شــرکت ها و کشــورها را از میــان می بــرد 
و ســبب می شــود حــوزه نفــوذ و عمــل 
ــورها  ــی کش ــای داخل ــه مرزه ــناد ب ــن اس ای
ــد. ایــن محدودیــت از یک ســو و  محــدود بمان
تشــتت و تکثــر قوانیــن از ســوی دیگــر، لــزوم 
ــه  ــع ب ــن راج ــکام و قوانی ــازی اح یکپارچه س
اســناد تجــاری را بیــش از پیــش آشــکار 
کــردو در نهایــت جامعــه ملــل تصمیــم 
گرفــت در کنوانســیون هاي 1930 و 1931 
ــکل  ــرای متحدالش ــی ب ــو،  قانون ــالدی ژن می
ــد  ــه کن ــک را تهی ــفته و چ ــرات، س ــردن ب ک
تــا حقــوق داخلــی کشــورها در زمینــه 
ــن دو  ــه ای ــق الحــاق ب اســناد تجــاری از طری
کنوانســیون بــه صورتــی نســبتًا واحــد درآیــد.

پرده آخر...

ــژه اســناد تجــاری  ــه اهمیــت وی ــا عنایــت ب ب
ــر و تحــول اساســی نظــام  ــه تغیی ــا نظــر ب و ب
مبــادالت، بازاندیشــی در ماهیــت ایــن اســناد 
ــازه  ــای ت ــا نیازه ــا ب ــازی آن ه و متناسب س
بازیگــران عرصــه تجــارت و واقعیــات و 
ــروری  ــی ض ــام حقوق ــه نظ ــال ب ــائل مبت مس
ــد از نظــر دور داشــت  ــه نظــر می رســد. نبای ب
ــی  ــه تبع ــطه رابط ــاری به واس ــناد تج ــه اس ک
کــه بــا »تجــارت« دارنــد، متأثــر از تغییراتــی 
خواهنــد بــود کــه در ســاختار کالن آن رخ 
می دهــد. بــه دیگــر ســخن، از آنجــا کــه 
شــیوه های  و  اقســام  تجــارت،  مفهــوم 
تجــارت،  حقــوق  طبعــًا  و  آن  تحقــق 
ــت،  ــی اس ــول و دگرگون ــال تح ــًا در ح دائم
ــا و  ــه ابزاره ــتن ب ــی در نگریس ــم اندیش دگ
ــوم  ــناختی و محت ــی روش ش ــا، خطای روش ه
ــت  ــم اهمی ــا علیرغ ــت؛ ام ــت اس ــه شکس ب
ــی  ــو کهنگ ــناد، از یک س ــن اس ــی ای و کارای
ــاری  ــناد تج ــه اس ــوط ب ــد مرب ــکام و قواع اح
ــتفاده  ــای روز، اس ــا نیازه ــاق ب ــدم انطب و ع
بهینــه از ظرفیت هــای ایــن اســناد را بــا 
ــوی  ــاخته و از س ــه س ــدی مواج ــی ج چالش
ــاری  ــالت تج ــده معام ــد فزاین ــر، »رش دیگ
بین المللــی ســبب شــده کــه بــا اســناد 
ــویم  ــرو ش ــارت روب ــای تج ــدی در دنی جدی
کــه در چارچــوب ســنتی اســناد تجــاری 
ــی  ــام حقوق ــل نظ ــام و تعل ــد«. ابه نمی گنجن
ــه  ــوط ب ــکام مرب ــب دادن اح ــران در ترتی ای
ــوارد  ــاری، در م ــناد تج ــور اس ــکال نوظه اَش
متعــدد، خاصــه در مــوردی کــه معاملــه 
ــی و  ــای الکترونیک ــق داده ه ــاری از طری تج
ــاط از راه دور صــورت  ــا کمــک وســایل ارتب ب

ــود. ــان می ش ــش نمای ــش از پی ــرد، بی می پذی
همچنیــن به مــوازات ضــرورت روزآمدســازی 
قوانیــن تجــاری نبایــد بــر ایــن نکتــه 
چشــم بســت کــه نظام هــای تجــاری و 
ــورهای  ــب کش ــارت در اغل ــوق تج ــز حق نی
شــدن  غیرمــادی  ســوی  رو  پیشــرفته 
تمرکززدایــی  و   )Dematerialization(

دارنــد.  )Decentralization(

 ظهــور و رشــد کســب وکارهای خانگــی 
آداب  نیــز  اســتارت آپ ها  ســربرآوردن  و 
معاملــه را در اذهــان مــردم دگرگــون ســاخته 
اســت. امــروزه افــراد ترجیــح می دهنــد 
ــد  ــان بمانن ــل کارش ــا مح ــه ی ــتر در خان بیش
گرفتــه  روزمــره  خریدوفروش هــای  از  و 
تــا مبــادالت و تراکنش هــای مالــی را بــر 
ــد،  ــام دهن ــی انج ــادالت الکترونیک ــتر مب بس
ــاب  ــه حس ــود ب ــی خ ــاب بانک ــول را از حس پ
ــی تعهــد پرداخــت  ــرده و حت ــل ک دیگــر منتق
ــای  ــه معن ــه ب ــا هم ــد. این ه ــدت دار بدهن م
آن اســت کــه ابزارهــای ســنتی تجــاری، 
ــروز  ــه کاِر ام ــوخته اند و ب ــره ای س ــر مه دیگ
مدت هاســت  دیگــر  اکنــون  نمی آینــد؛ 
کــه تجــارت، نیازهــای واقعــی بشــری را 
تجــارت  حقــوق  می کنــد.  آینه گردانــی 
ــت اندازی  ــن پوس ــه ای ــت ب ــار اس ــم ناچ ه
تــن در دهــد. به جــای آنکــه نهادهــای 
حقــوق تجــارت ســنتی، موجودیت هایــی 
ــا  ــه آن ه ــد ب ــر انگاشــته شــوند، بای تغییرناپذی
ــت.  ــدن« داش ــال ش ــا و »در ح ــی پوی نگاه
ــواب زده را  ــداِن خ ــد حقوق ــتی بای ــاال دس ح
تکانــی دهــد؛ اتفــاق خــودش نمی افتــد!

ــر اســتفاده شــده  ــع زی ــن نوشــتار از مناب در ای
ــت اس

1. کتــاب »حقــوق تجــارت تطبیقــی«، تألیــف 
دکتــر ربیعــا اســکینی، انتشــارات مجــد

ــف  ــی«، تألی ــناد تجارت ــوق اس ــاب »حق 2. کت
ــزان ــی، نشــر می ــر کــورش کاویان دکت

3. کتــاب »مختصــر حقــوق تجــارت«، تألیــف 
انتشــارات  توکلــی،  محمدمهــدی  دکتــر 

ــر ــوب آخ مکت
ــه »قانــون تجــارت ایــران و ضــرورت  4. مقال
ــی  ــروه پژوهش ــف گ ــری در آن«، تألی بازنگ
حقــوق خصوصــی موسســه مطالعــات و 
ــه  ــش، مجل ــهر دان ــی ش ــای حقوق پژوهش ه
ــماره 1  ــال اول، ش ــی، س ــهای حقوق پژوهش

ــتان 1381 ــار و تابس به
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آموزش رایگان بالک چنی، ارز دیجیتال و توکن

با توکن KAT1 از محتوای 
آاکدمی ققنوس استفاده کنید!
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نخستین سالروز انتشار

گرامی باد

توکن KAT1 بر بستر شبکه ققنوس

آموزش رایگان بالک چنی، ارز دیجیتال و توکن

با توکن KAT1 از محتوای 
آاکدمی ققنوس استفاده کنید!
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نگاهی به عملکردSWIFT  و FATF در گفت وگو با وحید صیامی

آنچه خود داشت بدست بیگانه فتاد!

ــیاری در  ــای بس ــم، تجارت خانه ه ــان بودی ــک جه ــا ممال ــتد ب ــردم دار داد و س ــود س ــا خ ــی م زمان
فرنگ)فرانســه(، نمســه)اتریش(، بریتانــی و ینگــه دنیا)ایــاالت متحــده امریــکا( بودنــد که مرکزشــان 
در تهــران و اصفهــان بــود و تجــار ایرانــی بــا ممالــک جهــان تجــارت می کردنــد. بــرات تجــار ایرانــی 
حکــم طالی نــاب داشــت و همــه جــا نقــد می شــد. حــال امــا مــا ز اســب افتاده ایــم و دانــش تجارت 
و مبــادالت حســاب بــاز کــه زمانــی خــود صاحــب ســبک و نظــر در آن بوده ایــم، اکنــون در دســتان 
ــه  ــه و قلدرمآبان ــای یک جانب ــه تحریم ه ــم ک ــر می بری ــه س ــی ب ــون در دوران ــت. اکن ــران اس دیگ
ــد  ــران وارد کــرده اســت، هرچن ــر پیکــره اقتصــاد ای ــادی ب ــکا آســیب بســیار زی ایاالت متحــده امری
قــرار بــود پــس از توافــق هســته ای برجــام، فرجــام ایــن اوضــاع ناگــوار اقتصــادی خجســته و نیــک 
باشــد، هرچنــد ولی اهلل ســیف رئیــس کل بانــک مرکــزی وقت خبــر از اتصــال شــبکه ســوئیفت داد؛ اما 
هیــچ پولــی ردوبــدل نمی شــد و بــرای دریافــت پــول نفــت پروســه های بوروکراتیــک بســیاری بایــد 
ــرد؛ امــا ســازوکار  ــز می گی ــون نی از ســوی دســتگاه دیپلماســی و اقتصــادی صــورت می گرفــت و اکن
شــبکه ســوئیفت بــه چــه صــورت اســت؟ ســاختار FATF چگونــه اســت؟ چگونــه می تــوان از ایــن 
تنگنــای اقتصــادی به ســالمت گذشــت؟ آیــا اســناد تجــاری دیجیتــال راهــکار مــا بــرای خالصــی از 
شــر تحریم هــا اســت؟ وحیــد صیامــی کارشــناس پرداخــت و مؤلــف کتــاب دانشــنامه پرداخــت و 
بانکــداری الکترونیکــی در گفت وگویــی بــا ققنــوس پاســخ گوی پرســش های مــا بــود، آنچــه در پــی 

ــن گفــت و شــنفت اســت. ــد مشــروح ای می آی

کسریدهقان
کارشناس آکادمی ققنوس
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مختصــریدربــارهفراینــددیجیتالی
شــدنمطــرحفرمایید؟

ابتــدا بایــد از برگــزاری ایــن نشســت کــه امکانی 
بــرای مطــرح کــردن چنیــن موضوعاتــی را 
ــم،  ــحالی کن ــراز خوش ــت اب ــرده اس ــم ک فراه
پیــش از ورود بــه بحــث بهتــر اســت، ابتــدا 
ــه مباحــث و الفاظــی  نگاهــی شناخت شناســانه ب
نظیــر دیجیتــال و الکترونیکــی و تفاوت هــا و 
ــه  ــب ب ــیم. قری ــته باش ــا داش ــاختارهای آن ه س
ــا در  ــت داد ت ــی دس ــش فرصت ــال پی ــک س ی
 Digitizing,« ــاره ــود را درب ــث خ ــه ای مباح مقال
Digitalization, Digital transformation« بیــان 

ــم .1 کن
در ابتــدا ما فراینــدی تحــت عنــوان Digitizing یا 
رقومــی ســازی را از ســر گذراندیــم کــه صــورت 
دیگــر آن همــان الکترونیکــی ســازی اســت و بــه 
ــناد  ــا و اس ــری فرم ه ــه یکس ــاره دارد ک ــن اش ای
ــازمان های  ــردش کار در س ــای گ ــه مبن اداری ک
ــر و دســتک ها حــذف  ــواع دفت ــود و ان ــف ب مختل
ــی  ــا Object اطالعات ــه ی ــک کالس ــدند و ی ش
ــف  ــای مختل ــن بخش ه ــردش کار بی ــای گ مبن

ســازمان روی بســتری الکترونیکــی شــد. 
ــن  ــه ای ــود و ب ــی Digitalization ب ــول دوم تح
نکتــه اشــاره داشــت کــه فراینــد خدمات رســانی 
بــه لطــف مفهومــی تحــت عنــوان کانــال، 
متحول شــد؛ یعنــی تمرکــز روی ایــن نکتــه قرار 
ــی  ــود خدمت ــرار ب ــر ق ــر اگ ــه پیش ت ــت ک گرف
ــه  ــت چگون ــن خدم ــود ای ــه ش ــه مشــتری ارائ ب
ــه  ــرد و دوم اینک ــرار بگی در دســترس مشــتری ق
پردازش هــای الزم مربــوط بــه ایــن خدمــت 
چگونــه انجــام شــود، نکتــه اساســی این بــود که 
ایــن دو امــر از یکدیگــر قابــل تفکیک شــد. برای 
ــه بانک  مثال در صنعــت بانکــداری شــما زمانی ب
ــما  ــی ش ــود و وقت ــه ای ب ــک کازی ــد،  ی می رفتی
ــن  ــد بزرگ تری ــک می رفتی ــه بان ــه ب ــا دفترچ ب
ــتند  ــه می توانس ــه چگون ــود ک ــن ب ــکل ای مش
ــض و  ــه عری ــادل دفترچــه شــما را در آن کازی مع
طویــل پیــدا کننــد. گام اول یعنــی در الکترونیکی 
ــراداده  ــه داده و ف ــد و ب ــع ش ــه جم ــازی کازی س
)Data & Metadata( در کامپیوتــر اپراتــور تبدیــل 
شــد؛ امــا شــما همچنــان بــا دفترچــه وارد بانــک 
می شــدید و کار خــود را انجــام می دادیــد. تحــول 
Digitalization ایــن بــود کــه دیگــر نیــازی نبــود 

ــک  ــه بان ــد، بلک ــه کن ــک مراجع ــه بان ــرد ب ــا ف ت
وارد مغــازه یــا دفتــر کار فــرد شــد. مفهــوم کانــال 
شــکل گرفت و دیگــر نیــازی نبــود تــا تحصیلدار 
ــرده  ــک ب ــه بان ــا شــرکت ب ــازه ی وجهــی را از مغ
ــان  ــه کارت خوان هم ــد، بلک ــاب بخوابان و به حس
کار را انجــام مــی داد. پــس بــا شــکل گیری 
ــورت  ــود به ص ــرار نب ــر ق ــال، دیگ ــوم کان مفه
نقــدی وجهــی از مشــتریان گرفته شــود و توســط 
ــع  ــود. درواق ــده ش ــاب خوابانی ــدار به حس تحصیل
همــان کار باجــه بانــک در مغــازه یــا بنــگاه انجام 

شــد، در ایــن هنــگام دســترس پذیری بــه لحــاظ 
ماهــوی تحــول یافــت؛ امــا پــردازش کــه همــان 
خوابانیــدن پــول به حســاب اســت همچنــان 

ــود. مشــابه گذشــته ب
 ایــن نکتــه را به صــورت مبنایــی بــرای ورود 
بــه بحــث صفاتــی کــه در موضــوع اســناد 
ــا  ــم، م ــر می گیری ــت در نظ ــرح اس ــاری مط تج
ــتفاده  ــدن اس ــی ش ــات از الکترونیک ــی اوق گاه
ــی  ــد، بعض ــوند "e"می گیرن ــه پس ــم ک می کنی
ــم  ــخن می گویی ــدن س ــی ش ــات از دیجیتال اوق
ــه مهــم دیگــر هــم Dematerialize اســت  و نکت
ــال  ــاری دیجیت ــناد تج ــه اس ــاً مقول ــه اساس ک
ذیــل مبحــث Dematerialize شــکل گرفتــه 
ــوع  ــن موض ــی را در ای ــه ویژگ ــن س ــت. م اس
ــه و  ــوند "e" گرفت ــده پس ــک پدی ــه ی ــه چگون ک
الکترونیکــی می شــود برشــمرده ام. در اینجــا 
ــر این همانــی  بایــد گفــت کــه تأکیــد پررنگــی ب
شــکل فعلــی بــا شــکل پیشــین اســت، بنابرایــن 
بــه لحــاظ ماهــوی چیــزی تغییــر نکــرده اســت؛ 
امــا از راه دور می توانیــد خدمــات خــود را دریافــت 
کنیــد و کار خــود را انجــام دهیــد؛ و دیگــر اینکــه 
ــه شــکل رقمی ســازی شــده و صفــر  همه چیــز ب
 Digitalization و یکــی بــه کار مــی رود؛ امــا آغــاز
ــرات ماهوی  ــا تغیی ــا Digital transformation ب ی
ــتیم  ــده ای داش ــر پدی ــر پیش ت ــت. اگ ــراه اس هم
کــه کارکردهــا و قابلیت هایــی داشــت و خدماتــی 
را ارائــه مــی داد، اکنــون چیــز جدیدی آمده اســت 
کــه به لحــاظ ماهــوی متفــاوت اســت؛ امــا همان 
کارکردهــا و قابلیت هــا را نیــز ارائــه می کنــد. 
بایــد توجــه داشــت کــه ایــن امــر خواهــان یــک 
بلــوغ اســت. اتفاقــی اســت کــه تــازه دارد تجربــه 
می شــود، از آن پیچیده تــر ایــن بحــث اســت 
کــه بــرای اینکــه Digitalization در رونــد نحــوه 
ــده رخ دهــد،  ــا ســرویس گیرن تعامــل ســازمان ب
توصیــه ای مبنــی بــر دگردیســی دیجیتــال وجود 
 Digital transformation دارد کــه مــا بــه آن

می گوییــم.

ــدیم ــهش ــمامتوج ــفش ــاتعاری ب
،Digitalization پیششــرط کــه
الکترونیکــیشــدناســت،حــالبــا
ــناد ــهاس ــهدرمقول ــهاینک ــهب توج
تجــاریدیجیتــال،ایــناســناد
ــز ــاوریDLTتوکنای ــایفنّ ــرمبن ب
ــیدر ــعحقوق ــهموان ــوند،چ میش

ــوددارد؟ ــوزهوج ــنح ای
ــک  ــه ی ــا ب ــه م ــت ک ــم اس ــی مه ــد خیل ببینی
ــه در  ــن اســت ک ــم ای ــم و آن ه ــاره کنی ــأ اش خ
واقعیــت امــر، در امریــکا، چیــن، اتحادیــه اروپــا و 
کشــورهای دیگــری کــه مــن بررســی می کنــم، 
رونــدی گســترده پــا به پــای موضوعــات 
ــاز شــده اســت و بســیار  الکترونیکــی ســازی آغ
ــام  ــد را انج ــن فراین ــا ای ــت، م ــاز اس ــورد نی م

تحــول Digitalization ایــن بــود 
کــه دیگــر نیــازی نبــود تــا فــرد بــه 
ــک  ــه بان ــد، بلک ــه کن ــک مراجع بان
ــا دفتــر کار فــرد شــد.  وارد مغــازه ی
مفهــوم کانــال شــکل گرفــت و 
ــدار  ــا تحصیل ــود ت ــازی نب ــر نی دیگ
وجهــی را از مغــازه یــا شــرکت 
به حســاب  و  بــرده  بانــک  بــه 
بخوابانــد، بلکــه کارت خوان همــان 

کار را انجــام مــی داد

  1. مقالــه دیگــری از همیــن نویســنده تحــت 
عنــوان »بیت کویــن به مثابــه قــرارداد اجتماعــی« 

ــه نشــانی: ــه اســت ب ــه ایــن موضــوع پرداخت ب

https://way2pay.ir/189326/
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نمی دهیــم و بایــد گفــت کــه الکترونیکــی 
ســازی در بســیاری از امــور بیشــتر دردســر ســاز 
ــأ  ــا خ ــد؛ ام ــد باش ــه مفی ــا اینک ــت ت ــده اس ش
مــورد بحــث ایــن اســت کــه مــا در کنــار حقــوق 
خصوصــی بحثــی داریــم تحــت عنــوان حقــوق 
عمومــی، حقــوق خصوصــی یعنــی هر آنچــه که 
در روابــط بین افــراد اســت و همــه در برابــر قانون 
ــی  ــوق عموم ــه حق ــا در حیط ــتند؛ ام ــر هس براب
ــت  ــده ای تح ــا پدی ــه م ــت ک ــن اس ــئله ای مس
عنــوان حکومــت داریــم و در اینجــا تفــاوت ایــن 
ــا  ــط ب اســت کــه اگــر در حقــوق خصوصــی رواب
ــا  ــود، در اینج ــان ها ب ــری انس ــرض براب پیش ف
مــا دربــاره رابطــه نابرابر حکومــت و مردم ســخن 
ــم، مســئله دیگــر اینکــه در هــر قلمــرو  می گویی
تنهــا و تنهــا یــک حکومــت بایــد وجــود داشــته 
ــت  ــدرت حاکمی ــی از ق ــه وقت ــد و دوم اینک باش
ســخن می گوییــم یعنــی قدرتــی نامحــدود. 
حقــوق عمومــی یعنــی اینکه مــا چگونــه مطمئن 
شــویم چنیــن ارتباطــات ذاتــاً نابرابــری چگونه در 
جامعــه می توانــد وجــود داشــته باشــد کــه منجــر 
ــد و ... .  ــده نباش ــیب زنن ــده، آس ــاد نش ــه فس ب
ــتند.  ــی هس ــوق عموم ــث حق ــره بح ــا دای این ه
کل اتفاقــی کــه در بحــث الکترونیکــی ســازی در 
دنیــا رخ می دهــد ایــن اســت کــه شــما یکســری 
روندهــای پس وپیــش را مشــاهده می کنیــد؛ 
یعنــی جایــی ابتــدا الکترونیکــی ســازی می شــود 
و شــما حقــوق عمومــی را تغییــر می دهیــد، 
جای دیگــری حقــوق عمومــی را تغییــر می دهند 
و عطــف بــه آن الکترونیکــی ســازی شــکل 
می گیــرد. لــذا ایــن موضــوع موضوعــی مبســوط 
ــه  ــزی ک ــه 70% آن چی ــک ب اســت. چه بســا نزدی
ــیم  ــا می شناس ــه اروپ ــاد اتحادی ــوان نه ــا به عن م
ــی در  ــده عظیم ــن پدی ــت و چنی ــن اس کارش ای

ــب اســت. ــا غای کشــور م
ــا،  ــه واژه ه ــوه ترجم ــر نح ــخص اگ ــور مش به ط
متــون و ادبیــات موضــوع موردبحــث را مشــاهده 
ــارت  ــون تج ــب قان ــان تصوی ــه زم ــا ب ــد، ی کنی
الکترونیــک و ســکون بیــش از 20 ســاله 
پــس ازآن نــگاه کنیــد، در کنــار طــراوت، تازگی و 

ــن حاکــم  به روزرســانی هایی کــه در بحــث قوانی
بــر تجــارت الکترونیــک در کشــورهای دیگــر رخ 
می دهــد. ]بــه ایاالت متحــده یــا اروپــا نیــز اشــاره 
ــتند[،  ــبی نیس ــای مناس ــرا مثال ه ــم زی نمی کن
کشــورهایی نظیــر ترکیــه، مصــر، اردن، مالــزی، 
ــواره کشــور  ــم ق ــه ه ــزی و کشــورهایی ک اندون
مــا هســتند را می تــوان دیــد. در نتیجــه در اینجــا 
وقتــی می خواهیــم دربــاره ایــن موضوعــات 
ــی  ــم مباحــث دچــار واگرای ــد ســخن بگویی جدی
می شــوند؛ یعنــی مــا بــه خــارج می رویــم 
ــی  ــم، وقت ــاهده می کن ــوژی را مش ــک تکنول ی
می خواهیــم مشــابه آن را در کشــور بنیان گــذاری 
کنیــم می بینیــم کــه آن کشــور مجهــز بــه 
زیرســاختی غنــی در حقــوق اقتصــاد اســت؛ امــا 
ــده  ــن حــوزه کامــاًل مغفــول مان ــا ای در کشــور م
اســت. در نتیجــه بســیاری از سیســتم ها در کشــور 
مــا دچــار دشــواری ها و نابســامانی ها می شــود، 
حــال وقتــی بــه موضوعاتــی نظیــر رمــزارز و 
ــود را  ــأ خ ــن خ ــد، ای ــره می رس ــن و غی بالک چی

ــد. ــان می کن ــتر نمای بیش

ــیخــودبازگردیــم، ــهپرســشاصل ب
ــا ــالآی ــراتدیجیت ــتفادهازب ــااس ب
میتــوانمشــکلتحریــمراحــل
کــرد،میتــوانازدیــدنهادهــای
ــد، ناظــریهمچــونFATFپنهــانمان
ــران ــالوبح ــکلانتق ــوانمش میت

ــرد؟ ــلک ــوئیفتراح س
و  ظرفیت هــا  دیجیتــال،  بــرات  بیاییــم 
را  می کنــد  ایجــاد  کــه  فرصت هایــی 
بررســی کنیــم. مســئله مــا دیجیتال ســازی 
ــی  ــون گوی ــا اکن ــال م ــود. ح ــاری ب ــناد تج اس
ارتباطمــان بــا جامعــه جهانــی قطــع اســت زیرا 
صنعــت بانکــداری مــا بــه دنیــا متصــل نیســت، 
صنعــت بانکــداری مــا بــه دنیــا متصــل نیســت 
زیــرا بــه ســوئیفت وصــل نیســت. در ســوئیفت 
ــا  ــاری را جابه ج ــناد تج ــت، اس ــر اس ــه خب چ
می کننــد، یــک ترتیــب مفهومــی برقرار اســت؛ 
یعنــی یــک چیــزی تحــت عنــوان انتقال اســناد 
ــل  ــر ســروصدا و مفصــل، ذی ــی پ تجــاری خیل
بحــث ســوئیفت در بافتــار چیــزی بنــام تجــارت 
ــروم  ــا از آن مح ــود و م ــام می ش ــی انج جهان
هســتیم، گویــی تحریــم همیــن اســت. تحریــم 
ــادل  ــرای تب ــی اینکــه در زیرســاختی کــه ب یعن
ــل  ــوئیفت ذی ــوان س ــناد تجــاری تحــت عن اس
ــن را  ــود دارد م ــی وج ــارت جهان ــررات تج مق
ــد. ــم می گوین ــن تحری ــه ای ــار گذاشــته اند، ب کن
حــال ببینیــم کــه گزینــه پیــش روی مــا 
چیســت. واقعیــت امــر ایــن اســت کــه پــس از 
ــس  ــکا و انگلی ــی امری ــی دوم وقت ــگ جهان جن
توانســتند در اروپــا نیــرو پیــاده کننــد، مشــخص 
ــوز جنــگ  ــدان هســتند. هن ــروز می شــد کــه پی
ــت  ــه در ایال ــود ک ــده ب ــام نش ــی دوم تم جهان

در حیطــه حقــوق عمومــی مســئله 
ایــن اســت کــه مــا پدیــده ای 
تحــت عنــوان حکومت داریــم و در 
اینجــا تفــاوت ایــن اســت کــه اگر 
ــا  ــط ب ــی رواب ــوق خصوص در حق
پیش فــرض برابــری انســان ها 
ــه  ــاره رابط ــا درب ــا م ــود، در اینج ب
ــخن  ــردم س ــت و م ــر حکوم نابراب
ــه  ــر اینک ــئله دیگ ــم، مس می گویی
ــک  ــا ی ــا و تنه ــرو تنه ــر قلم در ه
حکومــت بایــد وجــود داشــته 
باشــد و دوم اینکــه وقتــی از قدرت 
می گوییــم  ســخن  حاکمیــت 

ــدود ــی نامح ــی قدرت یعن
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ــوان  ــت عن ــی تح ــکا اجالس ــایر امری نیوهمپش
برتــون وودز برگــزار شــد کــه در آنجــا موضــوع 
ــر اینکــه  ــی ب بســیار مهمــی بررســی شــد. مبن
ــن  ــه ای ــر ب ــی منج ــگ جهان ــای جن خرابی ه
خواهــد شــد کــه تمامــی دولــت به ســوی 
بازســازی خرابی هــا برونــد ولــی پولــی ندارنــد، 
ــند، وارد  ــته باش ــول داش ــر پ ــر اگ از ســوی دیگ
سیاســت های تشــویق صــادرات می شــوند 
و بــرای ایــن کار ارزش پــول ملــی خــود را 
ــاد  ــر در اقتص ــن ام ــه ای ــد ک ــش می دهن کاه
جهانــی آســیب زا اســت. پروفســور وایــت 
ایــده پــرداز اصلــی آمریکایی هــا و جــان 
ــوی  ــرا از س ــاددان نهادگ ــز اقتص ــارد کین مین
شــرکت  کنفرانــس  ایــن  در  انگلیســی ها 

داشــتند.
ــگ  ــی از جن ــای ناش ــازی خرابی ه ــرای بازس ب
ــل  ــران بین المل ــعه و عم ــک توس ــی بان جهان
ــی  ــک جهان ــه بان ــا ب ــه بعده ــد ک ــیس ش تأس
تبدیــل شــد. ایده هــای مطــرح شــده از دو 
ســمت متفــاوت بــود، کینــز بــر ایــن قــول بــود 
ــکیل  ــل تش ــای بین المل ــاق پایاپ ــک ات ــه ی ک
ــک  ــه ی ــود ک ــر ب ــن نظ ــر ای ــت ب ــود و وای ش
ــود. در  ــکیل ش ــی تش ــی بین الملل ــه پول اتحادی
اینجــا بــود کــه ایــن بحــث مطرح شــد کــه این 
ــر چــه ارزی باشــد و ارز  ــای مبتنــی ب ــاق پایاپ ات
مرجــع بــرای تسویه حســاب ها کــدام ارز باشــد. 
ــد.  ــاب ش ــکا انتخ ــه دالر امری ــود ک ــی ب بدیه
همچنیــن مقــرر شــد ارزش برابــری واحــد پول 
ــا دالر ثابــت و مشــخص باشــد  هــر کشــوری ب
ــه  ــول ک ــی پ ــدوق بین الملل ــوز صن ــا مج و ب
ترکیبــی از اتــاق پایاپــای بین الملــل و اتحادیــه 
ــد  ــری واح ــود ارزش براب ــی ب ــی بین الملل پول
پــول خــود را تغییــر دهنــد. همچنیــن مقرر شــد 
ــدوق  ــن صن کــه همــه کشــورهای عضــو در ای
حســاب داشــته باشــند و SDR 1  را به عنــوان 
مبنــای وثیقه گیــری و انجــام امــور مالــی 
ــدوق  ــه کار صن ــاز ب ــس از آغ ــد. پ ــاد کردن ایج
ــوان دالر  ــت عن ــی تح ــول بحث ــی پ بین الملل
ــی در  ــی بانک های ــت؛ یعن ــکل گرف ــی ش اروپای
اروپــا بودنــد کــه اعتبــارات متقابلــی کــه بــرای 
هــم تعریــف می کردنــد بــر مبنــای دالر امریــکا 
بــود؛ امــا درواقــع دالری وجــود نداشــت و ایــن 
ــرای  ــتند. ب ــادی نداش ــه ازای م ــا ب ــارات م اعتب
ــیس  ــده تأس ــکل ای ــن مش ــه ای ــامان دهی ب س
نهــاد ســوئیفت SWIFT(2(  مطــرح شــد، بــرای 
ــاپ و  ــای چ ــه دالره ــد ک ــکا بدان ــه امری اینک
ــا  ــوند و آی ــل می ش ــه منتق ــده چگون منتشرش
ــه  ــد کــه ماب حســاب های دالری ای وجــود دارن
ــا دالری  ــد ی ــود نباش ــی موج ــان طالی ازایش

ــد؟ ــده باش ــاپ و منتشرنش چ
ــه  ــد ک ــیس ش ــوئیفت تأس ــاد س ــن نه بنابرای
ــز آن  ــده تمرک ــت و عم ــک اس ــر آن در بلژی مق
ــن  ــه ای ــا قضی ــت؛ ام ــا اس ــه اروپ روی اتحادی

ــت؛  ــا اس ــد در اروپ ــوئیفت هرچن ــه س ــت ک اس
ــاالت  ــل و انتق ــک 70% نق ــان نزدی ــا همچن ام
ــن  ــه همی ــت و ب ــکا اس ــا دالر امری ــی آن ب مال
ــت  ــی اس ــکا مدع ــل ایاالت متحــده امری دلی
ــی روی نهــاد ســوئیفت  ــرل کامل ــد کنت کــه بای

ــد. ــته باش داش
بایــد گفــت نهــاد ســوئیفت نهــادی موفــق بوده 
ــت.  ــته اس ــادی داش ــای زی ــت و نوآوری ه اس
ــه  ــال مقابل ــه دنب ــن ب ــه چی ــال 2000 ک از س
ــث  ــه بح ــده، در عرص ــکا برآم ــلطه امری ــا س ب
ــرده  ــد ک ــوع تأکی ــد موض ــا روی چن پرداخت ه
ــز گره گشــا  ــا نی ــرای م ــد ب ــن می توان اســت. ای
باشــد کــه آیــا مــا نیــز می توانیــم همــان کاری 
کــه چیــن انجــام داده اســت را صــورت دهیــم. 
چیــن بــرای بــه زیــر کشــیدن اســتیالی امریکا 
ــه اســت و  ــدا China Union Pay را راه انداخت ابت
عــادت آمریکایــی مبتنــی بــر پرداخــت بــا چک 
ــز  ــرد. تمرک ــن ب ــای را از بی ــاق پایاپ و روی ات
زیــادی روی کارت اعتبــاری کــرد و حجــم 
تراکنــش و اعتبــارات کارت هــای اعتبــاری 
ــتر کارت و ... در  China Union Pay از ویزا و مس

ــد. ــتر ش ــاه بیش ــی کوت مدت
همچنیــن بــا بیــش از 50 کشــور پیمــان 
دوجانبــه پولــی منعقــد کــرد، اخیــراً هــم 
وارد پیمــان چندجانبــه پولــی شــده اســت. 
 ایــن باعــث حــذف کامــل دالر می شــود...

ــاارزهای ــدب ــیکشــورهابتوانن یعن
ــا ــیب ــادالتبینالملل خودشــانمب
ــارا ــنپیمانه ــوای ــورهاعض کش

انجــامدهنــد...
 دقیقــًا، اگــر دقــت کنیــد مشــکل پیــش روی ما 
چیســت، ایــن اســت کــه بــرای مثــال کشــور ما 
ــد، ارزش  ــه کن ــتان معامل ــا افغانس ــد ب می خواه
ــا افغانــی تعریف نشــده  برابــری مســتقیم ریال ب
ــه  ــال ب ــتقیم ری ــری مس ــا ارزش براب ــت؛ ام اس
ــا  ــاز م ــده و ب ــه دالر تعریف ش ــی ب دالر و افغان
ناگزیریــم زیــر ســیطره دالر قــرار گیریــم. حــال 
اگر کشــور مــا بــا شــرکای تجــاری خــود پیمان 
ــازی  ــر نی ــد، دیگ ــته باش ــی داش ــه پول چندجانب
ــالت  ــه معام ــای دالر ب ــه پ ــن نیســت ک ــه ای ب
ــن اســاس  ــر ای ــاز شــود. ب ــن شــرکا ب ــان ای می

تحریم هــا به نوعــی بی اثــر خواهــد شــد.
تــا  مبنــا  ارز  به عنــوان  دالر  به کارگیــری 
پیــش از انعقــاد تفاهم نامه هــای چندجانبــه 
ــدود  ــر ح ــورهای دیگ ــن و کش ــن چی ــی بی پول
ــن  ــن ای ــت، چی ــوده اس ــد ب ــار درص هفتادوچه
ــد درصــد رســانده اســت.  ــه چهل وچن عــدد را ب
پــس ایــن یعنــی امــکان خــروج از ســلطه دالر 
وجــود دارد، بــرای چیــن جــواب داده و چیــن در 

ــت. ــرده اس ــل ک ــد عم ــوزه توانمن ــن ح ای
حــاال چیــن چــه کار می کنــد؟ چیــن یــک 
ــل امضــا  ــا کشــور مقاب ــادالت ب ــه مب تفاهم نام

 Special Drawing( 1. حــق برداشــت مخصــوص
ــی  ــا طــالی کاغــذی یــک دارایــی پول Rights( ی
ــی  صــوری اســت کــه توســط صنــدوق بین الملل
نقدینگــی  کمبــود  تــا  شــد  ایجــاد  پــول 
ــاد  ــدای ایج ــد. در ابت ــران کن ــی را جب بین الملل
ــس از  ــود. پ ــک دالر ب ــادل ی SDR ارزش آن مع
شــناور شــدن ارزهــای بین المللــی تکنیــک 
ــده  ــبدی از 16 ارز عم ــی س ــتاندارد یعن ــبد اس س
بین المللــی تعییــن شــد کــه ایــن تعــداد در 
نهایــت بــه 4 ارز کاهــش یافــت. بــرای محاســبه 
ارزش یــک واحــد SDR مقــدار پول هــای هــر ارز 
را در ســبد بــه دالر امریــکا تبدیــل می کننــد، 
ــک  ــای دالری، ارزش ی ــن معادل ه ــوع ای مجم
ــد. ارزش  ــه دالر مشــخص می کن واحــد SDR را ب
ــداد واحــد پول هــا ضــرب  یــک واحــد SDR = تع

ــر دالر( ــا )در براب ــرخ ارزه در ن
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پــس از آغــاز بــه کار صنــدوق 
ــت  ــی تح ــول بحث ــی پ بین الملل
عنــوان دالر اروپایــی شــکل گرفت؛ 
اروپــا  در  بانک هایــی  یعنــی 
بودنــد کــه اعتبــارات متقابلــی کــه 
بــرای هــم تعریــف می کردنــد 
ــا  ــود، ام ــکا ب ــای دالر امری ــر مبن ب
ــت و  ــود نداش ــع دالری وج درواق
ــه ازای مــادی  ــا ب ــارات م ــن اعتب ای
ــه  ــرای ســامان دهی ب نداشــتند. ب
ایــن مشــکل ایــده تأســیس نهــاد 
مطــرح    )SWIFT( ســوئیفت 
ــد  ــکا بدان ــه امری ــرای اینک ــد، ب ش
کــه دالرهــای چــاپ و منتشرشــده 

چگونــه منتقــل می شــوند
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ــی  ــه پول ــان چندجانب ــن پیم ــه ای ــد ک می کن
ــت. ــم اس ــن مه ــه رک ــامل س ش

اول اینکــه تنظیم نامــه ای بــرای مبــادالت 
اســت؛ یعنــی کشــور الــف حســاب وکتاب 
ویــژه ای بــرای معامــالت و اســناد تجــاری 
کشــور ب  دارد، کشــور ب هــم نســبت بــه 
کشــور الــف همیــن وضعیــت را دارد و درنهایــت 
ــای  ــی دوره ه ــر ط ــا یکدیگ ــور ب ــن دو کش ای
مشــخصی اســناد تجــاری خــود را تهاتــر 
ــتانکاری  ــکاری و بس ــده بده ــد، باقیمان می کنن
را نیــز باهــم تســویه می کننــد. در سیســتم 
ــت  ــورت اس ــن ص ــه ای ــادالت ب ــوئیفت مب س
کــه بایــد پــول هــر تراکنــش در لحظــه 
ــا  ــود؛ ام ــام ش ــش انج ــا تراکن ــد ت ــود باش موج
 Exchange Arrangement در ایــن سیســتم
داده هــای تراکنــش منتقــل می شــوند؛ امــا 
تسویه حســاب و واریــز وجــوه به صــورت 
ــد  ــن فراین ــا در ای ــود؛ ام ــام می ش دوره ای انج
ــت  ــن اس ــه ممک ــد ک ــاق رخ می ده ــن اتف ای
ــن  ــا در عی ــده در تهاتره ــم باقیمان ــی آن رق حت
ناچیــزی، رقــم قابل توجهــی باشــد، دوم اینکــه 
ــق  ــور ب تواف ــمای کش ــف  و ش ــور ال ــن کش م
ــای  ــت حســابداری مبن ــرای ثب ــم کــه ب کرده ای
ــد و  ــای دالر باش ــر مبن ــان ب ارزش گذاری هایم
ــرا  ــن ماج ــا ای ــاب ب ــع تسویه حس ــد در موق بع
ــی  ــری یک ــرخ براب ــه ن ــویم ک ــه می ش مواج
از ایــن دو کشــور بــا دالر به شــدت کاهــش 
پیــدا می کنــد و خــب بــرای تسویه حســاب 
دچــار مشــکل می شــوند. در ایــن وضعیــت 
یــک پیمــان ویــژه بیــن دولت هــا بایــد 
ــوم اســت  ــز مرس ــازار نی ــه در ب ــود ک ــد ش منعق
ــد؛  ــه آن Currency Default Swap می گوین و ب
کــه ریســک تغییــرات ارزش برابــری دو ارز 
ــایی  ــای دالر را شناس ــر مبن ــا ب ــر ی ــا یکدیگ ب
کــرده و ایــن ریســک را یــک شــرکت بیمــه ای 
تقبــل می کنــد. بخــش ســوم هــم بحــث 
ــن  ــاد طرفی ــظ اقتص ــن حف ــتیبانی و تضمی پش
 By ــن ــه چی ــاری ک ــتین ب ــی نخس ــت؛ یعن اس
Lateral Currency Arrangement را منعقــد 

کــرد بــا کشــور تایلنــد بــود و قبــول کــرد 
ــی دچــار بحــران  ــد زمان کــه اگــر اقتصــاد تایلن
ــا  ــت ت ــش یاف ــش کاه ــد پول ــد و ارزش واح ش
ســقف 100 میلیــارد بــات1 ، از ایــن کشــور بــات 
خریــداری کنــد و یــوآن بدهــد تــا اقتصــاد ایــن 

ــود. ــت ش ــور تثبی کش
چیــن ایــن ســه ویژگــی را در یــک بســته کــرد 
ــه  ــور تفاهم نام ــش از 50 کش ــا بی ــت ب و درنهای

ــی دوجانبــه منعقــد کــرد. پول
ــا در  ــه م ــت ک ــن اس ــز ای ــا نی ــازی م ــن ب زمی
ــاال  ــل ارمنســتان، افغانســتان و ... دســت ب مقاب
ــم اســت،  ــه مه ــن نکت ــه ای ــه ب ــم و توج را داری
آیــا در ســاحت تجــاری  یــک شــرکت تجــاری 
می توانــد یک تنــه از بارهایــی کــه تحریــم 
روی دوش کشــور گذاشــته اســت بکاهــد. 
ــم  ــی ه ــه آری؛ کوشش ــت ک ــن اس ــت ای واقعی
بی ســرانجام صــورت گرفــت و رهــا شــد، مبنــی 
بــر اینکــه بــه جــای  بانک هــای مرکــزی ایران 
و ترکیــه، یک شــرکتی بــرای مثــال »ققنوس« 
ــادرات  ــت ص ــرکت مدیری ــران و ش ــرف ای از ط
ــا  ــم ی ــیس کنی ــان تأس ــا خودم ــه ی و واردات ک
ــا کار  ــا م ــد ب ــر باش ــه حاض ــد ک ــرکتی باش ش
ــر  ــوان ب ــد و می ت ــه باش ــرف ترکی ــد از ط کن
ایــن اســاس از فشــار تحریــم کاســت و همــان 
ــطحی  ــد در س ــه ش ــر گفت ــه باالت ــی ک مباحث

کوچک تــر محقــق شــود.

ــوان ــیمیت ــطحبینالملل ــادرس آی
ازمعامــاتبراتــیســخنگفت؟

ــش  ــن پرس ــا ای ــما را ب ــش ش ــد پرس  بگذاری
پاســخ بگویــم کــه آیــا اساســًا در ســطح 
ــزی  ــاری چی ــط تج ــخ رواب ــی در تاری بین الملل
ــده  ــه ش ــی پذیرفت ــط کس ــرات توس ــر از ب غی
اســت؟ تجــارت بین الملــل مفهومــش از 
اقدامــات مشــخص و برنامه ریزی شــده ای 
بــوده کــه در زمــان مهــرداد دوم اشــکانی 
ــن و روم  ــران، چی ــن ای ــه و بی ــورت گرفت ص
مبادالتــی انجــام می شــده کــه جــاده ابریشــم 
ذیــل آن راه افتــاده اســت. از ســال 1701 تنزل 
مــا آغــاز شــده اســت و از ســوی دیگــر طــرف 

ــت. ــده اس ــد ش ــی قدرتمن غرب

محصــول کــه میدانیــم مــا
ــت ــفافیتاس ــنوDLT،ش باکچی
آیــاایــنشــفافیتمنجــربــهایــن
ــاFATFونهادهــای نخواهــدشــدت
ــا ــهدورزدنتحریمه ــرمتوج ناظ
توســطایــرانشــوندومانــع
ــادیگرکشــورها ــرانب ــادالتای مب

ــوند؟ ــالش ــراتدیجیت ــاب ب
ببینیــد، یکــی از روزهــای شکســت نظــام 
ســامان دهی مدیریــت کشــور ایــن بــود 
کــه آقــای ســیف فراخوانــی زد کــه  ای 

تجــارت بین الملــل مفهومــش 
و  مشــخص  اقدامــات  از 
برنامه ریزی شــده ای بــوده کــه 
در زمــان مهــرداد دوم اشــکانی 
صــورت گرفتــه و بیــن ایــران، 
چیــن و روم مبادالتــی انجــام 
می شــده کــه جــاده ابریشــم 
ذیــل آن راه افتــاده اســت. از ســال 
ــت  ــده اس ــاز ش ــا آغ ــزل م 1701 تن
و از ســوی دیگــر طــرف غربــی 

قدرتمنــد شــده اســت
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روزنامه نــگاران بــه بانــک مرکــزی وارد 
ــه ســوئیفت وصــل اســت و  ــد ک شــوید و ببینی
ــگاران ســؤال مهمی پرســید،  بعد یکــی از خبرن
ــول  ــم پ ــا نمی توانی ــرا م ــت چ ــل اس ــر وص اگ
نفــت را وصــول کنیــم؛ امــا درواقــع چــه خبــر 
ــران از شــبکه  ــرون گذاشــته شــدن ای ــود، بی ب
تجــارت جهانــی دقیقــًا هم زمــان شــد بــا 
بحــران جهانــی و تغییرات بســیار زیاد و شــدید 
ــل  ــی در ســطح بین المل ــت مال در منطــق صنع
ســایر کشــورها و مــا بــه طــور کامــل از 
این هــا بــی خبــر بودیــم. دوم اینکــه ســازوکار 
ســوئیف یــا تحریــم چگونــه اســت، آیــا ادبیات 
ــن  ــد م ــه می گوی ــت ک ــه اس ــکا این گون امری
می خواهــم ایــران را منکــوب کنــم پــس 
ــی در  ــن ادبیات ــا چنی ــم؟ آی ــش می کن تحریم
ــرو  ــبی قلم ــتقالل نس ــه اس ــه ب ــا توج ــا ب دنی
قضایــی کــه مطــرح اســت می توانــد کار 

کنــد؟ خیــر این گونــه نیســت.
در ســوئیفت ســازوکار بــه ایــن صــورت اســت 
کــه هــر بانکــی می خواهــد اشــتراک ســوئیفت 
را داشــته باشــد، بایــد یکســری اصــول را 
رعایــت کنــد. اگــر دو بانــک می خواهنــد 
باهــم معاملــه کننــد ســوئیف می گویــد 
ــن  ــر م ــر نظ ــا اگ ــدارد؛ ام ــی ن ــن ربط ــه م ب
ــه  ــه ب ــد، تجرب ــد بدانی ــوئیفت را می خواهی س
ــرد  ــت عملک ــی صح ــد آن بانک ــن می گوی م
ــد،  ــه داده باش ــالن را ارائ ــی ف ــه گواه دارد ک
 X مدیریــت ریســک داشــته باشــد و اســتاندارد
را رعایــت کــرده باشــد و ... . همچنیــن مــن در 
ــر  ــه دیگ ــام  دارم ک ــاختار پی ــک س ــوئیفت ی س
ــه  ــرای اطــالع از اینک ــید ب ــور نباش ــما مجب ش
ــرده  ــت ک ــتاندارد X را رعای ــک اس ــالن بان ف
اســت یــا نــه اقــدام بــه نامه نــگاری به صــورت 
دســتی کنیــد، بــا واردکــردن یــک کــد خــاص 
ــط  ــتاندارد توس ــن اس ــه ای ــود ک ــخص ش مش
ــر؟ ــا خی ــت ی ــده اس ــت ش ــک رعای ــالن بان ف
اتفاقــی کــه افتــاد و مــا در ایــران بــرای 
آن آمــاده نبودیــم، ایــن قصــه بــود کــه 
ــه  ــد ک ــران گفتن ــه ای ــی ب ــای خارج بانک ه
ــان را  ــی بهم ــالن و گواه ــتاندارد ف ــما اس ش
داریــد، مــا هــم نداشــتیم پــس گفتنــد کــه مــا 

بــا شــما کار نمی کنیــم.
در بحــث گشــایش LC مــا بــا مفهومــی 
 Correspondent مواجهیــم تحــت عنــوان
ــل  ــک عام ــن بان ــل، ای ــک عام ــا بان Bank ی

چــه کاری می کنــد، نقــش نماینــده بانــک 
ــد. ــا می کن ــی را در یــک کشــور دیگــر ایف اصل

بــرای مثــال خریــدار محصــول ایــران در 
آلمــان، بــه یــک بانــک آلمانــی مراجعــه 
می کنــد تــا برایــش LC گشــوده شــود، آن 
بانــک آلمانــی کلــی کنتــرل بــرای ایــن عمــل 
ــک  ــی بان ــل یعن ــک عام ــد، بان ــام می ده انج
آلمانــی بــه فــالن بانــک ایرانــی بــرای نمونــه 

بانــک ملــی می گویــد مــن کــه در ایــران 
نیســتم شــما از طــرف مــن ایــن چنــد کنتــرل 
را انجــام دهیــد، حــال از بانــک ملــی می پرســد 
ــتید،  ــنا هس ــا آش ــن کنترل ه ــا ای ــا ب ــما آی ش
جــواب منفــی دریافــت می کنــد، نهایتــًا 
ــه  ــد ک ــن نتیجــه می رس ــه ای ــی ب ــک آلمان بان
ــد،  ــکاری کن ــد هم ــی نمی توان ــک ایران ــا بان ب
ــی  ــی و جهان ــتاندارهای بین الملل ــا اس ــرا ب زی
ــا از  ــانی م ــن آس ــه همی ــدارد. ب ــی ن همخوان
شــبکه ارتباطــی بیــرون انداخته شــده ایم.

پیش تــر سیســتم بــر ایــن قاعــده بــود کــه بــر 
اســاس یــک فهرســتی تحــت عنــوان مدیریت 
لیســت تحریــم1  وجــود داشــت و هرکســی که 
ــه  ــرار می گرفــت اجــازه معامل اســمش در آن ق
ــا آن داده نمی شــد؛ امــا اکنــون مدتــی اســت  ب
ــی  ــت و نگران ــده اس ــع ش ــت جم ــه آن لیس ک
ــره  ــرای مذاک ــی ب ــا تیم ــه م ــت ک ــن اس ای
بفرســتیم تــا تحریم هــا را خنثــی کنــد، 
درحالی کــه دیگــر اساســًا تحریمــی وجــود 
ــا  ــت؛ ام ــرده اس ــر ک ــازوکار تغیی ــدارد و س ن
ــت؟ در  ــورت اس ــه ص ــه چ ــازوکار ب ــون س اکن
ــده  ــرار ش ــل FATF ق ــارت بین المل ــطح تج س
ــد. ــخص کن ــالت را مش ــک معام ــت ریس اس

وضعیتــی را متصــور شــوید کــه یــک شــرکت 
ــا شــرکتی در  کوچکــی در آلمــان می خواهــد ب
 FATF ــد. سیســتم ــی را جابجــا کنن ــران، پول ای
ــی  ــرکت آلمان ــه ش ــد، ب ــل می کن ــور عم چط
ــالن  ــران ف ــور ای ــک کش ــه ریس ــد ک می گوی
ــدار اســت، ریســک فــالن صنعــت خــاص  مق
ــرکت  ــک ش ــت، ریس ــدار اس ــالن مق ــز ف نی
ــت.  ــدار اس ــن مق ــت ای ــن صنع ــالن در ای ف
ضریــب ریســک ایــران و کــره شــمالی در 
ــد.  ــن ش ــی 100% تعیی ــل یعن ــد کام FATF ح

ــام  ــه اول انج ــان مرحل ــش در هم ــس تراکن پ
. د نمی شــو

بــرایــناســاسهــرکشــوری
بــرات مبنــای بــر میتوانــد
ــق ــیطب ــاتبرات ــالومعام دیجیت
تفاهمنامههــای و موافقتنامههــا
ــا ــتب ــتهاس ــهداش ــهایک چندجانب
ایــرانمبــادالتداشــتهباشــد،و
ــی ــورتبرات ــمبهص ــوله ــالپ انتق
ــه ــرازاینک ــرد،صرفنظ ــورتبگی ص
ــرانصــد ــبریســککشــورای ضری

درصــداســت...
کمــا اینکــه در کنــار شــبکه ســوئیفت، چیــن نیز 
یــک سیســتم مشــابه طراحــی کــرده اســت؛ که 
ــاوت  ــورها متف ــک کش ــتم ریس ــن سیس در ای
اســت، ارز پایــه هــم یــوآن چیــن اســت و نکتــه 
اینکــه یــوآن چیــن وقتــی در ایــن سیســتم قرار 

ــرد. ــود می گی ــه خ ــری ب ــام دیگ ــرد ن می گی

در ســوئیفت ســازوکار بــه ایــن 
ــی  ــر بانک ــه ه ــت ک ــورت اس ص
می خواهــد اشــتراک ســوئیفت 
ــری  ــد یکس ــد، بای ــته باش را داش
اصــول را رعایــت کنــد. اگــر دو 
بانــک می خواهنــد باهــم معاملــه 
ــن  ــه م ــد ب ــوئیف می گوی ــد س کنن
ــر نظــر مــن  ــا اگ ــدارد؛ ام ربطــی ن
ــد،  ــد بدانی ــوئیفت را می خواهی س
تجربــه بــه مــن می گویــد آن 
ــه  ــرد دارد ک ــت عملک ــی صح بانک
گواهــی فــالن را ارائــه داده باشــد، 
ــد  ــته باش ــک داش ــت ریس مدیری
و اســتاندارد X را رعایــت کــرده 

باشــد و ...

 1. برای اطالعات بیشتر نگاه کنید به

https://www.swift.com/news-events/news/
seven-step-guide-effective-sanctions-list-
management
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هدف تنظیم گری؛ ثبات و 
شفافیت اقتصادی است

جاللی فراهانی در گفت وگو با ققنوس مطرح کرد
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اساســاًتنظیمگــرییــارگوالتــوری
بــهچــهمعناســتوســازوکار
رگوالتــوریدراســناددیجیتــال

ــت؟ ــهاس چگون
ــی مطــرح  ــوری در جای ــا رگوالت ــری ی تنظیم گ
می شــود کــه ظــن عــدم تعــادل و تــوازن بــرود 
و هــدف ایــن اســت کــه تعــادل و تــوازن برقرار 
ــن  ــرای اولی ــن واژه ب ــا ای ــا ب ــنایی م ــود. آش ش
ــد  ــع برس ــول های گاز مای ــه کپس ــاید ب ــار ش ب
ــراب  ــر کپســول خ ــور س ــد رگالت ــه می گفتن ک
ــم  ــه ه ــور ب ــن رگالت ــی ای ــت و وقت ــده اس ش
ــاد.  ــا زی ــم می شــد ی ــا ک ــورد فشــار گاز ی می خ
ــور نقــش تنظیــم کننــده را داشــت.  ایــن رگالت
ــد  ــده را می توانی ــن تنظیم کنن ــما همی ــال ش ح
ــا بــه اصطــالح امــروزی  در  در همــه حوزه هــا ی

ــید. ــته باش ــا داش ــت بوم ه ــه زیس هم
ــروری در  ــی و ض ــر اصل ــی از عناص ــس یک پ
ــرا تعــادل  ــور اســت زی یــک زیســت بوم رگوالت
و تــوازن را در زیســت بوم ایجــاد کــرده و جلــوی 
ــرد.  ــوازن را می گی ــادل و ت ــه هــم خــوردن تع ب
حــال ایــن تعــادل و تــوازن بیــن چــه چیزهایــی 
ــا   ــش و واکنش ه ــن کن ــرود، بی ــن ب ــد از بی نبای
و بــر هــم کنش هــا، کنش هــا و واکنش هــا 
و مناســبات چگونــه شــکل می گیــرد، بــر 
ــی اســت کــه  اســاس حقــوق و تعهــدات متقابل
ــال در  ــرای مث ــدل می شــود، ب ــراد ردوب ــن اف بی
یــک معاملــه بیــن مــن و شــما، مــن فروشــنده 
می شــوم و شــما خریــدار، اگــر تنظیم گــر 
ــرف  ــت از ط ــن اس ــد ممک ــته باش ــود نداش وج
ــه  ــزی ب ــاف آمی ــرایط اجح ــری ش ــن یکس م

ــود.  ــل ش ــما تحمی ش

 یداهللنعمتی

کارشناس ارشد 
مطالعات توسعه

ــت و  ــابق نیس ــوروی س ــده ش ــزی ش ــاد برنامه ری ــام اقتص ــوراها و نظ ــور ش ــری از کش ــر اث ــروزه دیگ ام
سرتاســر گیتــی تحــت ســلطه اقتصــاد ســرمایه داری و ســیطره بــازار آزاد اســت که خــود نمایــی می کند، 
هــر چنــد بــا توجــه بــه نابرابری هــای موجــود در جهــان دیگــر آن شــور و حــرارت حمایــت از بــازار آزاد به 
چشــم نمی خــورد، لیکــن همچنــان نقــل کالم رســانه های جریــان اصلــی، ازلــی و ابــدی بــودن بــازار آزاد 
ــا ایــن حــال امــا موضوعی ســت  ــازار آزاد معرفــی می شــود، ب ــا راه نجــات بشــریت ب ــوز تنه اســت، هن
کــه اجــازه نمی دهــد بــازار صورتــی لــگام گســیخته پیــدا کنــد و آن، پدیــده تنظیم گــری اســت. در ایــن 
ــال توســط  ــی عرصه هــای دیجیت ــی در پ ــح پ ــال و فت ــه دوران دیجیت ــان ب ــه ورود جه ــان باتوجــه ب می
ــاز کــرده  ــه اســناد تجــاری جــای خــود را در ایــن عرصــه ب کنشــگران اقتصــادی در ســطح جهــان، مقول
اســت. بــه همیــن روی مــا بــا موضوعــی مواجهیــم تحــت عنــوان تنظیم گــری اســناد دیجیتــال. مســئله 
تنظیم گــری اســناد تجــاری دیجیتــال یکــی از مســائل مهمــی اســت کــه تاکنــون کســی بــه آن نپرداخته 
اســت. حــال بایــد پرســید کــه آیــا بحــث تنظیم گــری در تضــاد بــا اصــل آزادی اقتصــادی اســت؟ اصوالً 
ــا در ســطح جهانــی هــم مســئله رگوالتــوری وجــود دارد؟ اساســًا  چــرا رگوالتــوری انجــام می شــود و آی
هــدف از تنظیم گــری چیســت؟ اینهــا پرســش هایی اســت کــه بــرای یافتــن پاســخ آن هــا بــه نــزد امیــر 
حســین جاللــی فراهانــی پژوهشــگر حقــوق دیجیتــال رفتیــم، گفت وگویــی دوســتانه را آغــاز کردیــم و 

کــه حاصــل ایــن گفــت و شــنفت در پــی می آیــد

ــا  ــاف زیســت بوم ب ــن و ســایر اصن ــا اینکــه م ی
هــم متحــد شــویم و بــا تشــکیل یــک ائتــالف، 
ــه  ــر جامع ــاری را ب ــان ب ــدات زی ــروط و تعه ش
ــه  ــا اینک ــم. ی ــل کنی ــدگان تحمی ــرف کنن مص
میــان چنــد فعــال یــک مجموعــه ممکــن 
اســت یکــی علیــه دیگــران رویــه ضــد رقابتــی 

ــود. ــب ش مرتک
ماهیــت وجــودی تنظیم گــران ایــن اســت کــه 
جلــوی چنیــن رویه هایــی را گرفتــه و ســالمت، 
رقابــت، شــفافیت و امثال ایــن مفاهیــم انتزاعی 
را عملیاتــی و ملمــوس کــرده و بــا تعییــن 
شــاخص آن هــا را ســنجش پذیر کنــد. کل ایــن 

عملیــات تنظیم گــری می شــود. 
در اینجــا بایــد گفــت کــه تنظیم گــران مختلفی 
از لحــاظ هویــت و شــخصیتی در ســطح اجتماع 
حضــور دارنــد کــه می تواننــد حاکمیتــی باشــند، 
ــی  ــند یعن ــی باش ــم تنظیم ــتراکی و ه ــا اش ی
حاکمیــت بــا بخــش غیــر دولتــی ائتــالف 
انجــام  اشــتراکی  تنظیم گــری  می کنــد و 
می دهــد، یــا اینکــه حاکمیــت بــا توجــه 
بــه اینکــه زیســت بوم بــه بلــوغ رســیده 
اســت، تنظیم گــری را بــه خــود کنشــگران 
ــی  ــش کل ــه نق ــپارد. در نتیج ــت بوم می س زیس
ــوازن  ــادل و ت ــراری و حفــظ تع ــر ق ــر ب تنظیم گ

می شــود. زیســت بوم  در 

ــددرحــوزهاســنادتجــاری بفرمایی
دیجیتــالســازوکارتنظیمگــری

ــد؟ ــدباش ــهمیتوان چگون
اگــر بخواهیــم بگوییــم کــه تنظیم گــری 
ــد باشــد،  ــه بای ــال چگون اســناد تجــاری دیجیت
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ابتــدا بایــد کارکــرد اســناد تجــاری دیجیتــال را 
ــناد  ــم. اس ــخص کنی ــت بوم مش ــک زیس در ی
تجــاری دیجیتــال در جایــی کاربــرد دارنــد 
کــه فعالیتــی تجــاری و مالــی در جریــان 
ــری  ــادی یکس ــت اقتص ــک فعالی ــت. در ی اس
ــود، در  ــه می ش ــی مبادل ــدات مال ــوق و تعه حق
ــت  ــق مالکی ــروش ح ــات خریدوف ــک عملی ی
ــود و در  ــذار می ش ــدار واگ ــه خری ــنده ب فروش
ــای  ــن و به ــک ثم ــز مال ــنده نی ــوض فروش ع
ــا  ــی، ی ــکل پول ــه در ش ــود، چ ــه می ش معامل
ــن  ــه ممک ــری ک ــکل دیگ ــر ش ــا ه ــی ی توکن
ــن  ــه ای ــم ب ــه بتوانی ــرای اینک ــد. ب ــت باش اس
معاملــه رســمیت بدهیــم از اســناد تجــاری 
ــن  ــر روی خــود ای ــم، حــال اگ اســتفاده می کنی
ــرد  ــورت نگی ــری ص ــاری تنظیم گ ــناد تج اس
ــوردن  ــم خ ــر ه ــه ب ــد زمین ــان می توانن خودش
ــی  ــوند. وقت ــت بوم ش ــوازن در زیس ــادل و ت تع
ــال  ــاری دیجیت ــناد تج ــری اس ــا از تنظیم گ م
صحبــت می کنیــم در واقــع هــدف اصلــی 
مــا تنظیم گــری کســب وکارهای دیجیتالــی 
ــرا در چنیــن زیســت بومی اســت کــه  اســت، زی
ــدا  ــوم پی ــا و مفه ــال معن اســناد تجــاری دیجیت
ــه  ــاری ک ــر تج ــای غی ــک فض ــد، در ی می کن
ــدا  ــذا ابت ــد، ل ــردی ندارن ــاری کارب ــناد تج اس
بایــد ســطح کالن دیــده شــود، ســپس از اســناد 
تجــاری به عنــوان ابــزاری بــرای برقــراری 

ــم.  ــتفاده کنی ــوازن اس ــادل و ت تع

فــرضکنیــمدریــکاقتصــاد
کامــًاآزادبــدونهیــچشــکلی
ازدخالــتدولــتهســتیم،آیــا
مســئلهتنظیمگــریمخــلمفهــوم
آزادیتجــارتوآزادیاقتصــادی

ــت؟ نیس
ببینیــد آزادی بــه معنــای بــی قاعدگــی، 
بی هنجــاری و بی ضابطگــی نیســت، آزادی 
ــه  ــزی ک ــه آن چی ــس ب ــر ک ــه ه ــی اینک یعن
ــق  ــه ح ــی ب ــد و کس ــت برس ــته آن اس شایس
ــما  ــر ش ــد، اگ ــدی نکن ــرض و تع ــری تع دیگ

ــرار  ــت ق ــه دول ــر مداخل ــون آزادی را در براب اکن
ــار  ــه رفت ــت ک ــل اس ــن دلی ــه ای ــد ب می دهی
دولــت را تعــرض آمیــز می دانیــد، امــا اگــر 
ــد،  ــد باش ــه  و کارآم ــر خواهان ــت خی ــار دول رفت
ــی  ــًا وقت ــت، اتفاق ــف نیس ــا آن مخال ــی ب کس
جایــی هنجارشــکنی رخ می دهــد اولیــن 
ــه و مســئول  ــرار گرفت ــه مخاطــب ق ــادی ک نه
شــناخته می شــود دولــت اســت. مســئول 
صــدور مجــوز بــرای هــر فعالیتــی دولــت اســت 
و دولــت ضامــن اعتباردهــی و اعتبار بخشــی به 
فعــاالن یــک حــوزه می شــود. در واقــع رســالت 
ــت از آزادی  ــت و حمای ــت را باید صیان اصلی دول
روابــط دانســت و اگــر قــرار اســت تنظیم گــری 
ــت از  ــد در راســتای حمای هــم انجــام دهــد، بای
آزادی روابــط تجــاری باشــد. یعنــی بگویــد من 
ــر  ــه ب ــمندی ک ــول ارزش ــم اص ــازه نمی ده اج
ــت  ــن حکم فرماس ــفاف و مطمئ ــازار ش ــک ب ی
ــرار  ــه ق ــورد خدش ــکنان م ــار ش ــوی هنج از س
ــیم،  ــته باش ــی داش ــن نگاه ــر چنی ــرد. اگ گی
ــه  ــود را ب ــش خ ــال نق ــاری دیجیت ــناد تج اس
ــم  ــت ه ــف دول ــد و تکلی ــازی می کنن ــی ب خوب
مشــخص تر می شــود. بــرای مثــال دولــت 
ــه و کجــا  ــد از چــک چگون خیلــی خــوب می دان
ــرات هــم  ــد، ب ــازار اســتفاده کن ــرای تنظیــم ب ب
ــون  ــا اینکــه در قان ــرا ب ــن صــورت. چ ــه همی ب
تجــارت مصــوب 1310 اســتفاده از بــرات 
ــازار هیچــگاه  ــا در ب ــده اســت، ام مشــخص ش
بــرات عملیاتــی نشــد و جــای خــود را بــه چــک 
ــت  ــزار پرداخ ــک اب ــه ی ــک ک ــع چ داد. در واق
نقــدی اســت، اکنــون به عنــوان ابــزار پرداخــت 
ــود  ــرار ب ــه ق ــود ک ــتفاده می ش ــدت دار اس م

ــد.  ــازی کن ــش را ب ــن نق ــرات ای ب

ــه ــننکت ــهای ــودب ــثخ درمباح
اشــارهکردیــدکــهازوظایــف
تنظیمگــریجلوگیــریازرویــه
ــیاســت،حــالمســئله ضــدرقابت
ــازارآزاد ــکب ــهدری ــناســتک ای
ــاتوجه ممکناســتکــهشــرکتیب
ــایخود ــهیکســریازتواناییرقب ب
ــازاری ــدانخــارجکــردهوب راازمی
ــرایخــودایجــادکند، انحصــاریب
ــاارزانفروشــی،دامپینــگو ــًاب مث
ــا ــتنقیمته ــکلیازشکس ــرش ه
آیــاتنظیمگــریبــهایــنهــم
ــن ــنپرداخت ــاهمی ــردازدوآی میپ
ــطتجــاری مخــلاصــلآزادیرواب

ــت؟ نیس
ــه  ــت ک ــرار نیس ــاً ق ــم الزام ــه ظل ــت ک ــد گف بای
ــا دردناکی آن مشــخص  پنهانی صــورت بگیــرد ت
شــود. اتفاقاً االن خیلــی شــفاف در بازارهــا در حق 
یکدیگــر ظلــم می  کننــد و مشــکل اینجاســت که 
ــازار  ــن در ب ــد. م ــیدگی نمی کن ــم رس ــی ه کس

ــناد  ــری اس ــا از تنظیم گ ــی م وقت
صحبــت  دیجیتــال  تجــاری 
ــی  ــع هــدف اصل ــم در واق می کنی
ــب وکارهای  ــری کس ــا تنظیم گ م
دیجیتالــی اســت، زیــرا در چنیــن 
ــناد  ــه اس ــت ک ــت بومی اس زیس
ــا و مفهوم  ــال معن تجــاری دیجیت
ــای  ــک فض ــد، در ی ــدا می کن پی
ــر تجــاری کــه اســناد تجــاری  غی
کاربــردی ندارنــد، لــذا ابتــدا بایــد 
ســطح کالن دیــده شــود، ســپس 
به عنــوان  تجــاری  اســناد  از 
ــادل و  ــراری تع ــرای برق ــزاری ب اب

ــم ــتفاده کنی ــوازن اس ت
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ســرمایه ســرمایه گذاری کرده ام و ســرمایه ام مانند 
بــرف در آفتــاب تمــوز آب شــده اســت، امــا هیــچ 
ــدی  ــر معتم ــر و ناظ ــوان تنظیم گ ــه عن ــی ب کس
ــع  ــم و حــق تضیی ــه کن ــه او مراجع نیســت کــه ب

ــم.  ــه کن شــده خــود را از او مطالب
امــا در ایــن مــوردی کــه شــما مطــرح کردیــد، 
ــوب  ــه در چارچ ــت ک ــه داش ــد توج ــدا بای ابت
ــر آن زیســت  سیاســت های اقتصــادی حاکــم ب
بــوم بایــد صحبــت کــرد. زمانــی اســت کــه مــا 
ــازار اقتصــادی  ــک ب ــم کــه ی ــم می گیری تصمی
ایجــاد کنیــم، وظیفــه تنظیم گــر در اینجــا 
ایــن اســت کــه آن متصــدی انحصــاری را 
ــا  ــد، م ــرل کن ــت کنت ــن قمی ــاًل از نظــر تعیی مث
ــم چــون  ــرل قیمــت نداری ــازار رقابتــی کنت در ب
ــل  ــل حداق ــاس اص ــر اس ــه ب ــتند ک ــا هس رقب
ــت  ــان قیم ــت، خودش ــر کیفی ــت و حداکث قیم
ــک  ــه ی ــی ک ــا در جای ــد. ام ــل می کنن را تعدی
ــم  ــا نمی توانی ــود دارد م ــاری وج ــگاه انحص بن
از قیمت گــذاری رقابتــی حــرف بزنیــم بنابرایــن 
ــم.  ــاده کنی ــتوری را، پی ــذاری دس ــد قیمت گ بای
ــر زیســت بوم اســت  ــم ب ــگاه حاک ــر اســاس ن ب
ــرده  ــن خ ــه ای ــع ب ــد راج ــما می توانی ــه ش ک
ــی  ــد. یعن ــم بگیری ــری تصمی ــزای تنظیم گ اج
ــرف  ــاری ط ــازار انحص ــک ب ــا ی ــما ب ــر ش اگ
هســتید تنظیم گــری اســناد تجــاری شــما هــم 
در آن راســتا انجــام می شــود اگــر رقابتــی اســت 
هــم بــر اســاس بــازار رقابتــی انجــام می شــود. 

ــود ــاخ ــهآی ــتک ــناس ــهای نکت
نمیشــود؟ تنظیمگــر جامعــه
یعنــیمــنبــهعنــوانتولیــدکننــده
انحصــارییــکقیمتــیبــرایکاالی
تولیــدیخــودتعییــنمیکنــم،
ــن ــهای ــتک ــئلهاینجاس ــبمس خ
قیمــتذهنــینیســت،مــردموقتــی
ببینــدایــنقیمــتبــامحصــولارائه
شــدههمخوانــیوتناســبنــدارددر
ــورد ــنصــورتمشــتریکاالیم ای
ــال ــهدنب ــدوب ــهنمیکن ــرراتهی نظ

ــیرود. ــازارمشــابهم ب
ــن  ــا ممک ــی کااله ــاره برخ ــث درب ــن مبح ای
اســت، امــا دربــاره کاال و خدمــات پایه  و اساســی 
ــرد،  ــرح ک ــاً مط ــرف را اساس ــن ح ــوان ای نمی ت
بلــه دربــاره برخــی از کاالهــا ایــن مــورد مطــرح 
اســت، تنظیم گــری کاالهــای تجملــی بــا 
ــت. دوم  ــی نیس ــی یک ــه و اساس ــای پای کااله
ــر  ــال اگ اینکــه  در حــوزه اســناد تجــاری دیجیت
قــرار باشــد جامعــه یــا زیســت بوم خــودش 
ــه   ــر ب ــن ام ــرد، ای ــر عهــده بگی ــوری را ب رگوالت
بلــوغ و اعتمــاد حاکمیــت بــه آن زیســت بوم 
بســتگی دارد. اگر شــما بخواهیــد در حــال حاضر 
ــه بانــک  یــک بــرگ ســفته تهیــه کنیــد بایــد ب
مراجعــه کنیــد، زمانــی دکه هــای روزنامــه 

ــون  ــه اکن ــد ک ــفته می فروختن ــم س ــی ه فروش
ــل  ــود. دلی ــام نمی ش ــن  کار انج ــر ای ــا دیگ گوی
ایــن کار چــه بــوده اســت؟ بــه هــر دلیلــی 
ــه   ــه عرض ــت ک ــه اس ــم گرفت ــت تصمی حاکمی
ــرل خــودش داشــته باشــد،  ســفته را تحــت کنت
ایــن یــک مثــال ســاده تنظیم گــری اســناد 
ــه  ــرای تهی ــد ب ــما بای ــی ش ــت. یعن ــاری اس تج
ســفته بــه بانــک برویــد، کارت ملــی ارائــه دهید، 
احــراز هویــت شــوید تــا بــه شــما ســفته فروخته 

ــود.  ش
ــه  ــه جامع ــری ب ــرار باشــد تنظیم گ ــر ق حــال اگ
ــه  ــود، و اینک ــذار ش ــت بوم واگ ــای زیس و اعض
بتواننــد در تعامــل بــا ســایر زیســت بوم ها و 
ســایر نظام هــای حقوقی، تجــاری و اقتصــادی از 
آن اســتفاده کننــد، همه بســتگی به ســطح درک، 
شــعور و اعتمــاد حاکمیــت و نظــام حکمرانــی بر 
آن حــوزه دارد کــه بیایــد و رگوالتوری ایــن حوزه 
ــارکتی  ــد، مش ــف کن ــض تعری ــی مح را حاکمیت
تعریــف کنــد، یــا اینکــه کامــاًل بــه خــود زیســت 
بــوم اعتمــاد می کنــد و چــون در خــود نیــز 
تــوان انجــام تنظیم گــری را نمی بینــد لــذا 
تنظیم گــری را بــه خــود اتحادیــه صنفــی واگــذار 
 کنــد، بــا اعضــای اتحادیــه صنفــی یــک معاملــه 
ــازار  ــت ب ــن امنی ــد در ازای تضمی ــام می ده انج
انتظــار خــود کنترلــی از اعضــای صنــف مربوطه 
ــه  ــرد اتحادی ــکل بگی ــاری ش ــر ناهنج دارد و اگ
ــاری  ــن ناهنج ــتقیم ای ــئول مس ــی را مس صنف

می دانــد. 

پــسمیتــوانبــهایــننتیجــهرســید
کــههــدفنهایــیتنظیمگــری،بــرای
انتفــاععمومــی،ثبــاتوتوســعه

ــت؟ ــادیاس اقتص
بلــه، یعنــی بــرای مــا تنظیم گــری اســناد تجاری 
ــدارد، بلکــه  ــت و ضــرورت ن فی نفســه موضوعی
ــا  ــرای م ــال ب ــاد دیجیت ــعه اقتص ــات و توس ثب
ــزای  ــی از اج ــرورت دارد. یک ــت و ض موضوعی
تنظیم گــری در اقتصــاد دیجیتــال همیــن 
ــد  ــال اســت، بنابرایــن بای اســناد تجــاری دیجیت

ــه  ــرار باشــد تنظیم گــری ب  اگــر ق
جامعــه و اعضــای زیســت بوم 
واگــذار شــود، و اینکــه بتواننــد در 
ــت بوم ها  ــایر زیس ــا س ــل ب تعام
نظام هــای حقوقــی،  و ســایر 
آن  از  اقتصــادی  و  تجــاری 
ــتگی  ــه بس ــد، هم ــتفاده کنن اس
بــه ســطح درک، شــعور و اعتمــاد 
حاکمیــت و نظــام حکمرانــی 
بــر آن حــوزه دارد کــه بیایــد 
را  حــوزه  ایــن  رگوالتــوری  و 
حاکمیتــی محــض تعریــف کنــد، 
مشــارکتی تعریــف کنــد، یــا 
ــت  ــود زیس ــه خ ــالً ب ــه کام اینک

بــوم اعتمــاد می کنــد
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ابتــدا دیــد رویکــرد و هــدف شــما بــرای توســعه 
ــر  ــال چیســت، ســپس ب ــات اقتصــاد دیجیت و ثب
ــاری  ــناد تج ــری اس ــرای تنظیم گ ــاس ب آن اس

دیجیتــال سیاســت گذاری کنیــد. 

ــالو دربحــثاســنادتجــاریدیجیت
تنظیمگــریآنهــاچــهکاســتیهایی
ــور ــدونکش ــوبوم ــنمص درقوانی

ــود؟ ــدهمیش دی
ــال  ــه دنب ــر ب ــم اگ ــتر گفت ــه پیش ــور ک همانط
شناســایی کاســتی ها در تنظیم گــری اســناد 
تجــاری دیجیتــال هســتیم، ابتــدا بایــد بــه دنبــال 
اقتصــاد  نظــام  تنظیم گــری  کاســتی های 
دیجیتــال باشــیم و ببینیــم کــه آن بــا چــه 
ــرای  کاســتی ها و نارســایی هایی مواجــه اســت. ب
مثــال اگــر نظــام تنظیم گــری اقتصــاد دیجیتــال 
مــا هــدف نداشــته باشــد و ندانیــم کــه اقتصادمان 
ــرو  ــی باشــد، پی ــرار اســت پیشــرو باشــد، تدافع ق
ــات و  ــا الزام ــن رویکرده ــدام از ای ــر ک ــد، ه باش
مقتضیاتــی دارد، مثــاًل تکلیــف مــا اکنــون بایــد با 
ــود  ــی روشــن ش ــن الملل ــای بی یکســری نظام ه
کــه اگــر اینهــا روشــن نشــود عمــاًل نمی توانیــم 
شناســی  نارســایی  و  کاســتی  مقولــه  وارد 

تنظیم گــری اســناد دیجیتــال شــویم. 
ــا  ــه م ــد ک ــد بگوی ــت می توان ــه دول ــرای نمون ب
چگونــه می توانیــم از ســفته کاغــذی در معامــالت 
دیجیتــال اســتفاده کنیم، یــا مثــاًل در قانــون چک 
ایــن چــک الکترونیــک چگونــه تنظیــم شــده و به 
جریــان می افتــد، ظهرنویســی ایــن چــک چگونه 
ــن چــک الکترونیکــی اساســًا  ــا ای ــد باشــد، آی بای
ظهــر دارد، تمــام اینهــا قابل بحث اســت. امــا اینها 
مســایل شــکلی مربوط به خودش اســت. پیــش از 
این هــا بایــد مشــخص شــود که آیــا اساســاً اســناد 
ــال در هدف کالن اقتصــاد دیجیتال  تجاری دیجیت
جایگاهــی دارد، آیــا برایــش نقشــی تعریــف شــده 
اســت، اگر اساســاً جایگاه و نقشــی برایــش تعریف 
نشــده باشــد، مــا اگــر ایدئال تریــن راهــکار بــرای 
معامــالت و مبــادالت اســناد تجــاری دیجیتــال را 
داشــته باشــیم، همانطــور کــه در ققنــوس بــر این 
ــن  ــده ایدئال تری ــر کل توزیع ش ــه دفت ــم ک باوری
ــوزه  ــن ح ــت. ای ــوزه اس ــن ح ــرای ای ــکار ب راه
قابــل اجــرا نخواهــد بــود زیــرا نظــام رگوالتــوری 
اقتصادی مــا پذیریــش این حــوزه را نداشــت، حال 
یــا ناشــی از عــدم آمادگــی بــود یــا ناتوانی یــا عدم 
اراده الزم بــه هــر شــکل نظــام رگوالتوری مــا این 

مســئله را نپذیرفــت. 
در اینجــا بایــد یــک نکتــه ای را مطرح کنــم آن هم 
ــا زمانــی کــه کشــور مــا تحــت تحریــم  اینکــه ت
باشــد شــفافیت بــه ضــرر کشــور تمــام می شــود، 
ــه  ــم هم ــاختار تحری ــک س ــم در ی ــا نمی توانی م
جانبــه علیــه خودمــان از شــفافیت حــرف بزنیــم، 
حــال آیــا بــر ایــن بســتر می توانیــم از زیرســاخت 
شــفاف ســازی مانند DLT حــرف بزنیم؟ خیــر این 

ــه تبــع همیــن بحــث  ــذا ب ــدارد، ل بحــث معنــی ن
اســناد شــما هم بایــد بــه نحــوی باشــد کــه بتوان 

ــرد.  ــت ک ــا را مدیری ــه وســیله آن تحریم ه ب

ــادرشــرایطی ــهم ــمک ــرضکنی ف
ــا ــودهوب ــمنب ــهتحری ــتیمک هس
تمــامدنیــاهــممناســباتاقتصادی
داریــم،آیــابحــثتنظیمگــری
اســنادتجــاریدیجیتــالمیتوانــد

ــود؟ ــیش ــوزهبینالملل واردح
اساســاً وجود دارد، اســنادش هــم وجــود دارد، اتفاقًا 
آنســیترال اســناد مفصــل و جامعــی در ایــن حــوزه 

اســناد تجــاری دیجیتــال تنظیم کــرده اســت...

پــسدرواقــعآنســیترالرگوالتــور
اســنادتجــاریدیجیتــالدرســطح

ــت... ــیاس بینالملل
ــیترال  ــه آنس ــرا ب ــت زی ــور گف ــوان رگوالت نمی ت
ــی  ــه التزام ــود دارد و ن ــه ای وج ــزام حرف ــک الت ی
ــد ملیتــی  ــال شــرکت های چن ــرای مث ــی. ب قانون
ــن  ــد. همچنی ــیترال وفادارن ــه آنس ــم ب و امثاله
قانــون تجــارت الکترونیــک ما رونوشــتی از ســند 

ــت.  ــوده اس ــیترال ب آنس

باایــنحســابرگوالتورهــایجهانی
میتواننــد ســازمانهایی چــه

ــند؟ باش
خــب FATF یکــی از نهادهــای قدرتمنــدی 
ــا  ــت، ب ــال اس ــوزه فع ــن ح ــه در ای ــت ک اس
ــم  ــیترال را ه ــود آنس ــی خ ــی حت ــک اغماض ی
ــه واســطه اینکــه پشــتوانه اش ســازمان ملــل  ب
 ITU اســت می تــوان رگوالتــور دانســت، حتــی
ــی  ــطح بین الملل ــور س ــد رگوالت ــم می توان ه
باشــد، رد پــای ســازمان های فراملــی بســیاری 
ــد، همانطــور کــه  ــوان در ایــن حــوزه دی را می ت
ــف  ــاد مختل ــری از ابع ــه ام تنظیم گ ــتر گفت پیش
ــناد  ــداد اس ــا در روی ــت، م ــورده اس ــرش خ ب
ــناد  ــن اس ــری ای ــال از تنظیم گ ــاری دیجیت تج
ــن  ــه ای ــه ب ــون هم ــا کن ــم. ت ــت کردی صحب
یــک  روی  تنظیم  گــری  می کردنــد  فکــر 
ــه روی  ــه اینک ــرد و ب ــورت می گی ــت ص فعالی
ــد  ــم می توان ــند ه ــد س ــی مانن ــک موضوع ی
تنظیم گــری فــارغ از بحــث فعالیت هــا صــورت 
ــت  ــفته دس ــه س ــدارم ک ــن کاری ن ــرد. م بگی
ــوزه  ــال ح ــک فع ــا ی ــت ی ــروش اس ــن ف آه
بالک چیــن، مــا آمدیــم مشــخص کردیــم 
ــفته  ــو س ــفته به ماه ــوری س ــام رگوالت ــه نظ ک
ــدور  ــز ص ــون مرک ــه اکن ــا اینک ــت. کم چیس
گواهــی دیجیتــال کــه در وزارت صمــت اســت، 
ــی  ــی الکترونیک ــورای سیاســت گذاری گواه ش
کــه مجوزهــا را صــادر می کنــد این هــا از ارکان 
ــاری  ــناد تج ــوزه اس ــری در ح ــم تنظیم گ مه

ــتند.  ــال هس دیجیت

ــا  ــه آی ــود ک ــخص ش ــد مش بای
اساســًا اســناد تجــاری دیجیتــال 
در هــدف کالن اقتصــاد دیجیتــال 
برایــش  آیــا  جایگاهــی دارد، 
نقشــی تعریــف شــده اســت، 
اگــر اساســًا جایــگاه و نقشــی 
ــد،  ــده باش ــف نش ــش تعری برای
مــا اگــر ایدئال تریــن راهــکار 
مبــادالت  و  معامــالت  بــرای 
را  دیجیتــال  تجــاری  اســناد 
ــه  ــور ک ــیم، همانط ــته باش داش
در ققنــوس بــر ایــن باوریــم 
توزیع شــده کل  دفتــر   کــه 

ــن  ــرای ای ــکار ب ــن راه ایدئال تری
حــوزه اســت
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بگری!

پیامن با

برای کسب اطالعات بیشرت به kuknos.ir مراجعه کنید
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هــر قانونــی کــه تصویــب می شــود بیــش از 
هــر چیــز نمایانگــر ضرورت هــای جامعــه در 
رابطــه بــا قانــون مصــوب اســت. حال پاســخ 
قانــون ممکــن اســت بــرای رفــع یــک نیــاز، 
ــه  ــاری، صح ــای ج ــه تضاده ــخگویی ب پاس
ــا حتــی باعــث  ــد جــاری ی ــر رون گذاشــتن ب
ــاری  ــازوکار ج ــر ســر راه س ــع تراشــی ب مان
ــدا  ــرد را پی ــن کارک ــت ای ــا درنهای ــد ی باش

ــده مســتثنا  ــن قاع ــی از ای ــچ قانون ــد. هی کن
نبــوده و هــر قانونــی را می تــوان آیینــه 
تمــام نمــای نظــم موجــود در زمــان خــود و 
ــی  ــادی و سیاس ــی، اقتص ــات اجتماع ضروری
آن زمانــه یــا مقطــع تلقــی کــرد. بــه همیــن 
جامعــه  یــک  روز  نیازمندی هــای  دلیــل 
قانــون،  یــک  القــای  قالــب  در  را  خــود 
ــد  ــون جدی ــب قان ــا تصوی ــون ی ــالح قان اص

اسناد تجاری دیجیتال و رضورت قانون گذاری

سیدهمعصومهبزرگنیا
کارشناس حقوقی
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در یــک موضــوع خــاص بازمی نمایاننــد.
ــه در  ــران ک ــک ای ــارت الکترونی ــون تج قان
گام  اســت،  تصویــب  شــده   1382 ســال 
تنظیم گــری   جهــت  در  بزرگــی  بســیار 
و  برداشــته  تجــارت  روز  مســائل  حــوزه 
نیازمندی هــای  از  بســیاری  پاســخگوی 
و  مشــکالت  از  برخــی  رافــع  و  موجــود 
اســت.  بــوده  تجــارت  حــوزه  در  موانــع 
ــون  ــن قان ــب ای ــش از تصوی ــا پی ــه ت گرچ
ــا اســتناد بــه برخــی مقــررات  نیــز می شــد ب
و مــواد قانونــی حتی المقــدور ابهامــات و 
ــارت و  ــر راه تج ــر س ــده ب ــاد ش ــع ایج موان
ــن  ــه ای ــادالت الکترونیــک را زدود. ازجمل مب
مــواد یکــی مــاده 219 قانــون مدنــی ایــران 
اســت کــه می گویــد عقــودی کــه بــر طبــق 
ــن و  ــن متعاملی ــد بی ــده باش ــون واقع ش قان
ــز  ــت و نی ــاع اس ــا الزم االتب ــام آن ه قائم مق
مــاده 223 همیــن قانــون کــه بیــان داشــته 
ــد  ــده باش ــه واقع ش ــه ک ــر معامل ــت ه اس
ــه  ــر این ک ــت مگ ــت اس ــر صح ــول ب محم
فســاد آن معلــوم شــود. قاعــده موجــود 
ــران  ــی ای ــون مدن ــاده از قان ــن دو م در ای
بــر کلیــه قراردادهــا و معامــالت اعــم از 
ســنتی و الکترونیــک جــاری بــوده و بــر 
مبنــای همیــن دو مــاده می تــوان آن هــا 
بــه  توجــه  بــا  امــا  دانســت.  معتبــر  را 
گســتردگی اســتفاده از انــواع قراردادهــا، 
قانون گــذار  الکترونیــک  اســناد  و  اوراق 
ایــران بــا پیــروی از اصــول منــدرج در 
نمونــه  قانــون  و  آنســیترال  کنوانســیون 
مصــوب  آنســیترال  الکترونیــک  تجــارت 
1996 دســت بــه تدویــن مجموعــه قواعــدی 
ســاختن  قاعده منــد  و  یکپارچگــی  بــرای 
قواعــد مربــوط بــه تجــارت الکترونیــک 
قانــون  تصویــب  آن  حاصــل  کــه  زد 
ــت. ــوب 1382 اس ــک مص ــارت الکترونی  تج

گرچــه قانــون تجــارت الکترونیــک در زمــان 
اقــدام بســیار پیشــرویی  تصویــب خــود 
ــن  ــب قوانی ــن و تصوی ــران تدوی ــوده و ای ب
ــت  ــک، اصال ــادالت الکترونی ــه مب ــوط ب مرب
ــن  ــک مطمئ ــای الکترونی ــا و امض داده پیام ه
را پیشــتر از بســیاری از کشــورها تجربــه 
ــول  ــوارد مغف ــد از م ــا نبای ــت، ام ــرده اس ک
مانــده در همیــن قانــون و مســائلی کــه 
بعدهــا نیــاز بــه قانون گــذاری در مــورد 
ــن  ــید. اولی ــم پوش ــد چش ــاد ش ــا ایج آن ه
ابتدایی تریــن مســئله ای کــه ضــرورت  و 
ــر را در  ــر و به روزت ــررات جدیدت ــم مق تنظی
ــد  حــوزه تجــارت الکترونیــک آشــکار می کن
ایــن اســت کــه قانــون تجــارت الکترونیــک 
بــر  این کــه  از  بیشــتر   1382 مصــوب 
آن  درون  الزامــات  و  تجــاری  روابــط 
ــر  ــه در دیگ ــا آنچ ــاری ی ــه اوراق تج ازجمل

 کشــورها تحــت عنــوان اســناد تجــاری
شــناخته   )Negotiable Instrument(
ــز  ــفته، تمرک ــرات و س ــون ب ــود همچ می ش
ــررات  ــع مق ــه وض ــورد آن ب ــته و در م داش
بپــردازد، بــه موضــوع مبــادالت الکترونیــک 
در  و  اســت  داشــته  نظــر  کلــی  به طــور 
ــون  ــن قان ــرد ای ــه کارب ــز ب ــاده 1 خــود نی م
ــات  ــن اطالع ــان و ایم ــه آس ــه مبادل درزمین
ــح دارد و  ــک تصری ــطه های الکترونی در واس
ــور  در ادامــه نیــز در ســایر مــواد قانــون مزب
ــت  ــری از خصوصی ــوان اث ــختی می ت ــه س ب
ارتباطــات یــا اوراق و اســناد تجــاری یافــت؛ 
 5 مــاده  ازجملــه  تصویبــی  مــواد  بلکــه 
خصوصــی  قراردادهــای  اعتبــار  دربــاره 
پیرامــون تغییــر در تولیــد، ذخیــره، ارســال و 
ــت  ــاره اصال ــام، مــاده 8 درب ــردازش داده پی پ
ارزش  دربــاره   13 و   12 مــواد  داده پیــام، 
ــی  ــواد، همگ ــایر م ــا و س ــی داده پیام ه اثبات
خصیصــه شــامل عــام بــودن را دارنــد. ایــن 
ــارت   ــترش تج ــو گس ــد در پرت ــئله را بای مس
ــی و  ــطح مل ــک در س ــادالت الکترونی و مب
فراملــی و نامکفــی بــودن مقــررات عــام 
ــه  ــورد توج ــک م ــارت الکترونی ــون تج قان

ــرار داد. ق

مشکل نبودن قانون برای اسناد 
تجاری دیجیتال

مســئله دیگــری کــه در بخش هــای مختلــف 
رمــزارزی  مبــادالت  ویــژه  بــه  تجــارت 
ــود دارد  ــزون وج ــه روزاف ــون آن مطالب پیرام
ــال  ــناد دیجیت ــادالت و اس ــفاف شــدن مب ش
اوراق  و  تجــارت  بحــث  بــا  آن  تمایــز  و 
ــون  ــچ قان ــون هی ــت. تاکن ــک اس الکترونی
ــادالت و  ــرای مب ــایی ب ــخص و راهگش مش
ــب نشــده و  ــال تصوی ــناد تجــاری دیجیت اس
ــن  ــردرگمی فعالی ــبب س ــئله س ــن مس همی
ــی  ــن در حال ــت ای ــده اس ــه ش ــن عرص ای
از  کــه  سال هاســت  ایــران  کــه  اســت 
ــک  ــناد الکترونی ــک و اس بانکــداری الکترونی
ــرای  ــیاری ب ــای بس ــرده و تالش ه ــور ک عب
و  دیجیتــال  بانکــداری  حــوزه  بــه  ورود 
مبــادالت  از  اعــم  داده محــور  مبــادالت 
و  دیجیتــال  تجــاری  اســناد  و  رمــزارزی 
ــورت  ــمند ص ــای هوش ــتفاده از قرارداده اس
ــرای ایجــاد  ــن ب ــس بنابرای ــه اســت. پ گرفت
رونــق در بانکــداری دیجیتــال و تســهیل 
ــری از  ــا بهره گی ــی ب ــی و فرامل ــارت مل تج
ــفته  ــرات و س ــون ب ــال همچ ــناد دیجیت اس
ــه نخســتین  ــد ک ــه نظــر می رس ــال ب دیجیت
 DLT حقوقــی  چارچــوب  تدویــن  قــدم، 
ــی  ــی فعل ــوب حقوق ــرا در چارچ ــد. زی باش
مســائل  بــرای  کافــی  مقــررات  ایــران، 
نویــن  فّناوری هــای  توســعه  بــا  مرتبــط 

گرچــه قانــون تجــارت الکترونیک 
ــدام  ــود اق ــب خ ــان تصوی در زم
بســیار پیشــرویی بــوده و ایــران 
قوانیــن  تصویــب  و  تدویــن 
مربــوط بــه مبــادالت الکترونیک، 
ــای  ــا و امض ــت داده پیام ه اصال
ــتر  ــن را پیش ــک مطمئ الکترونی
از بســیاری از کشــورها تجربــه 
کــرده اســت، امــا نبایــد از مــوارد 
مغفــول مانــده در همیــن قانــون 
ــه  ــاز ب و مســائلی کــه بعدهــا نی
قانون گــذاری در مــورد آن هــا 

ایجــاد شــد چشــم پوشــید



شماره هفتم 30

ــت و  ــده اس ــی نش ــون DLT پیش بین همچ
حقوقدانــان ایــن عرصــه بهتــر اســت تدویــن 
پیش نویــس قانــون دفتــر کل توزیع شــده 
ــن  ــته و همچنی ــود داش ــتور کار خ را در دس
ــدام  ــادار اق ــف اوراق به ــه بازتعری ــبت ب نس
کننــد. هرچنــد اتفاقــات مثبتــی هــم در ایــن 
ــوان  ــال می ت ــرای مث ــه ب ــاده ک ــوزه افت ح
ــا  ــا کرون ــه ب ــی مقابل ــتاد مل ــه س ــه مصوب ب
پیرامــون بــرات و ســفته دیجیتــال و کســب 
ــر  ــی ب ــال مبتن ــرات دیجیت مجــوز حضــور ب
ســند  کارگــروه  از  توزیع شــده  کل  دفتــر 
باکــس در ســال گذشــته اشــاره کــرد. ایــن 
ــز  ــی را نی ــود ضرورت های ــت خ ــت مثب حرک
بــه دنبــال داشــته اســت کــه یکــی از آن هــا 
ــرای  ــتی ب ــندی باالدس ــن س ــه تدوی ــاز ب نی
ــن  ــس و تعیی ــند باک ــط س ــت در محی فعالی
ازجملــه  بازیگــران  از  یــک  هــر  نقــش 
حاکمیــت، بخــش خصوصی و فعالیــن عرصه 
ــی  ــورت بدیه ــر ص ــه ه ــت. ب ــک اس فین ت
اســت کــه در ایــن زمینــه نیازمنــد مقــررات 
ــناد  ــادالت اس ــه مب ــه در زمین ــتری چ بیش
ــه  ــه وثیق ــه در زمین ــال و چ ــاری دیجیت تج
ــهیالت از  ــت تس ــا و دریاف ــرار دادن آن ه ق
آن طریــق هســتیم؛ زیــرا همانطــور کــه 
ــررات موجــود  ــن اشــاره شــد مق پیــش از ای
گرچــه  الکترونیــک  تجــارت  قانــون  در 
ــا  ــت ام ــوده اس ــا ب ــرو و راهگش ــیار پیش بس
بــه دلیــل عــدم قانون گــذاری خــاص در 
زمینــه تجــارت و اســناد تجــاری دیجیتــال از 
ســویی و توســعه تجــارت دیجیتــال و تغییــر 
ــای  ــر خالء ه ــوی دیگ ــازار از س ــای ب نیازه
ــخگوی  ــته و پاس ــای گذاش ــه ج ــیاری ب بس
ــت.  ــه نیس ــن عرص ــه ای ــوط ب ــات مرب ابهام
بــرای مثــال در بحــث بــرات دیجیتــال 
ــون  ــتری پیرام ــفافیت بیش ــت ش ــر اس بهت
ــرات از  ــت ب ــات روی ــون اثب ــائلی همچ مس
ســوی محال علیــه، قبولــی قســمتی از وجــه 
بــرات موضــوع مــاده 232 و قبولــی مشــروط 
ــون تجــارت،  ــاده 233 قان ــرات موضــوع م ب
ــر  ــر دفت ــی ب ــرات مبتن ــت از ب ــه ضمان طریق
کل توزیع شــده از ســوی شــخص ثالــث، 
 نکــول کلــی و جزئــی بــرات صــورت گیــرد.

ــه در  ــود ک ــد می ش ــددا تأکی ــان مج در پای
ــاز شــدید  ــه نی ــه ب ــا توج ــی و ب شــرایط فعل
کشــور بــه تســهیل جریــان تجــارت داخلــی 
و بــرون مــرزی و تــالش در جهــت کاســتن 
از فشــارهای اقتصــادی غیرمنصفانــه وارد 
ــه  ــد علی ــورهای قدرتمن ــوی کش ــده از س آم
ــاری  ــناد تج ــت اس ــعه و بازگش ــران، توس ای
ــه  ــار ب ــن ب ــور ای ــاد کش ــه اقتص ــه چرخ ب
صــورت دیجیتــال و در بســترهای نامتمرکــز 
ــه  ــه ایجــاد، تأییــد و مبادل ــران را ب کــه کارب
ــادر  ــه آن ق ــی ب ــود و اعتباربخش ــوال خ ام
از  بیــش  را  خــود  ضــرورت  می ســازد، 
ــروزه شــاهد  ــرده اســت. ام ــش آشــکار ک پی
ــه اوراق  ــی از مبادل ــق و امن تجربه هــای موف
تجــاری بالک چینــی هســتیم کــه از طریــق 
ــه  ــند ب ــده س ــط دارن ــل توس ــخه اص آن نس
ــوای  ــده، محت ــره ش ــن ذخی ــورت آف چی ص
ســند به صــورت غیرمتمرکــز و محرمانــه 
ــات آن  ــند و اصالح ــت س ــداری و اصال نگه
در بالک چیــن بــه صــورت منابــع هــِش 
رمزنــگاری، ثبــت مــی شــود و ایــن امــکان 
را ایجــاد می کنــد تــا هــر کــس کــه صاحــب 
ــت آن را  ــت صح ــند اس ــخه از س ــک نس ی
ــن  ــن ای ــد. همچنی ــد کن ــر تأیی ــر دفت در براب
ــی ای  ــت بوم فیزیک ــچ زیس ــه هی ــاوری ب فّن
ــان  ــت جری ــود امنی ــن خ ــوده و ای متصــل نب
ــت  ــر اصال ــاری را از منظ ــادالت اوراق تج مب
داده و مرجعیــت اصل ســاز افزایــش داده و 
ــن  ــی از ای ــای پرداخت ــود ابزاره ــبب می ش س
ــرده و  ــل ک ــر عم ــر و کارآمدت ــل مؤثرت قبی
ــن  ــر دو از ای ــه ه ــه و ثانوی ــی اولی ــازار مال ب
ــایر  ــن س ــوند. همچنی ــع ش ــدی منتف کارآم
ــض  ــه و قب ــون بارنام ــاری همچ ــناد تج اس
انبــار نیــز در همیــن بســتر بــه صــورت 
بســیار مؤثرتــری در رونــق، امنیــت و تســهیل 
ــد.  ــود بپردازن ــش خ ــای نق ــه ایف ــادالت ب مب
ــال کــردن اســناد  ــد دیجیت ــرای آغــاز فرآین ب
ــاید  ــرات ش ــز ب ــتر نامتمرک ــر بس ــاری ب تج
ــد  ــوزه باش ــن ح ــن ای ــه فعالی نخســتین گزین
ــاری  ــناد تج ــایر اس ــا س ــه ب ــرا در مقایس زی
طرف هــای  و  داشــته  ســاده تری  ماهیــت 

ــتند. ــر هس ــز محدودت ــر در آن نی درگی

ــا پیرامــون بــرات و ســفته دیجیتــال و کســب  بــرای مثــال می تــوان بــه مصوبــه ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرون

مجــوز حضــور بــرات دیجیتــال مبتنــی بــر دفتــر کل توزیع شــده از کارگــروه ســند باکــس در ســال گذشــته اشــاره 

کــرد. ایــن حرکــت مثبــت خــود ضرورت هایــی را نیــز بــه دنبــال داشــته اســت کــه یکــی از آن هــا نیــاز بــه تدویــن ســندی 

باالدســتی بــرای فعالیــت در محیــط ســند باکــس و تعییــن نقــش هــر یــک از بازیگــران ازجملــه حاکمیــت، بخــش خصوصــی 

و فعالیــن عرصــه فین تــک اســت
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دیجیتــال  تجــاری  اســناد  حــوزه  در 
پرســش هایی از قبیــل ســؤاالت زیــر بــه 
ذهــن متبــادر می شــود.چگونه بانک هــای 
تجــاری می تواننــد نســخه اصلــی اســنادی 
ماننــد ضمانت نامه هــای بانکــی و حواله هــا 
ــرای  ــه می توانندب ــد؟، چگون ــی کنن را دیجیتال
بــرای گســترش حیطــه تأمیــن مالــی اســتفاده 
از اصــل اســناد را کنــار بگذارنــد و بــه تبــع آن از 
ــه  ــد؟، چگون ــری کنن ــل پســتی آن جلوگی تحوی
ــی  را از  ــناد اصل ــال اس ــخه دیجیت ــوان نس می ت
طریــق پورتال هــای خــود بانــک مبادلــه کــرد؟ 
مشــخصات فنــی پــروژه dDOC چیســت؟ آیــا 
DLT ســرانجام بــه بانک هــای تجــاری کمــک 

می کنــد؟«در ایــن نوشــتار بــر آنیــم تــا بــه ایــن 
پرســش ها پاســخ دهیــم.

در جهان، 
پریامون 

اسناد تجاری 
 دیجیتال

چه می گذرد؟

بــه لطــف فّنــاوری دفتــر کل 
 ITFA پــروژه ،)DLT( توزیع شــده
عملی تریــن  در   dDOC یعنــی 
حالــت ممکن بــه کمــک دیجیتالی 
ــردن ضمانت نامه هــای بانکــی و  ک

ــت. ــده اس ــاری آم ــناد تج اس

ITFA چه رویکردی برای انتشار و 
توسعه اسناد تجاری دیجیتال دارد

کسریدهقان
کارشناس آکادمی ققنوس
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دیجیتالی کردن اسناد تجاری به 
عنوان یک دارایی دیجیتال

ــا ــی  ی ــارت و بازاریاب ــی تج ــن بین الملل انجم
 ITFA )International Trade and Forfaiting

Association( طــرح اســناد تجــاری دیجیتــال 

در  را   )Digital Negotiable Instrument(
تابســتان 2019 آغــاز کــرد تــا نیــاز بلنــد 
پروازانــه یــک صنعــت را برطــرف کنــد: 
دیجیتالــی کــردن اســناد تجــاری. در آغــاز این 
ــازار  ــورد ب ــرح در م ــن ط ــای ای ــد، اعض فرآین
ــناد  ــوژی اس ــازار تکنول ــوان ب ــه عن Fintech ب

 Enigio ــرکت ــد. ش ــق کردن ــال تحقی دیجیت
بــه عنــوان اولیــن ارائــه دهنــده فّنــاوری 
ــروژه آغــاز کــرد،  ــن پ ــا ای همــکاری خــود را ب
اکنــون کار طراحــی مؤثــر پــروژه  می توانســت 
ــروژه  ــن پ ــه ای ــت ک ــی اس ــود.  بدیه ــاز ش آغ
بــرای ســایر ارائــه دهنــدگان تکنولــوژی 
نیــز قابــل دســترس بــوده و بــه همیــن 
دلیــل توجــه فّناوری هــای Fintech محــور 
 Finastra, Traydstream, متعــددی از جملــه
و   China Systems, Levantor, XinFin

Network را بــه خــود جلــب کــرده اســت. 

هــدف از طــرح DNI ارائــه یــک فّنــاوری 
ــی  ــرای دیجیتال جدیــد و گزینه هــای قانونــی ب
ــه  ــی ک ــت در حال ــاری اس ــناد تج ــردن اس ک
فّنــاوری پایــه را می تــوان بــرای تمامــی 
جریان هــای اســنادی اعمــال کــرد. )بــه 
 عنــوان مثــال، ضمانت نامه هــای بانکــی(
ایــن رویکــرد، مشــابه روشــی اســت کــه برای 
ــه  ــی ک ــود، جای ــال می ش ــن اعم ــت کوی بی
ــه  ــادر ب ــن ق ــی بالک چی ــاخت های فن زیرس
ــال  ــف دیجیت ــای مختل ــتیبانی از دارایی ه پش
 ماننــد ETH ،XDC ،XRP و IOTA اســت.

فــاز  اولیــن   ،2020 ســال  زمســتان  در 
ایــن پــروژه نهایــی شــد و پــس از آن در 
ــت  ــرح تح ــن ط ــپیدنامه  ای ــل 2020 س آوری
 Manual of Digital Negotiable عنــوان 
  Instruments – Issues and Implementation

شــامل  ســپیدنامه  ایــن  شــد.  منتشــر 
بــود. کلیــدی  فنــِی  مشــخصه    دو 

•  مشــخصات فناورانــه بــرای مدیریــت اســناد 
اصلــی دیجیتــال ]بــر اســاس[ باالتریــن 
اعضــای  بــا  ممکــن  همــکاری  ســطح 
 .DNI و مشــاوران درگیــر در طــرح Fintech 

•  تعریــف تعهــد پرداخــت الکترونیکــی  - 
معــروف بــه ePU - کــه طبــق قانــون قــرارداد 
اســتفاده مــی شــود؛ ایــن ابــزار پرداخــت 
ــران، در  ــل جب ــر قاب ــرط و غی ــد و ش ــدون قی ب
ــده  ــف ش ــالیوان1  تعری ــا س ــکاری ب ــی هم پ
ــی  ــاد حقوق ــه ابع ــالگ ب ــک  ب ــت و در ی اس
اســت.  شــده  پرداختــه  همــکاری   ایــن 
فــاز دوم طــرح DNI در حــال حاضــر از 
انجــام  حــال  در    TERA طــرح  طریــق 
اســناد  تکمیــل  آن  هــدف  کــه  اســت 
تجــاری دیجیتــال بــه عنــوان بخشــی از 
قانــون رایــج اســت )بــه عنــوان مثــال، 
قانــون ارز مبادلــه ای 1882 در انگلســتان(.

این یک انقالب نیست، تکاملی در 
تکنولوژی است! 

ابتــدا بایــد توضیــح داد dDOC چیســت؟ 
ــک  ــل DDOC ی ــوند فای ــا پس ــل ب ــک فای ی
فایــل DigiDoc Digital Signature اســت کــه 
ــتفاده از  ــا اس ــده را ب ــذاری ش ــای رمزگ داده ه
 DDOC .ــد ــره می کن ــزار DigiDoc ذخی نرم اف
ــب نســل اول  ــی اســت کــه در قال پســوند فایل
DigiDoc اســتفاده می شــود، ایــن رویــه در 

ــت. ــده اس ــال ش ــز اعم ــدی نی ــخه های بع نس
عنــوان  بــه  -کــه  فّنــاوری  الزامــات 
می شــود-  شــناخته   dDOC ویژگی هــای 
اســناد  تکنولــوژی  به کارگیــری  شــیوه 
ــتراک  ــت و اش ــد، مدیری ــرای تولی ــرفته ب پیش
ــد.  ــح می ده ــال را توضی ــی دیجیت ــناد اصل اس
بــه عبــارت دیگــر، نســخه های دیجیتالــی 
همــان نســخه اصلــی هســتند کــه میــان 
عامــل،  بانک هــای  مالــی،  مؤسســات 
مشــتریان خــود و هــر پلتفــرم شــخص 
ثالثــی کــه بــرای پــردازش ارزش افــزوده 
اســتفاده می شــود قابــل جابجایــی اســت 
ــار(.  ــال پلتفرم هــای قبــض انب ــوان مث ــه عن  )ب
ــر  ــی ب ــی مبن ــا ذهنیت ــی ب ــن مشــخصات فن ای
ــاز « ســاخته شــده اســت کــه از  »بانکــداری ب
فّناوری هــای بالک چیــن ترکیبــی اســتفاده 
 Hybrid(ترکیبــی بالک چیــن  می کنــد.  
Blockchain( نقــاط قــوت هــر دو شــکل 

بالک چیــن عمومــی و خصوصــی را دارد و 
ــه  ــر معامل ــه ه ــن اســت ک ــده ای ــن کنن تضمی
در عیــن خصوصــی بــودن بــا ســابقه ای 
تغییرناپذیــر در حالــت عمومــی بالک چیــن 
ــم  ــا می خواهی ــع، م ــد اســت. در واق ــل تأیی قاب

 ITFA مشاوران حقوقی  Sullivan & Worcester -1
 ITFA ــتورالعمل های ــم دس ــا در تنظی ــتند. آنه هس

ــته اند. ــر به ســزایی داش تأثی

پلتفرم هایی با مدل متمرکز

بانک ها و مشتریان در یک پلتفرم مشترک 
ثبت نام می کنند و اصل مدارک را تبادل می کنند

نسخه دیجیتال اصل سند تنها در پلتفرم 
انتخابی موجود است

مالکیت سند و انتقال مالکیت، توسط پلتفرم 
 انتخابی مدیریت می شود

موسسات مالی و مشتریان
پلتفرم ها

P1 P2 P3

تکامل
DLT - مدل توزیع شده

اسناد تجاری و ضمانت نامه توسط بانک به صورت 
 دیجیتالی تولید، محافظت و نگهداری می شود

نسخه دیجیتال اصل اسناد در میان تمامی موسسات و 
 پلتفرم ها در دسترس است.

مالکیت سند و انتقال مالکیت توسط کانال های 
الکترونیک و به صورت دیجیتال انجام می شود. 

نسخه دیجیتال اسناد در یک دفتر اسناد رهگیری می شود

DLT دفتر اسناد دیجیتال مبتنی بر فناوری
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تولیــد،  پشــتیبانی  بــرای  بالک چیــن  از 
ــت در  ــال مالکی ــی و انتق ــناد اصل ــت اس مالکی
ــخص  ــوع ش ــر ن ــی و ه ــات مال ــن مؤسس بی
ثالثــی کــه داده هــای تجــاری را تأمیــن 
تمرکززدایــی  کنیــم.  اســتفاده  می کنــد 
از عملیــات، مدلــی تکاملــی مبتنــی بــر 
ــوارد اســتفاده  ــد در م ــن رون ــرم اســت.  ای پلتف
ــز  ــی نی ــای دیجیتال ــد دارایی ه ــری مانن دیگ
فرصت هــای   DLT می شــود.  مشــاهده 
ــال در  ــًا دیجیت ــناد اصالت ــرای اس ــدی را ب جدی
ــت. ــود آورده اس ــا به وج ــات و پلتفرم ه  مؤسس
vendor-   در اصــل Ddoc ویژگی هــای 

ــه  ــت ک ــدان معناس ــه ب ــتند ک agnostic1  هس

ITFA از ارائه دهنــدگان مختلــف فّنــاوری 

انتظــار دارد کــه بــا درخواســت پذیــرش 
ــد.  ــت کنن ــناد موافق ــه اس ــتفاده از اینگون اس
در ایــن مرحلــه ابتدایــی، هــر دو شــرکت 
Enigio و China Systems بــا آن موافقــت 

ــرح  ــای ط ــر اعض ــه دیگ ــی ک ــد در حال کردن
DNI مشــغول کار بــر روی طــرح هســتند. 

ــه  ــد ک ــاز دارن ــی نی ــه فّناوری های ــا ب بانک ه
ــود  ــای موج ــا فّناوری ه ــه ب ــور یکپارچ ــه ط ب
ماننــد برنامه هــای ســتادی، درگاه خدمــات 
پیش خــوان  و کانال هــای ارتباطــی ادغــام 
 Enigio شــوند. ایــن همــان چیــزی اســت کــه
بــا بالک چیــن ترکیبــی اعمــال شــده در 
ــه ارمغــان مــی آورد. اســناد اصلــی دیجیتــال ب

dDOC اصولی برای ویژگی های
 

 dDOC ــای ــدی ویژگی ه ــش بع ــد بخ در چن
شــرح داده شــده اســت. ایــن اصــول بــا 
ذهنیتــی مبنــی بــر  قابلیــت انتقــال و همکاری 
طراحــی شــده اند. فّنــاوری اســناد پایــه 
ــند: ــر باش ــای زی ــانگر ویژگی ه ــتی نش  بایس

 1.بــاز بــودن نســبت بــه تمامــی قالب هــای یک ســند
ــی مؤسســات  ــل تمام ــری در مقاب 2. انعطاف پذی

مالــی و هــر نــوع مشــتری
ــرم  ــر پلتف ــه ه ــال ب ــکاری و اتص ــکان هم 3. ام

ــث ــخص ثال ــاری ش تج
ــی  ــای ارتباط ــی کانال ه ــا تمام ــازگاری ب  4. س
 5. پشــتیبانی از داده هــای ســاخت یافتــه در ســند
 6. ردیابــی اســناد از طریــق ثبــت عمومــی

7. معمــاری بومــی دیجیتــال )بــه عبــارت 
ــاز نیســت( ــورد نی ــذ م ــتفاده از کاغ ــر؛ اس  دیگ

8. انطبــاق بــا قوانیــن حریــم خصوصــی 
)اطالعــات( داده هــا 

قــادر  را  بانک هــا   dDOC ویژگی هــای 
ــاوری  ــر فّن ــرفت های اخی ــا از پیش ــازد ت می س
بهره منــد شــوند. بــرای مثــال می تــوان 
 ،DLT ،امضــای الکترونیــک ، JSON  بــه
بالک چیــن ترکیبی)عمومــی / خصوصــی(  

ــه  ــرای کمــک ب ــزار ب ــن اب و... اشــاره کــرد. ای
ــورت  ــارت به ص ــازی تج ــان دیجیتال س جری
درنتیجــه   و  آمده انــد  پدیــد  توزیع شــده 

هســتند. مقیاس پذیــر 

اجزای تکنولوژی 

چیستی ظرفیت  تکنولوژی امضای  الکترونیک

فّناوری دفترکل 
توزیع شده)فقط محل 
ذخیره سازی مراجع و 
امضاهای رمزنگاری 

شده(

نرم افزار امضای 
 الکترونیک 

)sigincat, docusign(

قراردادهای 
ریکاردیان و 

 JavaScript
 Object Notation 

)JSON(

مدیریت  محتوای 
اسناد

اعتبارسنجی، قانونمندی و 
احراز هویت اسناد 

رهگیری و تأیید چرخه  
عمر اسناد )اصالت، 
درستی، مالکیت( 

دفتر اسناد رسمی 
دیجیتال

چگونگی

چرایی

محــور  ســه  بــر   dDOC ویژگی هــای 
 : ند ر ا ســتو ا

•  ظرفیــت دیجیتــال بــر محــور قراردادهــای 
طراحــی   )JSON(جی ســان و  ریکاردیــان2 

. ند ه ا شــد
• امضا و مهرهای الکترونیکی

• فّنــاوری دفتــرکل توزیع شــده عمومــی 
ــمی  ــناد رس ــر اس ــوان دفت ــه عن ــه ب )DLT( ک

دیجیتــال عمــل می کنــد.
ــک  ــک و ی ــی تکنولوژی ــرح DNI – راه حل ط
طراحــی قابــل حمــل اســت. یعنــی یــک 
فّنــاوری قابــل انتقــال اســناد اصالتــًا دیجیتــال 
ــوق،  ــش ف ــه بخ ــای س ــی از فّناوری ه ترکیب
ــی  ــد، یعن ــد می کن ــال را تولی ــل انتق ــناد قاب اس
ــزم حمــل  ــزاری و مکانی ــت نرم اف ــا هــر قابلی ب

و نقــل فعلــی و آتــی ســازگار اســت.

بستر دیجیتال توسط امضاهای 
الکترونیکی و مهر، ایمن شده است

در ابتــدا، ســندی کــه نســخه اصــل را دیجیتــال 
الکترونیکــی  ســند  یــک  بایــد  می کنــد 
ــر  ــی 1- از ه ــد، یعن ــن باش رمزنگاری شــده ایم
پلتفــرم یــا سیســتم عامــل IT مســتقل باشــد و 
2- به یــک کلیــد عمومــی متصــل باشــد )یکی 
ــد و  ــده باش ــد، رمزنگاری ش ــت کلی از آن دو جف
دیگــری خصوصــی( و در یــک دفتــر کل توزیــع 

ــد. ــده باش ــده )DL( ثبت ش ش
عالوه  بر این:

ــگاری شــده  ــاوی شــواهد رمزن ــد ح ــند بای • س

vendor agnostic“-1” اصطالحــی اســت کــه 
اســتفاده  کســب وکارهایی  توصیــف  بــرای 
می شــود کــه بــه یــک واحــد صنفــی خــاص 

منحصــر نیســتند.
2-قــرارداد ریکاردیــان، یــک قــرارداد حقوقــی 
اســت کــه اولیــن بــار در ســال 1995 توســط 
برنامه نویــس معــروف، ایــان گریــگ، معرفــی 
ــن  ــی از بالک چی ــون بخش ــوم اکن ــن مفه ــد. ای ش
هــم اســت. در اینجــا یــک تعریــف بنیادیــن از ایــن 
قــرارداد آورده شــده اســت:»این قــرارداد یــک نــوع 
ســند دیجیتالــی اســت کــه بــه عنــوان یــک توافق 
مابیــن طرفیــن در مــورد شــرایط و ضوابــط تعامــل 

تنظیــم و اجــرا می شــود«.
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ــه در  ــد ک ــوای آن باش ــش( محت ــر ه )مقادی
دفتــرکل توزیع شــده)DL( مربــوط بــه آن 

ــود. ــر ش منتش
• بــرای اثبــات مالکیــت ســند، ســند بایــد 
ــد  ــا کلی ــر ب ــی متناظ ــد عموم ــک کلی دارای ی

ــد. ــود باش ــی خ خصوص
ــود  ــند وج ــه س ــوا ب ــزودن محت ــکان اف • ام
ــی غیرممکــن  ــوای قبل ــر در محت ــا تغیی دارد ام

ــت. اس
• ســند بایــد بتوانــد حــاوی محتواهــای 
امضاهــا و مهرهــای الکترونیــک باشــد.

ــک  ــط مال ــند توس ــت س ــار مالکی ــد اعتب •  بای
ــد.  ــال باش ــل ابط قاب

• ســند بایــد در قالــب )UTF(  رمزگــذاری 
ــم  ــط ه ــه توس ــود ک ــل ش ــان حاص و اطمین
ــت.  ــدن اس ــل خوان ــین قاب ــم ماش ــان و ه انس

اســتفاده دفتر اسناد رســمی دیجیتال 
ــاوری دفترکل توزیع شــده  از فّن

عــالوه بــر نســخه دیجیتــال اصــل ســند، 
ــت و  ــه وضعی ــده )DL( ک ــع ش ــرکل توزی دفت
ــده نســخه دیجیتــال اصــل ســند را اثبــات  دارن

می کنــد، بایــد:
ــتر  ــر بس ــزی ب ــی مرک ــتفاده از حاکمیت ــا اس • ب
دفتــر توزیع شــده بالک چینــی بــه عنــوان 
ــف  ــده تحری ــن رمزنگاری ش ــزار تضمی ــک اب ی
ناپذیــر عمــل کنــد و بــه طــور مــداوم و مســتقل 
ــه و  ــار یافت ــدگان آن اعتب ــرکت کنن ــط ش توس

ــود.  ــد ش تأیی
• در دســترس تمامــی مالــکان نســخه دیجیتال 
ســند اصلــی یــا هــر کســی کــه رونوشــتی از آن 

را دارد باشــد
• بــا یــک )URL( در ارتبــاط باشــد تــا هــر 
ــخه  ــک نس ــد ی ــازمانی بتوان ــا س ــخص ی ش

دیجیتالــی را مدیریــت و دریافــت کنــد.

ادغام فّناوری و ذخیره سازی داده ها / 
حریم خصوصی

راه حل فّناوری اسناد همچنین باید:
1. از نظــر عملیاتــی و فنــی بــا ادغــام 
دفترهــا،  آینــده،  موجــود،  روش هــای 
فرایندهــا، سیســتم ها )بــه عنــوان مثــال 
پردازشــگرها / سیســتم عامل هــای ســند 
ــال  ــای دیجیت ــا )پیک ه ــال( و کانال ه دیجیت
 ،FTP، EBICS، SWIFT :بــه عنــوان مثــال
بانکــداری الکترونیکــی( ســازگار باشــد.

تمــام  کــه  کنیــد  حاصــل  اطمینــان   .2
داده هــای کســب  وکار در بســتر دیجیتــال 
باقــی مانــده و هیــچ داده ای از طریــق 
فّنــاوری پایــه در هــر ثبــت مرکــزی یــا 
ــته  ــتراک گذاش ــه اش ــا آن ب ــط ب DLT مرتب

. د نمی شــو
ــرکت کنندگان  ــه در آن ش ــد ک ــزاری باش 3. اب
بــا اســتفاده از اســناد تجــاری بتواننــد در 
ــه  ــت، اینک ــی اس ــند اصل ــه س ــت آنچ حقیق

و  چیســت  اصلــی  ســند  فعلــی  نســخه 
ــرادی  ــه اف ــی چ ــند اصل ــی س ــدگان فعل دارن
هســتند، اعتمــاد مشــترک داشــته باشــند 
ــده  ــاع ش ــت های ارج ــی و پیوس ــند اصل 4. س
ــا  ــی را ب ــی مخف ــت خصوص ــد مالکی آن و کلی
ــا  ــازی ب ــره س ــاوری ذخی ــک فّن ــتفاده از ی اس
ــخیص  ــب تش ــه مناس ــی ای ک ــات امنیت اقدام
داده شــده اند، در هــر کجــا کــه دارنــده 

ــد. ــره کن ــد ذخی ــالح بدان ص
فّنــاوری  راه حــل  یــک   –  DNI طــرح 
غیردســتوری اســت کــه بــا تمامــی جابجایــی 
می کنــد. پیــدا  مطابقــت  زیرســاخت ها 

چیستی ظرفیت  تکنولوژی

   نسخه اصالتًا دیجیتال سند

پیک 
دیجیتال

 شبکه ها/
 زیست بوم های
معامالتی فعلی

 SWIFT,(
 EBICS, FTP,
 ,Platforms

)…

اپلیکیشن های 
معامالتی فعلی

 پردازنده های 
سند دیجیتال

امضای  
الکترونیک

فّناوری دفترکل 
توزیع شده)فقط 

محل ذخیره سازی 
مراجع و امضاهای 

رمزنگاری شده(

نرم افزار 
امضای 

 الکترونیک 
 sigincat,(
)docusign

قراردادهای 
 "Ricardian"

 JavaScript و
 Object

 Notation
)JSON

مدیریت  محتوای 
اسناد

ارائه و پردازش 
سند

تحویل سند

اعتبارسنجی، 
قانونمندی و 
احراز هویت 

اسناد 

رهگیری و تأیید 
چرخه  عمر اسناد 
)اصالت، درستی، 

مالکیت( 

دفتر اسناد 
رسمی دیجیتال

چگونگی

چرایی

بیشترین

متوسط

فاقد

فاقد متوسط بیشترین

کنترل مالکیت و رهگیری چرخه عمر 

امنیت و یکپارچگی 

نسخهکاغذیاسکنشده

اصلسند

نسخهاصلالکترونیکی
)باامضایدیجیتال(

نسخهدیجیتالاصلسندطبق
Ddocدستورالعمل

)ذخیرهسازیمحلی،رهگیریمتمرکز(

فاقد ویژگی های مالکیتی

حاوی امضای خیس

فاقد ویژگی های مالکیتی

پوشش رمزنگاری شده

امضای دیجیتال رمزنگاری شده

پوشش رمزنگاری شده

امضای دیجیتال رمزنگاری شده

مالکیت  با  نسخه فیزیکی 
احراز می شود

ویژگی هــای حقــوق مالکیــت با 
مالکیــت فیزیکــی یــا دیجیتــال 
مالکیــت  و  فعلــی  ســند 
کلیدخصوصــی احــراز می شــود

امضای  المثنی دیجیتال
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ــا  ــخه های امض ــف نس ــاط ضع نق
ــده ش

بــا  دیجیتــال  اصالتــًا  نســخه  مقایســه 
ــت.  ــر اس ــرح زی ــه ش ــده ب ــخه های امضاش نس
ــود  ــده1- نب ــخه های امضاش ــف نس ــاط ضع نق
مالکیــت.2- عــدم  ویژگی هــای حقوقــی 
بــودن  منحصربه فــرد  اثبــات  در  توانایــی 
ــت.  ــال مالکی ــی در انتق ــدم توانای ــند. 3- ع س
توانایــی نشــان دادن مالکیــت و انتقــال آن، 
ــال  ــخه های دیجیت ــی نس ــای اصل پیش نیازه
بــرای پشــتیبانی از اســناد تجــاری اســت.

ــن  ــال اســناد باالتری ــًا دیجیت نســخه های اصالت
ســطح از امنیــت، یکپارچگــی و رهگیــری را 

می کننــد.  تأمیــن 
ــط  ــن فق ــاوری بالک چی ــرکت Enigio از فّن ش
ــد،  ــتفاده می کن ــد اس ــه الزم باش ــواردی ک در م
ــرای  ــه ب ــت و ن ــات حقیق ــوان اثب ــه عن ــی ب یعن

ــره ســازی داده هــای تجــاری.  ذخی

اضافــه شــدن رهگیــری و امنیــت 
ــال ــخه های دیجیت ــه نس ب

همانطــور کــه در شــکل مقایســه ســند 

ــال نشــان داده شــده اســت،  کاغــذی و دیجیت
ویژگی هــای dDOC تضمیــن می کنــد کــه 
نســخه های اصالتــًا دیجیتــال فرایندهــای 
مشــابهی بــا نســخه های اصالتــًا کاغــذی 
را طــی می کننــد. ایــن بــدان معناســت 
کــه نیــازی بــه برون ســپاری ســازمانی 
ــث  ــخص ثال ــای ش ــه پلتفرم ه ــناد ب ــن اس ای
ــدگان ســند،  نیســت، مگــر اینکــه توســط دارن
ارزش افــزوده و پــردازش ارزش خاصــی از 

طــرف سیســتم عامل ها پیش بینــی شــود. 
ــت  ــتم مدیری ــک سیس ــال، ی ــوان مث ــه عن )ب

ــه( ــا بارنام ــی ی گواه
ــًا   ــه شــد نســخه  های اصالت ــه گفت همانطــور ک
ــخه  ــا نس ــابهی ب ــای مش ــال، فراینده دیجیت
ــه کــه  ــا ذکــر ایــن نکت کاغــذی طــی کــرده ب
ــه  ــا اضاف ــه آن ه ــز ب ــری نی ــت و رهگی امنی

ــت. ــده اس ش

مزایای مؤسسات مالی و پلتفرم های 
اسناد

ــرای  ــم ب ــناد، ه ــال اس ــاً دیجیت ــخه اصالت نس
ــی کــه  ــرای پلتفرم های ــی و هــم ب مؤسســات مال
ــه  ــی ب ــد، مزایای ــتفاده انتخــاب می کنن ــرای اس ب
همــراه دارد. در واقــع چــون اکثــر پلتفرم هــای این 
زیســت بوم عمدتــاً بســته باقــی مانده انــد، اکنــون 
ــه  ــر -ک ــرای آن جزای ــال ب ــناد دیجیت ــادل اس تب
ــه داده هــای تأییدشــده عمــل  ــوان مجموع به عن
ــا و  ــی )پلتفرم ه ــرکای خارج ــا ش ــد – ب می کنن

ــت  ــر اس ــی( امکان پذی ــات مال مؤسس
نســخه های اصالتــاً دیجیتــال اســناد قابــل 
جابجایــی در مؤسســات مالــی و پلتفرم هــای 

معامالتــی مالــی هســتند.

#@a
##

#@a
#

سند کاغذی

نسخه اصالتًا دیجیتال سند 

سند افزودن محتوا مدیریت سند امضای سند جابجایی ذخیره سازی منایش، اعتبار سنجی،

تأیید و نگهداری

فایل افزودن محتوا
امضای الکرتونیک سند

جابجایی 

دیجیتال

ذخیره سازی 

الکرتونیک

منایش، اعتبار سنجی،

تأیید و نگهداری

Swift 
Email 

Consortia

نسخه اصالتاً دیجیتال سند در DLT مستند می شود

مقایسه سند کاغذی و سند دیجیتال  ،ENIGIO شــرکت   trace:original نســخه 
ــا  ــه ب ــت ک ــال اس ــند دیجیت ــاوری س ــن فّن اولی
ــن  ــه همی ــت دارد. ب ــای dDOC مطابق ویژگی ه
 trace:original روی ایــن اطمینــان وجــود دارد کــه
مبتنــی بــر DLT مؤثرتریــن راه حــل مســیر ارتقا از 
اســناد فیزیکــی بــه نســخه های دیجیتــال را ارائه 
 دهــد، زیــرا ایــن فّنــاوری نــه تنهــا مشــابهتی بــا 
ــن  ــروز دارد همچنی ــی ام ــند فیزیک ــان س جری
باالتریــن ســطح امنیــت، یکپارچگــی و قابلیــت 
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 trace:orginal می اندازیــم کــه بــه تشــریح طــرح
پرداختــه اســت. 

ــو trace:orginal را  ــرکت اینیجی ــه ش هنگامی ک
طراحــی کــرد، هدفــش ایــن بود کــه »ســند« را 
ــرای یــک دوره  ــد. ب ــاره دیجیتال ســازی کن دوب
بســیار طوالنــی، صدهــا ســال، کاغــذ آن چیزی 
بــوده اســت کــه بــرای اســناد اصلــی شــخصی 
اســتفاده می شــد. هنگامی کــه راه حل هــای 
فّنــاوری اطالعــات توســعه یافتنــد، ســند از بین 
ــده آن  ــای نماین ــای آن از داده ه ــه ج ــه و ب رفت
ــا  ــتم هایی ب ــن رو سیس ــد. از همی ــتفاده ش اس
اســتخراج داده هــای ذخیره شــده در پایگاه هــای 
ــاد  ــازی ایج ــانه های ذخیره س ــایر رس داده و س

شــده اند.
ــدی  ــا در فراین ــند، ام ــود س ــا trace:orginal خ ب
ــرای  ــی شــده بازســازی شــد. ب ــاًل دیجیتال کام
ــه  ــند ب ــای س ــدا و انته ــن کار،  ابت ــام ای انج
ــن  ــد، همچنی ــازی ش ــی بازس ــورت دیجیتال ص
ــی روی  ــه داده های ــد چ ــخص می ش ــد مش بای
ــارج از  ــی خ ــه داده های ــود دارد و چ ــند وج س
ــت و در  ــن، از مالکی ــر ای ــالوه ب ــت. ع آن اس
دســترس بــودن ســند اطمینــان حاصــل کــرده 
و نیــز ایــن نکتــه در نظــر گرفته شــد کــه دارنــده 
آن می توانــد یادداشــت هایی را بــه ســند اصلــی 
اضافــه کــرده امــا تغییــر یــا حــذف هــر آنچــه 

ــت. ــن اس ــر ممک ــده غی ــاًل نوشته ش قب
بــا کمــک رمزنــگاری، اینیجیــو توانســته  اســت 
»کاغــذ« دیجیتالــی، یــک »شــیء« دیجیتالــی، 

ــه  ــال ک ــی دیجیت ــد اضاف ــای مفی ــا ویژگی ه ب
هیــچ کاغــذ فیزیکــی نــدارد، ایجــاد کنــد.

می تــوان بــه طــور ایمــن اعتبــار ســنجی کــرد 
ــخه  ــق از نس ــی ای دقی ــخه، کپ ــک نس ــه ی ک
ــک  ــه ی ــت ک ــن اس ــت و غیرممک ــی اس اصل
ــه  ــالح آنچ ــت کاری و اص ــس از دس ــند پ س
قبــاًل نوشــته شــده اســت، هنــوز هــم بــه عنوان 

نســخه اصلــی ســند معتبــر باشــد.
شــده،  ارائــه   trace:orginal کاربــردی  ارزش 
توانایــی ایجــاد و مدیریــت اســناد تجــاری 
ــخه  ــک نس ــت. trace:orginal ی ــال اس دیجیت

ردیابــی را نیــز ارائــه می دهــد. همانند نســخه های 
کاغــذی، نســخه trace:original اســناد را می تــوان 
در هــر رســانه ای ذخیــره کــرد و از طریــق تمامــی 
کانال هــای ارتباطــی موجــود یــا آتــی انتقــال داد. 
زیــرا منابع ایــن راه حل )زیرســاخت( بــرای همه در 
دســترس اســت و کاربــران نیــازی بــه پیوســتن به 
یــک زیســت بوم یــا یــک جزیــره دیجیتــال ندارند

فرصتی برای سیاست گذاران

در طــول دوران پاندمــی کرونــا، ITFA گــروه ویژه ای 
ــی  ــات نظارت ــرای اقدام ــاوری را  ب ــرگان فّن از خب
ــت  ــن اس ــدف ITFA ای ــرد. ه ــاد ک )TERA( ایج
ــی،  ــز هماهنگ ــک مرک ــوان ی ــه عن ــه TERA ب ک
از مقــررات موجــود در موضوعــات اولویــت دار 
ماننــد اســناد تجــاری دیجیتــال ، بارنامه هــای 
ــری ، اســتفاده از  ــردازش اب ــال، اســتفاده از پ دیجیت
ــای  ــتفاده از دارایی ه ــی و اس ــای الکترونیک امضاه
تجــاری، حمایــت کنــد تــا تالش هــای عمومــی را 

ریل گــذاری کنــد.
ــال،  ــور مث ــی )به ط ــت مال ــن بخــش از صنع چندی
خدمــات اوراق بهــادار و دارایی هــای دیجیتــال( 
ــای  ــال دارایی ه ــت و انتق ــایی مالکی ــرای شناس ب
نامشــهود ماننــد یــک دارایــی مبتنــی بــر DLT، بــا 
درخواســت های مشــابهی در خصــوص اســتفاده از 
ــه تنظیم کننده هــا  ــر کل توزیع شــده ب ــاوری دفت فّن

به طــور فزاینــده ای نزدیــک می شــوند.
بــرای  را  فرصتــی   dDOC ویژگی هــای 
بــه  تــا  می کنــد  فراهــم  سیاســت گذاران 
 )vendor-agnostic( چارچوبــی جامــع در صنعــت

ــد. ــت یابن دس

تفاوت دیجیتالی کردن و 
الکترونیکی کردن 

ــه چــه  ــی کــردن ب حــال بایــد پرســید دیجیتال
معناســت و چــه تفاوتــی بــا الکترونیکــی کــردن 
دارد، بــرای پاســخ بــه ایــن پرســش نگاهــی بــه 
 Enigio ــرکت ــط ش ــده توس ــزارش منتشر ش گ

سندکاغذی استخراجالکترونیکی trace:originalسند

ارائهایالکترونیک
سندمحسوبنمیشود

قالبدیجیتال
داراییدیجیتال

قالبآنالوگ
داراییفیزیکی
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ــی  ــک فعل ــر اســت کــه فقــط مال ــی معتب اصل
ــذ،  ــد کاغ ــد. همانن ــه روز کن ــد آن را ب می توان
دارنــده می توانــد ســند trace:orginal را بــه 
صــورت دیجیتالــی در هــر مکانــی ذخیــره کنــد.

 Trace:original شــرکت Enigio یــک سیســتم 
امنیتــی رمزنــگاری شــده اســت که بــا حاکمیت 
ــع شــده  ــن توزی ــر بالک چی مرکــزی یــک دفت
ــداوم  ــور م ــه ط ــه ب ــت، ک ــده اس ــراع ش اخت
شــرکت کنندگان  و  صادرکننــدگان  توســط 

ــود. ــد می ش ــی و تأیی ــب اعتباریاب داوطل
بــا  ســند  یــک  نگه داشــتن  اطمینــان 
ــت  ــک جف ــی در ی ــد خصوص ــتن کلی نگه داش
می شــود.  حاصــل  رمزنگاری شــده  کلیــد 
ــی  ــده فعل ــرای دارن ــه ب ــی مربوط ــد عموم کلی
ــر عمومــی توزیع شــده منتشــر می شــود  در دفت
ــی دارد  ــت دسترس ــه اینترن ــه ب ــی ک و هرکس
می توانــد آن را تأییــد کنــد. دفتــرکل یــک 
پایــگاه داده رمزنــگاری شــده اســت تــا از 
ــدون  ــاز ب ــت کاری غیرمج ــری و دس تغییرناپذی
ایــن  اینکــه همــه شــرکت کنندگان فــوراً 
ــی  ــد. تمام ــت کن ــند حراس ــوع را بشناس موض
گره هــا کپــی مخصــوص خــود را در دفتــر 
ــتفاده از  ــا اس ــداوم ب ــور م ــه به ط ــد ک کل دارن
رمزنــگاری و ریاضیــات اعتبار ســنجی می شــوند.

اصالحــات یــا انتقــال اصــل بــه دارنــده دیگــری 
کــه توســط دارنــده فعلــی انجام شــده اســت، نیز 
ــوای  ــود. محت ــر می ش ــی منتش ــر عموم در دفت
ــرا  ــت زی ــناس اس ــاًل ناش ــی کام ــر عموم دفت
فقــط حــاوی هش هــا و امضاهــای رمزنــگاری 
ــاری در  ــه تج ــات محرمان ــام اطالع ــت. تم اس

ــت.  ــود اس trace:orginal موج

ــای  ــد کپی ه ــند trace:orginal می توان ــر س ه
ــط  ــه توس ــه آزادان ــد ک ــته باش ــددی داش متع
هرکســی می توانــد به عنــوان یــک کپــی 
ــد شــود.  ــی تأیی ــر فعل ــح از نســخه معتب صحی
یــک ســند trace:orginal می توانــد ایجــاد، 
ــه  ــا آنچ ــود، ام ــال ش ــا ابط ــل ی ــالح، منتق اص
نوشته شــده اســت)حتی توســط دارنــده آن( 
ــت  ــن قابلی ــت، همچنی ــر نیس ــز قابل تغیی هرگ

ردیابــی در دفتــر کل عمومــی بالک چیــن 
 trace:orginal اشــتراکی قابل تغییر نیســت. ســند
به طــور آزادانــه بــه هرکســی کــه بــه اینترنــت 

دسترســی دارد قابل انتقــال اســت.
ــل  ــین قاب ــان و ماش ــط انس ــند توس ــن س ای
خوانــدن اســت )قــرارداد ریکاردیان(،کــه امــکان 
ساده ســازی فرایندهــا، مدیریــت از راه دور و 
ــه  ــاز ب ــدون نی ــال را ب امضــای از راه دور دیجیت
ــرای  ــات فیزیکــی ب ــا مالق ــال فیزیکــی ی ارس
ــود در  ــات موج ــد. اطالع ــم می کن ــما فراه ش
ــه  ــاخت ک ــه ای س ــه گون ــوان ب ــند را می ت س
ــرل دســتی  ــدون کنت ــادی از اســناد ب ــداد زی تع
ــر اســناد  ــا دفات ــه الزم واســطه ها ی ــا مداخل و ی

ــوند. ــد ش ــده و تأیی ــریعاً خوان رســمی س
یــک ســند trace:orginal نــوع جدیــدی از حامل 
 Yaml ــب ــا قال ــب PDF و / ی ــات در قال اطالع
اســت. ایــن ســند همچنیــن دارای یک ســاختار 
بالک چیــن رمزنــگاری شــده  اســت کــه در آن 
ــک مهــر  ــا ی ــد در ســند ب ــه جدی هــر اصالحی
ــر  ــه در دفت ــود ک ــت می ش ــگاری محافظ رمزن
ــت کاری  ــا دس ــود ت ــت می ش ــز ثب ــی نی عموم
محتویــات مهــر را غیرممکــن کنــد و در عیــن 

حــال تأییــد کننــده صحــت آن باشــد.
دفتــر کل در تعــدادی از مکان هــای عمومــی 
ــی در AWS و  ــرورهای عموم ــد Github، س مانن
غیــره منتشــر می شــود. دفتــر کل بــه بلوک هایــی 
ــا  ــگاری ب ــه به صــورت رمزن تقســیم می شــود ک
یکدیگــر مرتبــط هســتند، هــر بلــوک بــا اســتفاده 
ــا  ــه در ســایر بالک چین ه ــی ک از برچســبی زمان
ــود،  ــوم منتشــر می ش ــن و اتری ــت کوی ــد بی مانن

ــرد.  ــی می گی ــب زمان برچس
گزارشــی کــه خواندیــد تشــریح کاملــی از طــرح 
ــط  ــاز و کار آن توس ــه س ــود ک trace:orginal ب

شــرکت Enigio اجرایــی شــده و ایــن اقــدام گام 
بلنــدی بــرای توســعه اســناد تجــاری دیجیتــال 
ــق  ــرورت تحق ــز ض ــت گذاران نی ــت. سیاس اس
ایــن فنــاوری را بیــش از گذشــته درک کرده انــد 
ــته از  ــن دس ــعه ای ــه توس ــایانی ب ــه ش و توج

ــد.  ــان داده ان ــا نش فعالیت ه

:1
https://ddoc-notary.itfa.traceoriginal.com/ledger

:2
https://en.wikipedia.org/wiki/Ricardian_contract

3: همچنین مراجعه کنید به:
Github: https://github.com/traceoriginal

سندtrace:originalفعلیسندtrace:originalفعلی

سندبهصورتمحلیتوسطدارنده/مالکذخیرهمیشود

)کلیدمالکیتشخصیو
رمزنگاریشده(

 توسط دارنده کنترل می شود
  کلید عمومی در دفتر کل عمومی
)public ledger( منتشر می شود

ــناد ــی trace orginal اس ــل جابجای ــه قاب ــور آزادان ــه ط  ب
ــش و ــرای خوان ــزار خاصــی ب ــرم اف ــد ن  هســتند و نیازمن
 مالکیت آن نیســتند امــا برای اعتبارســنجی نســخه کپی
 یا اصــل ســند شــما بــه کلیــد عمومــی بلــوک در زنجیره

.اطالعــات خدمــات دفتراســناد در دفتــرکل  نیــاز دارید

ــند و  ــا س ــب و کار ی ــه کس ــوط ب ــات مرب اطالع
ــع  ــا مناب ــود و تنه ــره نمی ش ــی در آن ذخی فایل
رمزنگاری شــده و امضاهــای سیســتم در آن 

ــت ــود اس موج

trace:originalدفترکلعمومی
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ــال منتشــر شــود  ــرار اســت یــک ســند و مشــخصًا یــک ســند تجــاری به صــورت دیجیت وقتی کــه ق
ــن  ــا تعیی ــن ضرورت ه ــه ای ــن اســت ک ــئله ای ــه داشــت. مس ــر توج ــن ام ــای ای ــه ضرورت ه ــد ب بای
ــاری  ــند تج ــک س ــن ی ــود. همچنی ــر ش ــاری منتش ــند تج ــال س ــخه دیجیت ــد نس ــرا بای ــد چ می کنن
ــور  ــرد. همان ط ــت ک ــات را رعای ــن الزام ــم ای ــال ه ــخه دیجیت ــد در نس ــه بای ــی دارد ک ــه الزامات چ
ــف  ــل و تخل ــرداری از آن جع ــه کپی ب ــوده و هرگون ــا ب ــد یکت ــاری بای ــند تج ــک س ــم ی ــه می دانی ک
ــرای یــک نفــر صــادر می شــود و یــک ســند تجــاری  محســوب می شــود. همچنیــن ســند تجــاری ب
ــژه  ــناد به وی ــاره اس ــز درب ــری نی ــات دیگ ــود. الزام ــرج ش ــر خ ــد نف ــط چن ــان توس ــد هم زم نمی توان
ــردن  ــی ک ــرای دیجیتال ــا ب ــود ت ــث می ش ــات باع ــن الزام ــه همی ــود دارد ک ــاری وج ــناد تج اس

ــر  ــاوری دفت ــب دو فّن ــاری از ترکی ــناد تج اس
ــد  ــاخت کلی ــده DLT(1(  و زیرس کل توزیع ش

ــرد. ــتفاده ک ــی PKI(2(  اس عموم
ــه  ــه هســتند و چگون ــاوری چ ــن دو فّن ــا ای ام
ــناد  ــوان اس ــاوری می ت ــن دو فّن ــد ای ــا پیون ب

ــرد؟ ــی ک ــاری را دیجیتال تج
 )PKI ( عمومــی  کلیــد  زیرســاخت 
ســخت افزار،  از  متشــکل  مجموعــه ای 

PKI و DLT توسعه اسناد تجاری دیجیتال با ترکیب

ققنوس  مجوز دفرت خدمات صدور  
گواهی الکرتونییک )RA(  را  اخذ کرد

یداهللنعمتی
کارشناس ارشدمطالعات توسعه
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و  سیاســت ها  افــراد،  نرم افــزار، 
بــرای  موردنیــاز  دســتورالعمل های 
مدیریــت، توزیــع، اســتفاده، ذخیــره و ابطــال 
ــگاری  ــال اســت. در رمزن گواهی هــای دیجیت
ــد  ــاق کلی ــرای الص ــت ب ــه ای اس PKI مقدم

ــتفاده  ــا اس ــه ب ــر ک ــت کارب ــه هوی ــی ب عموم
از یــک مرکــز صــدور گواهــی CA(3(  انجــام 
ــر  ــرای ه ــد ب ــر بای ــت کارب ــرد. هوی می گی
ــا باشــد. نســبت دادن کلیــد عمومــی  CA یکت

ــا یک رونــد ثبــت  بــه هویــت افــراد مطابــق ب
ــاس  ــر اس ــه ب ــود ک ــام می ش ــدور انج و ص
ــط  ــت توس ــن اس ــن الزم ممک ــطح تضمی س
ــا  ــا ب ــود ی ــام ش ــزار در CA انج ــک نرم اف ی
ــن  ــئولیت تضمی ــد. مس ــان باش ــارت انس نظ
ــام  ــز ثبت ن ــده مرک ــر عه ــتی در PKI ب درس
RA(  اســت. مرکــز ثبت نــام، اطمینــان  (4

می دهــد کــه کلیــد عمومــی به گونــه ای 
ــه  ــرد موردنظــر الصــاق شــده اســت ک ــه ف ب
عــدم انــکار را تضمیــن می کنــد. درواقــع 
ــی  ــت واقع ــی هوی ــد عموم ــاخت کلی زیرس
کاربــر را تضمیــن می کنــد، همیــن امــر 
ــند  ــک س ــا ی ــود ت ــر می ش ــه منج ــت ک اس
ــرد واقعــی  ــال توســط یــک ف تجــاری دیجیت
ــتفاده  ــل و سوءاس ــکان جع ــود و ام ــادر ش ص

مجــازی از آن محــال می شــود.
ــوان یکــی از  ــه عن ــوس ب ــن راســتا، ققن در ای
ــده  ــع ش ــرکل توزی ــاوری دفت ــگامان فّن پیش
ــی  ــز میان ــا مرک ــرارداد ب ــد ق ــه عق ــبت ب نس
اعتمــاد هوشــمند کــه یکــی از مراکــز میانــی 
ــدام  ــت، اق ــی اس ــدور گواه ــه ص ــز ریش مرک
ــه  ــه ب ــت ک ــر اس ــایان ذک ــت. ش ــرده اس ک
ــات  ــی، اقدام ــت و کارای ــش امنی جهــت افزای
الزم بــرای توســعه زیرســاخت CA مرکــز 
اعتمــاد هوشــمند منطبــق بــا الگوریتــم 
ED25519 انجــام گرفــت و ایــن الگوریتــم 

در بیســت و هفتمیــن جلســه دبیرخانــه 
شــورای سیاســتگذاری گواهــی الکترونیکــی 
کشــور مــورخ 1399/12/20 بــه عنــوان 
ــت  ــد جه ــورد تأیی ــای م ــی از الگوریتم ه یک
ــه  ــرار گرفت ــد ق ــورد تأیی ــی م ــدور گواه ص
و مجوزهــای الزم جهــت احــراز هویــت 
غیــر حضــوری بــا اســتفاده از روش هــای 
 ،Liveness Detection، Presence Proof

الگوریتم هــای هــوش مصنوعــی، تطبیــق 
ــی،  ــس کارت مل ــا عک ــرد ب ــده ف ــس زن عک
میــز امــداد و ... و اســتفاده از گواهی هــای 
ــد. ــذ ش ــم ED25519 اخ ــر الگوریت ــی ب مبتن

ــد  ــوس می توانن ــبکه ققن ــران ش ــی کارب تمام
ــا  ــوس و ب ــن ققن ــف توک ــی کی ــخه آت در نس
ــای  ــا کلیده ــم و ب ــن الگوریت ــتفاده از ای اس

ــف  ــر در کی ــت کارب ــن کار کافی س ــرای ای ــد. ب ــت کنن ــر دریاف ــی معتب ــی الکترونیک ــبکه، گواه ش
ــامانه  ــت غیرحضــوری، س ــراز هوی ــس از اح ــرده و پ ــت ک ــود درخواســت گواهــی اش را ثب ــن خ توک
RA مطابــق بــا ضوابــط منــدرج در بنــد د-3 صورتجلســه بیســت و هفتمیــن جلســه دبیرخانــه شــورای 

ــت  ــد درخواس ــر و تأیی ــت کارب ــراز هوی ــه اح ــبت ب ــور نس ــی کش ــی الکترونیک ــتگذاری گواه سیاس
ــی صــدور  ــر در مرکزمیان ــر اســت صــدور گواهــی معتب ــه ذک ــد. الزم ب ــدام می کن صــدور گواهــی اق
گواهــی شــرکت اعتمــاد هوشــمند متناســب بــا کلیــد عمومــی کاربــر در شــبکه دفتــر کل توزیــع شــده 
ققنــوس انجــام خواهــد شــد. بــه عبــارت دیگــر کلیدهــای گواهــی الکترونیکــی کاربــر بــا کلیدهــای 
حســاب کاربــر در شــبکه دفتــر کل توزیــع شــده یکســان خواهــد بــود. ایــن امــر مطابــق بــا بنــد ز-3 

ــده اســت. صورتجلســه یادشــده مجــاز دانســته ش
ــا گواهــی  ــه درســتی انجــام شــده و متناســب ب ــر ب ــت کارب ــوق، احــراز هوی ــه مراحــل ف ــا توجــه ب ب
ــده  ــع ش ــر کل توزی ــبکه دفت ــر در ش ــال کارب ــا دیجیت ــی، امض ــدور گواه ــز ص ــده در مرک ــادر ش ص
ــا اســناد  ــذا امضــای کلیــه تراکنش هــای مرتبــط ب ــود. ل کامــال اســتناد پذیــر و انکارناپذیــر خواهــد ب
دیجیتــال بــا کلیــد خصوصــی متناظــر بــا کلیــد عمومــی ای کــه بــرای آن گواهــی اخــذ شــده اســت 

ــل اســتناد را دارد. ــن و قاب ــام ام حکــم داده پی
ــاره ســند تجــاری دیجیتــال بایــد گفتــه شــود ایــن اســت کــه ســند تجــاری  نکتــه دیگــری کــه درب

ــد. ــد Double Spending اتفــاق بیفت ــار خــرج شــود، اصطالحــًا نبای ــد دو ب ــال نبای دیجیت
ــا  ــما ب ــه ش ــی اســت ک ــاده Double Spending زمان ــان س ــه زب ــا Double Spending چیســت؟ ب ام
ــا آن یــک  ــد و ب ــی داری ــال شــما یــک عــدد 10 هزارتومان ــرای مث ــد، ب ــد کنی ــار خری ــول دو ب یــک پ
خــودکار می خریــد، قبــل از ورود ایــن پــول بــه صنــدوق بــه شــکلی آن را دوبــاره بــه دســت آورده و با 
ــول  ــًا محــال اســت مگــر اینکــه آن پ ــای واقعــی قاعدت ــن کار در دنی ــد، ای ــز دیگــری می خری آن چی
را دوبــاره بــه دســت آوریــد؛ امــا در دنیــای دیجیتــال چــون امــکان کپــی کــردن از دارایی هــا وجــود 
 Double ــری از ــرای جلوگی ــاوری ب ــک فّن ــد از ی ــل بای ــن دلی ــه همی ــن کار محــال نیســت، ب دارد ای
ــن  ــه معروف تری ــن ک ــز DLT و بالک چی ــت ج ــزی نیس ــاوری چی ــرد، آن فّن ــتفاده ک Spending اس

ــت. ــده اس ــر کل توزیع ش ــکل دفت ش
ــز  ــورت متمرک ــی به ص ــدد دارای ــرج مج ــش و خ ــرار تراکن ــری از تک ــرای جلوگی ــی ب ــبکه بانک در ش
ــد، در هرلحظــه یکــی از آن هــا بررســی  ــرار می گیرن ــی تراکنش هــا را در صــف ق عمــل می شــود یعن
ــه دســت بانــک برســد  ــر ب ــرد، تراکنشــی کــه زودت می شــود، اگــر دو تراکنــش هم زمــان انجــام بگی

ــود. ــودی می ش ــودن موج ــی ب ــه ناکاف ــش دوم متوج ــی تراکن ــگام بررس ــده و در هن بررسی ش
امــا در شــبکه های توزیع شــده ماننــد ققنــوس تراکنش هــا بــه یــک ســرور خــاص ارســال 
ــه  ــرای هم ــا ب ــه تراکنش ه ــد، بلک ــرار ده ــف ق ــا در ص ــد تراکنش ه ــرور بتوان ــه آن س ــوند ک نمی ش
ــه دلیــل تأخیرهــای شــبکه  گره هــای ارزش گــذار ارســال می شــود و ممکــن اســت یــک تراکنــش ب
ــک  ــد ی ــن می کن ــه تضمی ــاختاری دارد ک ــوس س ــبکه ققن ــر ش ــی زودت ــود و یک ــال ش ــر ارس دیرت

ــرج نشــود. ــاره خ ــی دوب دارای
ــد  ــتای کلی ــی را در راس ــال اقدامات ــناد دیجیت ــعه اس ــرای توس ــوس ب ــرکت ققن ــتا ش ــن راس در همی
ــون  ــا 16 قان ــواد 12 ت ــه م ــه ب ــا توج ــت. ب ــام داده اس ــی انج ــای الکترونیک ــی امض ــی و گواه عموم
ــام را  ــم داده پی ــود حک ــت می ش ــده ثب ــر کل توزیع ش ــک دفت ــه در ی ــر آنچ ــک ه ــارت الکترونی تج
ــر  ــد معتب ــن باش ــی مطمئ ــه روش ــا ب ــداری داده پیام ه ــی نگه ــاده 14 وقت ــاس م ــر اس ــرا ب دارد زی
و قابل اثبــات اســت، بــر ایــن اســاس چــه روشــی مطمئن تــر از دفتــر کل توزیع شــده بــرای 
ــان  ــه اطمین ــون ب ــن قان ــاده 15 همی ــر م ــوی دیگ ــد. از س ــته باش ــود داش ــد وج ــداری می توان نگه
ــد  ــاخت کلی ــه زیرس ــث ب ــن بح ــه ای ــاره دارد ک ــی اش ــای الکترونیک ــی و امض ــوابق الکترونیک در س

عمومــی PKI اشــاره می کنــد.
ــی  ــه صرفه جوی ــا در هزین ــود ت ــث می ش ــده باع ــر کل توزیع ش ــاوری دفت ــتفاده از فّن ــه اس ازآنجایی ک
شــود، امنیــت نگهــداری داده هــا باالتــر رود، تراکنش هــا به صــورت شــفاف باشــند و از همــه 
ــاخت  ــاوری و زیرس ــن فّن ــب ای ــا ترکی ــود. ب ــه ش ــوی Double Spending گرفت ــه جل ــر اینک مهم ت

ــعه داد. ــال را توس ــاری دیجیت ــناد تج ــوان اس ــی PKI می ت ــد عموم کلی
 DLT ــاوری ــری از فّن ــا بهره گی ــران ب ــده در ای ــر کل توزیع ش ــن دفت ــوان اولی ــوس به عن ــبکه ققن ش
ــا اســناد تجــاری  ــا زیرســاخت کلیــد عمومــی PKI شــرایطی را فراهــم کــرده اســت ت و ترکیــب آن ب
ــگاه وزارت  ــط آزمون ــوس در محی ــال ققن ــرات دیجیت ــه ب ــن زمین ــد و در همی ــال را توســعه ده دیجیت
ــال  ــاری دیجیت ــند تج ــتین س ــوان نخس ــای الزم به عن ــذ تأییدیه ه ــس اخ ــه پ ــرار دارد ک ــاد ق اقتص

ــود. ــور وارد می ش ــالت کش ــارت و معام ــه تج ــه عرص ب

1   Public key infrastructur                            2    Distributed ledger technology  

                                                        3 Certificate authority   4 Registration authority
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برات دیجیتال ققنوس تسهیل 
کننده معامالت داخیل و فرامیل

ــی  ــرای تســهیل معامــالت و دادوســتدهای داخل ــن ب ــال راهــکاری نوی اســناد تجــاری دیجیت
ــاد  ــر اقتص ــد19 کم ــاری کووی ــری بیم ــه همه گی ــن دوران ک ــژه در ای ــه وی ــت، ب ــی اس و فرامل
جهــان را شکســته اســت و تجــارت جهانــی بــا چالشــی نابهنــگام مواجــه شــده اســت. اســتفاده 
ــن راســتا شــبکه  ــه اســت. در همی ــش از پیــش ضــرورت یافت ــال بی از اســناد تجــاری دیجیت
ققنــوس تولیــد توکــن بــرات دیجیتــال را بــه عنــوان یکــی از اســناد تجــاری دیجیتــال در دســتور 
کار خــود قــرار داده اســت. بــرای آگاهــی از چیســتی و نحــوه کارکــرد ایــن توکــن گفت وگویــی 
ــرات  ــون ب ــوس پیرام ــه ققن ــی مجموع ــی حقوق ــی کارشناس ــامان بیگدل ــای س ــاب آق ــا جن ب

ــل چشــمان شــما خواهــد گذشــت.  ــه از مقاب ــه در ادام ــال داشــته ایم ک دیجیت

سیدهمعصومهبزرگنیا
کارشناس حقوقی
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ــال ــراتدیجیت ــارهمحصــولب درب
توضیــحدهیــد؟ایــنمحصــول
ــد؟ ــدش ــیخواه ــهخدمات ــاملچ ش
مالــی،  تعامــالت  در  تجــاری  اســناد 
ــد  ــن، تعه ــی چــون پرداخــت، تضمی نقش های
ــان آن  ــد و ذی نفع ــده دارن ــر عه ــق را ب و توثی
ممکــن اســت افــراد حقیقــی یــا حقوقــی 
باشــند. در خصــوص بــرات، بایــد گفــت 
ــخصی  ــب آن ش ــه به موج ــت ک ــندی اس س
ــه در  ــد ک ــتور می ده ــر دس ــخص دیگ ــه ش ب
زمــان تعیین شــده، مبلــغ معینــی در وجــه 
یــا حواله کــرد شــخص ثالــث بپــردازد. از 
دیــدگاه حقــوق تجــارت بــرات عقــد یــا 
ــت  ــاص نیس ــای خ ــه معن ــاری ب ــرارداد تج ق
بلکــه صرفــًا ســندی اســت متضمــن تعهــدی 
ویژگی هــای خــاص خــود  بــا  تجــاری 
ــادالت  ــت و در مب ــت اس ــیله پرداخ ــه وس ک
ــد. الزم  ــا می کن ــول را ایف ــش پ ــاری نق تج
بــه ذکــر اســت کــه باهــدف یکپارچــه کــردن 
قوانیــن و قواعــد مربــوط بــه بــرات، کشــورها 
ــوب  ــا مص ــون برات ه ــن قان ــه تدوی ــدام ب اق
ــو  ــیون های 1930 ژن ــپس کنوانس 1882 و س
ــران  ــه ای ــه این ک ــه ب ــا توج ــا ب ــد؛ ام کرده ان
ــت،  ــته اس ــور نپیوس ــیون های مزب ــه کنوانس ب
قوانیــن مربوطــه در هیــچ شــرایطی بــر 
ــوده  ــم نب ــران حاک ــل ای ــی داخ ــط بروات رواب
ــران  ــارت ای ــون تج ــرح در قان ــن مص و قوانی
به ویــژه مــواد 223 تــا 306 بــر موضــوع 

ــود. ــد ب ــم خواه حاک
کل  دفتــر  فّنــاوری  دیگــر  ســوی  از 
و  شــفافیت  دلیــل  بــه  توزیع شــده 
ــناد  ــت اس ــادر اس ــی اش، ق ــری ذات انکارناپذی
تجــاری را به صــورت امــن، خدشــه ناپذیر 
ــد.  ــا کن ــان جابج ــن ذی نفع ــر بی و انکارناپذی
ــر کل توزیع شــده ای  ــه اینکــه دفت ــا توجــه ب ب
ــد  ــوس، مانن ــبکه ققن ــای ش ــه اعض ــن هم بی
یــک زنجیــره تأمیــن، وجــود دارد؛ افــراد 
حقیقــی و حقوقــی مختلــف، حســاب های 
دریافتــی و پرداختــی را هــم در نرم افــزار 
ــم  ــد و ه ــداری می کنن ــود نگه ــابداری خ حس
روی دفتــر کل توزیع شــده. بــا بهره گیــری 
ــتر  ــر بس ــال ب ــرات دیجیت ــاوری، ب ــن فّن از ای
بالک چیــن صــادر خواهــد شــد و بدیــن 
ــای  ــه ویژگی ه ــورداری از کلی ــب در برخ ترتی
ــرات کاغــذی، از مزایــای بســتر بالک چیــن  ب
هــم برخــوردار خواهــد بــود. به نحوی کــه 
اســناد  بــه  مربــوط  فرایندهــای  کلیــه 
تجــاری ســنتی از قبیــل صــدور، ابطــال، 
ــق  ــی، توثی ــر نویس ــت، ظه ــال، واخواس انتق
ــم  ــال ه ــاری دیجیت ــناد تج ــن در اس و تضمی

قابل اعمــال خواهــد بــود.

محصــول ایــن توســعه از هــدف

؟ چیســت
ققنــوس راهــکاری بــرای مدیریــت بــرات 
ــر  ــاری ب ــناد تج ــواع اس ــی از ان ــوان یک به عن
بســتر دفتــر کل توزیع شــده فراهــم کــرده 
اســت تــا کاربــران بتواننــد از طریــق آن، 
ــول  ــا نک ــال و ی ــا ابط ــار ت ــد انتش ــه فرآین کلی

و واخواســت احتمالــی را انجــام دهنــد.
بــرات  بــه ذی نفعــان  ققنــوس  راهــکار 
ــراز  ــن اح ــا ضم ــد ت ــک می کن ــال کم دیجیت
هویــت معتبــر برات کــش و برات گیــر و 
ــوان،  ــل عن ــناد و جع ــل اس ــری از جع جلوگی
ریســک های عملیــات تجــاری را کاهــش 
دهنــد. به عــالوه کاربــران نهایــی ایــن 
راهــکار ماننــد برات کــش، دارنــده بــرات 
و برات گیــر قادرنــد تــا بــا بهره گیــری از 
فرصت هــای ایجادشــده، بــروات خــود را 
ــه  ــرده و ب ــا ک ــوری امض ــورت غیرحض به ص
ــاری  ــر فضــای تج ــن ام ــد. ای ــردش درآورن گ
ــاخت  ــد س ــادر خواه ــور را ق ــادی کش و اقتص
تــا هرچــه ســریع تر بــه ســمت حــذف 
بسترســازی  و  حضــوری  پیشــخوان های 

بــرای اقتصــاد دیجیتــال گام بــردارد.

توزیعشــده کل دفتــر زیرســاخت
ققنــوسچــهنقشــیدرمحصــول
بــراتدیجیتــالبــازیمیکنــدو
مزیــتآننســبتبــهپیادهســازی
ــز ــتریمتمرک ــربس ــولب ــنمحص ای

چیســت؟
زیرســاخت دفتــر کل توزیع شــده، امــکان 
پیاده ســازی فرایندهــای صــدور، انتقــال، 
به صــورت  واخواســت  و  نکــول  تســویه، 
دیجیتالــی و ثبــت کلیــه عملیــات بــر روی 
ــد  ــت می ده ــه دس ــده را ب ــر کل توزیع ش دفت
کــه موجــب افزایــش امنیــت، شــفافیت و 
قابلیــت نظــارت توســط نهادهــای ناظــر و 
ــت  ــد گف ــی بای ــود؛ یعن ــردم می ش ــوم م عم
ــص شماره ســریال  ــن بســتر تخصی ــی ای ویژگ
منحصربه فــرد بــرای هــر بــرات، ثبــت 
مشــخصات برات کــش، برات گیــر، محــل و 
ــرات در حســاب  ــر ب ــی ه ــالم اطالعات ... در اق
ــه  ــه کلی ــت. به طوری ک ــرات اس ــی ب اختصاص
ــال  ــرات دیجیت ــر ب ــه عم ــالت در چرخ تعام
ــکار خواهــد  ــان غیرقابل ان ــه ذی نفع ــرای کلی ب

ــود. ب
نیــز  و  جعــل  احتمــال  ویژگــی  ایــن   
ریســک های عملیاتــی را کاهــش می دهــد. 
به عــالوه اســتفاده از دفتــر کل توزیع شــده 
امــکان رهگیــری هرکــدام از برات هــای 
کشــیده شــده را ممکــن می کنــد. به جــز 
این هــا، ایــن زیرســاخت نســبت بــه روش 
ســنتی صــدور اســناد تجــاری، از مزایایــی 
ــوان  ــه می ت ــه از آن جمل ــت ک ــوردار اس برخ

ــان  ــه ذی نفع ــوس ب ــکار ققن راه
ــد  ــک می کن ــال کم ــرات دیجیت ب
ــر  ــت معتب ــراز هوی ــن اح ــا ضم ت
و  برات گیــر  و  برات کــش 
و  اســناد  جعــل  از  جلوگیــری 
ریســک های  عنــوان،  جعــل 
کاهــش  را  تجــاری  عملیــات 
ــی  ــران نهای ــالوه کارب ــد. به ع دهن
ــش،  ــد برات ک ــکار مانن ــن راه ای
ــد  ــر قادرن ــرات و برات گی ــده ب دارن
ــای  ــری از فرصت ه ــا بهره گی ــا ب ت
را  خــود  بــروات  ایجادشــده، 
به صــورت غیرحضــوری امضــا 

کــرده و بــه گــردش درآورنــد
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ــرد. ــاره ک ــل اش ــوارد ذی ــه م ب
 در ایــن بســتر، احــراز هویــت امــن ذی نفعــان 
ــرات در محاکم  در زمــان واخواســت و نکــول ب
ــون  ــر اســاس الزامــات قان و مراجــع قضایــی ب

ــود.  ــام می ش ــک انج ــارت الکترونی تج
ــر  ــه تمب ــت هزین ــت مدیری ــن بســتر از قابلی ای
پرداخــت مالیات صــدور بــرگ برات برخــوردار 
اســت و می تــوان بــروات دیجیتــال را در مبالــغ 
ــال  ــون ری ــد ده میلی ــاس واح ــر اس ــف ب مختل
به صــورت توکن هــای منحصربه فــرد کــه 
ــون  ــطح یک میلی ــا س ــدن ت ــرد ش ــت خ قابلی

ــرد. ــد صــادر ک ــال را دارن ری
ــری  ــتر بهره گی ــن بس ــای ای ــر ویژگی ه از دیگ
ــال وزن دار  ــای دیجیت ــاد امض ــت ایج از ظرفی
مطابــق بــا آیین نامــه اجرایــی مــاده 32 
ــک  ــر ی ــرای ه ــک ب ــون تجــارت الکترونی قان

ــت. ــان اس از ذی نفع
 پشــتیبانی از ظرفیــت قــرارداد هوشــمند در 
زمــان تســویه بــرات بیــن ذی نفعــان، پرداخت 
کارمــزد تراکنش هــای ققنوســی کاربــران 
 Sponsor(بــا اســتفاده از حســاب حامــی
Account( و عــدم نیــاز بــه هیــچ توکــن 

کارمزدهــای  پرداخــت  جهــت  دیگــری 
ــرات  ــای ب ــودن تراکنش ه ــگان ب ــبکه )رای ش
ــه در  ــاز ب ــدم نی ــران و ع ــرای کارب ــال ب دیجیت
ــر  ــان( از دیگ ــه پیم ــن پای ــار داشــتن توک اختی

ویژگی هــای آن اســت.

چــهموافقتنامههایــیبــاچــه
ــن ــدای ــرایتولی ــازمانهاییب س
اســت، انجامشــده محصــول
مشــتریاناحتمالــیایــنمحصــول

ــتند؟ ــانیهس ــهکس چ
بــر اســاس مصوبــه ســتاد ملــی کرونــا، 
وزارت اقتصــاد در ســال 99 طــی امضــای 
ــا بانــک ملــی  مجــوز صــدور  تفاهم نامــه ای ب
ســفته الکترونیکــی را بــرای بانــک ملــی 
صــادر کــرد. سیســتم تســهیالت بانــک ملــی 
ــره  ــزار فق ــه پرداخــت هشــتاد ه ــران تجرب ای
ــز  ــروز دارد و نی ــا ام ــی را ت ــهیالت کرونای تس
ــه  ــش از ســیصد هــزار قطع ــه صــدور بی تجرب

امضــای دیجیتــال را نیــز دارد.
ضمنــًا، بــا اخــذ مجــوز آزمونــگاه )ســند 
ــا  ــی ب ــک مل ــاد، بان ــس( از وزارت اقتص باک
ــر کل توزیع شــده  ــاوری دفت ــه فّن دسترســی ب
ــادر اســت از  ــس ق ــوس ازاین پ ــتر ققن ــر بس ب
ظرفیــت موجــود در قوانیــن و مقــررات اســناد 
ــناد را در  ــن اس ــرده و ای ــتفاده ک ــاری اس تج

ــد. ــادر کن ــن ص ــب توک قال
مشــتریان احتمالــی ایــن توکــن تمامــی 
ــه  ــاری ب ــناد تج ــه از اس ــتند ک ــانی هس کس
نحــو ســنتی در روابــط و مبــادالت مالــی 
قبیــل شــبکه  از  می برنــد.  بهــره  خــود 

غیــر  و  غیردولتــی  کســب وکارهای 
فروشــنده  شــرکت های  نظیــر  بانکــی 
کاالی دیجیتــال قســطی و شــرکت های 

و... حمل ونقــل 

ــا آیــابــرایمحصــولســپیدنامهی
تدوینشــده آن پیشنویــس

ــت؟ اس
ــول  ــخه MVP محص ــر نس ــال حاض در ح
آمــاده ارائــه بــه ذی نفعــان اســت و 
پیش نویــس اســناد مرتبــط بــا آن نیــز 
ــعه  ــای توس ــده  اند و همپ ــه و تدوین ش تهی
محصــول، اخــذ بازخــورد از ذی نفعــان 
بــه  جدیــد  ویژگی هــای  افــزودن  و 
محصــول و آمــاده شــدن نســخه های 
ــورد  ــز م ــناد نی ــن اس ــول، ای ــدی محص بع
ــت  ــد گرف ــرار خواهن ــالح ق ــی و اص بازبین
ــوس  ــه ققن ــترس ماهنام ــپس در دس و س

ــود. ــد ب ــز خواه نی

طــرحتوســعهمحصــولبــرات
دیجیتــالدرآینــدهچیســت؟

طــرح محصــول بــرات دیجیتــال را بایــد 
به عنــوان نقطــه آغــاز مســیری طوالنــی 
در نظــر گرفــت. بــر اســاس امکانــات و 
کل  دفتــر  فّنــاوری  کــه  قابلیت هایــی 
توزیع شــده بــه دســت می دهــد رویکــرد 
ــناد  ــوم اس ــن مفه ــا انداخت ــوس، ج کالن ققن
تجــاری دیجیتــال در بیــن عمــوم مــردم و 
اســتفاده کنندگان ایــن اســناد اســت تــا از 
ایــن رهگــذر، کار ویــژه ایــن اســناد در چرخــه 
تعامــالت و تبــادالت تجــاری بیش ازپیــش 
محقــق شــود. در همیــن راســتا، هرچنــد 
ــن  ــده در ای ــازی ش ــناد یکپارچه س ــه اس دامن
ــر  ــرات و تمب ــفته، ب ــر س ــال حاض ــتر در ح بس
ــرای  ــوس ب ــه ققن ــا برنام ــرد؛ ام را در برمی گی
توســعه آتــی آن، صــدور و انتشــار ســایر 
اوراق بهــادار و اســناد موردتقاضــا، نظیــر 
ــر کل  ــر بســتر دفت ــار و... ب ــض انب ــه، قب بارنام

اســت. توزیع شــده 

ــن ــهرویای ــیک ــمفن ــایتی اعض
ــرادی ــهاف ــدچ ــولکارکردهان محص
ــدو ــئولیتهاییبودهان ــهمس ــاچ ب
ــول ــنمحص ــدای ــیمکاردرتولی تقس

ــودهاســت؟ ــهچــهصــورتب ب
در ایــن محصــول، یــک نفــر بــه عنــوان 
مدیــر محصــول فعالیــت داشــته اســت، یــک 
ــک  ــوده، ی ــزار ب ــت نرم اف ــئول امنی ــر مس نف
نفــر معمــاری نرم افــزار را طراحــی کــرده 
اســت، همچنیــن 2 نفــر توســعه دهنــده 
ــته  ــت داش ــول فعالی ــن محص ــزار در ای نرم اف
و 2 نفــر نیــز مســئول  طراحــی و تحلیــل 

ــی  ــتاد مل ــه س ــاس مصوب ــر اس ب
کرونــا، وزارت اقتصــاد در ســال 99 
ــا  ــه ای ب ــای تفاهم نام ــی امض ط
بانــک ملــی  مجــوز صــدور ســفته 
ــی  ــک مل ــرای بان ــی را ب الکترونیک
ــهیالت  ــتم تس ــرد. سیس ــادر ک ص
تجربــه  ایــران  ملــی  بانــک 
پرداخــت هشــتاد هــزار فقــره 
ــروز  ــا ام ــی را ت ــهیالت کرونای تس
ــش  ــدور بی ــه ص ــز تجرب دارد و نی
ــای  ــه امض ــزار قطع ــیصد ه از س

دیجیتــال را نیــز دارد
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به طورکلــی فّنــاوری بالک چیــن، راهــــکاری بــــرای 
رفــــع ایــــرادات ســــامانه های متمرکــــز اعتمــاد ســاز 
ــاوری روشــــی مکانیــــزه بــــرای  اســــت. به عبارت دیگــر، ایــــن فّن
تولیــــد اعتمــــاد بــــدون وجــــود نهادهــــای واســــط در اختیـــار 
گذاشـته اســـت. درروش زنجیره بلوکـی، اطالعــــات تنهــا در دســت 
یک نهــاد مرکــــزی اعتمــاد ســاز نبــــوده و بــر همیــن اســاس، گــزاف 
ــت  ــاوری امنی ــن فّن ــتاورد ای ــن دس ــود مهم تری ــه ش ــر گفت ــت اگ نیس
خدشــه ناپذیر و طبعــًا اعتمــاد ارزشــمندی اســت کــه بــرای ذی نفعــان 

ــی آورد ــراه م ــه هم ب

نیازمندی هــای محصــول هســتند
توکــن یــک توکــن ایــن آیــا
Fungibleاســتومیتــوانآنرابــه

براتهــایکوچکتــرتقســیمکــرد؟
ــال ققنــوس نســبت  ــرات دیجیت ــه، توکــن ب بل
بــه بــرات ســنتی واجــد مزیتــی اضافــی اســت 
ــه  ــن توکــن اســت. ب ــری ای و آن هــم خردپذی
ایــن معنــا کــه برخــالف بــرات ســنتی، توکــن 
ــه  ــه ب ــت آن را دارد ک ــال قابلی ــرات دیجیت ب
یــک یــا چنــد بــرات کوچک تــر تقســیم شــود. 
ــون  ــغ 40 میلی ــا مبل ــی را ب ــال برات ــرای مث ب
ریــال در نظــر بگیریــد. کاربــر شــبکه ققنــوس، 
ــر و  ــال تمب ــس از ابط ــش پ ــام برات ک در مق
خریــد بــرات، می توانــد آن را هــم در یــک 
نوبــت و بــا مبلــغ ســقف مقــرر در بــرات صــادر 
ــه دو  ــود آن را ب ــد ب ــادر خواه ــم ق ــد و ه کن
ــک  ــیم و هری ــی تقس ــون ریال ــرات 20 میلی ب
را جداگانــه صــادر کــرده و بــه دارنــده تحویــل 
ــا  ــد ت ــد ش ــبب خواه ــی س ــن ویژگ ــد. ای ده
کاربــر بهتــر و آســان تر بتوانــد نســبت بــه 
مدیریــت برات هــای خــود اقــدام کنــد. 
ــد  ــخص بخواه ــه ش ــی ک ــن در فرض همچنی
ــه  ــه ب ــی گرفت ــخص ثالث ــه از ش ــی را ک برات
ــت  ــن مزی ــد، ای ــذار کن ــری واگ ــخص دیگ ش
ــه صــدور  ــاز ب ــدون نی ــا ب ــد داد ت ــازه خواه اج
ــه  ــی را ک ــد برات ــخص بتوان ــد، ش ــرات جدی ب
ــد. عــالوه  ــذار کن ــه شــخص دیگــر واگ دارد ب
بــر ایــن مــوارد، ایــن ویژگــی ایــن امــکان را به 
ــه  ــبت ب ــد نس ــا بتوانن ــد داد ت ــخاص خواه اش
دریافــت و پرداخــت جزئــی وجــه بــرات، پیــش 
از موعــد منــدرج در متــن ســند، توافــق کننــد.

دربــارهامنیــتوشــفافیتایــن
ــح ــوستوضی ــترققن ــندربس توک

ــد؟ دهی
ــکاری  ــن، راهــ ــاوری بالک چی ــی فّن به طورکل
بــرای رفــع ایــرادات ســامانه های متمرکــز 
ــن  ــر، ایــ ــت. به عبارت دیگ ــاز اســ ــاد س اعتم
فّنــاوری روشــــی مکانیــــزه بــــرای تولیــــد 
اعتمــاد بــدون وجــود نهادهــای واســط در 
اختیـــار گذاشـــته اســـت. در روش غیر متمرکز 

و توزیع شــده، اطالعــــات تنهــــا در دســــت 
یک نهــاد مرکــــزی اعتمــاد ســاز نبــــوده و بر 
همیــن اســاس، گــزاف نیســت اگــر گفتــه شــود 
مهم تریــن دســتاورد ایــن فّنــاوری امنیــت 
خدشــه ناپذیر و طبعــًا اعتمــاد ارزشــمندی اســت 
ــی آورد. از  ــراه م ــه هم ــان ب ــرای ذی نفع ــه ب ک
همیــن رو، پیاده ســازی اســناد تجــاری بــر 
ــاظ  ــن لح ــده، ضم ــر کل توزیع ش ــتر دفت بس
ــد  ــوک می توان ــره بل ــاوری زنجی ــات فّن اقتضائ
گام بلنــدی در مســیر بازگردانــدن اعتبــار 
ــود. در  ــداد ش ــناد قلم ــن اس ــه ای ــت ب و امنی
فرآینــد صــدور توکــن بــرات دیجیتــال، 
ــر آنکــه تمامــی اطالعــات و مراحــل  عــالوه ب
ــراد  ــط اف ــفاف توس ــورت ش ــه کار به ص چرخ
درگیــر قابــل رصــد و نظــارت اســت، ازآنجاکــه 
داده ها توســــط تمامــی بازیگــــران درگیــر 
در شــبکه، بررســــی، صحت ســنجی، ثبــت 
ــر  ــا تغیی ــذف ی ــود، ح ــداری می شــ و نگهــ
ــًا غیرممکــن اســت  اطالعــات ثبت شــده تقریب
ــا  ــات و تراکنش ه ــت اطالع ــه، امنی و درنتیج

بیش ازپیــش تضمیــن می شــود.

آیــابــراتدیجیتــالکارکــردچــک
ــا ــزخواهــدداشــتی وســفتهرانی
ــرایچــک بایــدتوکــنجدیــدیب
یــاســفتهدیجیتــالتولیــدکــرد؟

ــن  ــاری، توک ــناد تج ــک از اس ــر ی ــرای ه ب
ــادر  ــوس ص ــبکه ققن ــتر ش ــر بس ــتقلی ب مس
ــاس  ــر اس ــای آن ب ــه ویژگی ه ــد ک ــد ش خواه
قابلیت هــا و ویژگی هــای آن ســند و نیــاز 
ــی  ــررات قانون ــا و مق ــان و چارچوب ه مخاطب
ــن کار در  ــد و ای ــاوت باش ــت متف ــن اس ممک
ــده  ــروژه تعریف ش ــن پ ــف ای ــای مختل گام ه

ــت. اس

ســطح در افقهایــی چــه
ــال ــراتدیجیت ــرایب ــلب بینالمل
وجــودداردوآیــامیتــوانبــا
اســتفادهازایــنســندتجــاری
ــاری ــنادتج ــراس ــالودیگ دیجیت
ــژه ــمبهوی ــالمســئلهتحری دیجیت

ــرد؟ ــلک ــولراح ــالپ ــکلانتق مش
دقــت کــردن در وضعیــت بــرات در چنــد 
ــه  ــا ازجمل ــی دنی ــای حقوق ــه از نظام ه نمون
ــت  ــن حقیق ــای ای ــتان، گوی ــه و انگلس فرانس
ــران،  ــی ای ــام حقوق ــد نظ ــه همانن ــت ک اس
ــداوم  ــم ت ــز به رغ ــا نی ــن نظام ه ــرات در ای ب
حیــات، در عمــل، چنــدان مورداســتفاده 
می دهنــد  ترجیــح  اشــخاص  و  نیســت 
در مواقــع لــزوم، از ســایر اســناد تجــاری 
ــتفاده  ــفته اس ــا س ــک ی ــل چ ــن مث جایگزی
ــه  ــی ک ــر مزایای ــالوه ب ــن ع ــد؛ بنابرای کنن
اســتفاده از بــرات در روابــط تجــاری در 
ســطح داخلــی دارد، به کارگیــری آن در 
توانســت  خواهــد  بین الملــل  تجــارت 
ــان شــرکت ها و کشــورها  ــط تجــاری می رواب
در  خاصــه  کنــد.  تســریع  و  تســهیل  را 
ــازی  ــم و مسدودس ــه تحری ــروز ک ــای ام دنی
ــه ابزارهــای  دسترســی اشــخاص و نهادهــا ب
شــیوه های  ازجملــه  بانکــی  و  مالــی 
نقل وانتقــال پــول، ضــرورت به کارگیــری 
روش هــای جایگزیــن را بیش ازپیــش بــه 
امــروزه  می کنــد.  گوشــزد  حاکمیت هــا 
ــاظ  ــه لح ــورها ب ــن کش ــاری بی ــط تج رواب
ــی  ــاظ کم ــه لح ــی و ب ــد پیچیدگ ــی واج کیف
دارای گســتردگی اســت و دیجیتال ســازی 
بــه  آن  بازگردانــدن  و  تجــاری  اســناد 
چرخــه تبــادالت تجــاری، می توانــد در 
ــل  ــکالتی از قبی ــل مش ــطوح کالن در ح س
تحریــم نهادهــای مالــی، بلوکــه شــدن 
بانک هــای  در  کشــورها  دارایی هــای 
ــی  ــد نقش ــول واج ــال پ ــی و نقل وانتق خارج
ــام  ــوان در مق ــه می ت ــد. ازجمل ــدی باش کلی
اســتیفای طلــب و ایفــای دیــن در ســطح 
بــرات  صــدور  طریــق  از  بین المللــی، 
ــی را دور زد.  ــای بانک ــال، ممنوعیت ه دیجیت
ــر  ــاری ب ــناد تج ــازی اس ــی پیاده س به طورکل
ــر آنکــه  ــر کل توزیع شــده، عــالوه ب روی دفت
مرزهــای نظــام تجــاری را بیش ازپیــش 
ــا  ــرد ت ــد ک ــک خواه ــد، کم ــترش می ده گس
ــاوری، مســیر پیشــرفت اقتصادی  به یاری ایــن فّن
همــوار و روابــط با شــرکای تجاری تســهیل شــود.
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آنچــه در ایــن نوشــتار مطــرح می شــود حــول 
ــف  ــی تعری ــی رود یک ــش م ــوع پی ــه موض س
 )Open account(معامــالت حســاب  بــاز
ــی  ــن مال ــره تأمی ــث زنجی ــر بح ــت، دیگ اس
نهایــت  در  و   )Supply chain finance(
ــطح  ــاز در س ــاب ب ــالت حس ــوع معام موض

می شــود.  مطــرح  بین الملــل 

تعاریف حساب باز 

ــاز بایــد  در مقــام تعریــف معامــالت حســاب ب
ایــن نکتــه را مطــرح کــرد کــه مــا می توانیــم 

 مروری به مسئله اسناد تجاری دیجیتال
و موضوع معامالت حساب باز

وحیدصیامی
کارشناس صنعت بانکداری
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ســه تعریــف از معامــالت حســاب بــاز داشــته 
باشــیم کــه ایــن ســه تعریــف یــک چیــز را بــه 

ــد.  ــان می کنن ــاوت بی ــان متف ــه زب س
ــگاه ســنتی اســت  ــای ن ــر مبن ــف ب ــک تعری ی
کــه مبنــی بــر تقســیم بندی دقیــق همــه 
ــت،  ــات اس ــن موضوع ــاده گرفت ــا و س چیزه
ــروش  ــی ف ــاز یعن ــاب ب ــف حس ــن تعری در ای
ــن  ــالت بی ــه معام ــاص ب ــور خ ــیه و به ط نس
ــال  ــرای مث ــاره دارد. ب ــا B2B اش ــاغل ی مش
یــک شــرکت پخــش مویرگــی یــا یــک تولیــد 
ــوپرمارکت ها  ــا س ــی ب ــالم مصرف ــده اق کنن
وارد معاملــه ای می شــود تــا در نهایــت 
ــا  ــوپر مارکت ه ــن س ــط ای ــوالت توس محص
بــه مصــرف کننــدگان نهایــی برســد. در 
ــت و  ــه اس ــکل گرفت ــه B2B ش ــا معامل اینج
ــول  ــت پ ــنده کاال را در ازای دریاف ــر فروش اگ
در آینــده بــه کاالی خــود را بــه خریــدار 
ــاز  ــت حســاب ب ــت وضعی ــن حال ــد، در ای بده
ــا  ــاده ترین معن ــن س ــت. ای ــه اس ــکل گرفت ش

ــت.  ــاز اس ــاب ب ــه حس از مقول
تعریــف دیگــر حســاب بــاز بــا مفهومــی 
ــره  ــی گ ــن مال ــره تأمی ــوان زنجی ــت عن تح
خــورده اســت. یعنــی در بحــث زنجیــره 
ــاز  ــه حســاب ب ــا مقول ــا ب ــز م ــی نی ــن مال تأمی
کامــاًل مواجهیــم. در ادامــه بــه ایــن موضــوع 

خواهیــم پرداخــت. 
ــای  ــر مبن ــاز ب ــه حســاب ب عرصــه ســومی ک
ــن صــورت اســت  ــه ای ــف می شــود ب آن تعری
کــه معاملــه حســاب بــاز بــه معاملــه ای 
گوینــد کــه اگــر یکــی از طرفیــن پیــش 
ــل  ــک تحوی ــا ریس ــت ب ــته اس ــت داش پرداخ
کاال مواجــه اســت و اگــر تحویــل کاال داشــته 
اســت بــا ریســک پرداخــت آتــی مواجــه 
اســت. اگــر ایــن دو ریســک خــود را وارد 
ــاب،  ــن حس ــد بــه ای ــی نکنن ــتم بانک سیس

حســاب بــاز گفتــه می شــود.
ــاب  ــالت حس ــه معام ــت ک ــه داش ــد توج بای
بــاز در کشــور امــری قدیمــی اســت و 
ــه  ــک ب ــه نزدی ــت ک ــه جــرأت گف ــوان ب می ت
ــاغل)B2B( در  ــن مش ــالت بی ــد معام 80درص
ــت.  ــیه اس ــروش نس ــورت ف ــه ص ــور ب کش

تأمین مالی و اشکال آن

قریــب بــه 10 ســال پیــش یعنــی در دوره 
دولــت آقــای احمــدی نــژاد؛ حکومــت 
بــه ایــن نتیجــه رســید کــه بهتــر اســت 
بانک هــا بــرای کاهــش ریســک خــود 
بلنــد  ســرمایه گذاری های  وارد  کمتــر 
بحــث  و  شــوند  کســب وکارها  مــدت 
تأمیــن مالــی فرایندهــای جــاری خــود را 
ــته  ــال گذش ــذا از 10 س ــد. ل ــده بگیرن ــه عه ب
ــا رونــدی فزاینــده مواجهیــم کــه ســهم  مــا ب

ــه  ــردش ب پرداخــت تســهیالت ســرمایه در گ
ــد  ــون چن ــی رود و اکن ــر م کســب وکارها باالت
ســالی اســت کــه بیــن 60 تــا 70 درصــد 
تســهیالت بانکــی در غالــب تســهیالت 
ســرمایه در گــردش پرداخــت می شــود. 
از 30 ســال پیــش بــرای پرداخــت تســهیالت 
ــاز  ــدی آغ ــا رون ــردش در دنی ــرمایه در گ س
ــی شــدت  شده اســت و از 15 ســال پیــش خیل
گرفتــه لیکــن بانک هــای مــا از آن رونــد 
ــا  ــای م ــه بانک ه ــد و در نتیج ــدا افتاده ان ج
ــه  ــته ب ــردش را بس ــرمایه در گ ــهیالت س تس
ــی  ــد. یعن ــرکت می دهن ــی ش ــا بزرگ ــه ی وثیق
در غیــاب نظــام اعتبــار ســنجی؛ شــاخص 
انــدازه جــای شــاخص رتبــه اعتبــاری را 
ــن اســاس ایران خــودرو  ــر ای ــه اســت. ب گرفت
بــه دلیــل بزرگــی و وســعت تســهیالت 
ــا اینکــه رتبــه اعتبــاری  بیشــتری می گیــرد، ب
ایران خــودرو بســیار پاییــن اســت. نکتــه 
ــر  ــران ب ــن اســت کــه بانک هــای ای دیگــر ای
ــی تســهیالت ســرمایه در  ــد جهان خــالف رون
ــن  ــه ای ــد. ب ــرکت می دهن ــه ش ــردش را ب گ
ــب  ــه طل ــک وثیق ــرکت ی ــه  از ش ــورت ک ص
می کننــد و بــا درصــدی کمتــر از ارزش 
ــه شــرکت وام داده می شــود و اینکــه  وثیقــه ب
ــام  ــه کاری انج ــول چ ــن پ ــا ای ــت ب ــرار اس ق
ــن  ــا ای ــا اصــاًل پرســیده نمی شــود ی ــرد، ی گی
ــه کســی  ــه ن ــده اســت ک ــت ش ــی ثب در متون
ــتر  ــًا بیش ــد و اساس ــی می کن ــا نگاه ــه آن ه ب
ــی  ــای توجیه ــا طرح ه ــت ت ــازی اس ــند س س

ــی!  واقع
ــد تأمیــن اعتبــار بــه صــورت  امــا در دنیــا رون
تســهیالت بــه ایــن صــورت اســت کــه تأمین 
مالــی بــرای شــرکت بماهــو شــرکت صــورت 
نمی گیــرد، بلکــه مبــادالت و معامــالت 

ــوند. ــی می ش ــن مال ــاری تأمی تج
یعنــی در دنیــا اصــاًل مهــم نیســت کــه 
ــه  ــر، بلک ــا 5000 نف ــت ی ــر اس ــرکت 5 نف ش
ــراردادی  ــی ق ــرکت ط ــن ش ــال ای ــرای مث ب
ــد  ــت می خواه ــته اس ــهرداری بس ــا ش ــه ب ک
یــک پــل بســازد، طبیعــی اســت کــه 
شــهرداری در آخــر کار پــول را پرداخــت 
می کنــد امــا ایــن فــرد اکنــون نیــاز بــه 
ــذا  ــه دارد. ل ــواد اولی ــه م ــرای تهی ــرمایه ب س
ــد.  ــی می کن ــه را تأمیــن مال ــن معامل بانــک ای
یــا اینکــه جنســی قــرار اســت خریــد و فروش 
ــه را  شــود، ایــن کــه چــه شــرکتی ایــن معامل
ــرار  ــت ق ــه دوم اهمی ــد در درج ــام می ده انج
دارد، درجــه اول اهمیــت ایــن اســت کــه چــه 
چیــزی از چــه کســی بــرای چــه کاری خریده 
ــه  ــرای معامل ــی ب ــن مال ــت و تأمی ــده اس ش
ــه  ــت ک ــدی اس ــن رون ــود. ای ــام می ش انج
ــی  ــران جهان ــس از بح ــژه پ ــه وی ــا ب در دنی
شــکل گرفتــه اســت امــا مــا همچنــان داریــم 

از 30 ســال پیــش بــرای پرداخــت 
ــردش در  ــرمایه در گ ــهیالت س تس
ــت و  ــاز شده اس ــدی آغ ــا رون دنی
ــدت  ــی ش ــش خیل ــال پی از 15 س
گرفتــه لیکــن بانک هــای مــا 
از آن رونــد جــدا افتاده انــد و در 
نتیجــه بانک هــای مــا تســهیالت 
بســته  را  گــردش  در  ســرمایه 
ــرکت  ــی ش ــا بزرگ ــه ی ــه وثیق ب
می دهنــد. یعنــی در غیــاب نظــام 
ــدازه  ــاخص ان ــنجی؛ ش ــار س اعتب
ــاری را  ــه اعتب ــاخص رتب ــای ش ج

ــت ــه اس گرفت
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بــر اســاس الگــوی ناکارامــد وثیقه گیــری 
پیــش می رویــم و طبــق آمــار گــزارش 
مرکــز پژوهش هــای مجلــس بانک هــا از 
100درصــد امالکــی مرهونــی کــه بابــت 
ــرف  ــه تص ــد ب ــت می خواهن ــاز پرداخ ــدم ب ع
ــه  ــًا 4 درصــد موفــق ب ــد، نهایت خــود در بیاورن
تصــرف ملــک شــده اند. یعنــی فــرد هــم 
ــداده  ــاز پرداخــت را انجــام ن ــه و ب وام را گرفت
اســت و هــم اینکــه بــه دلیــل تــورم همچنــان 
بانــک بــه بدهــکار خــود بابــت گرانتــر شــدن 
ــرار  ــه ق ــوان وثیق ــه به عن ــی ک ــت ملک قیم
ــدی  ــورت نق ــه ص ــی را ب ــت، مبلغ ــه اس گرفت
پرداخــت کــرده اســت و نکتــه ایــن اســت کــه 
ــه  ــتی ب ــن دس ــدارد کوچکتری ــازه ن ــک اج بان

ــرد.  ــون بب ــال مره م
بــه چــه  معامــالت  مالــی  تأمیــن  امــا 
ــه  ــت ک ــورت اس ــن ص ــه ای ــت. ب ــکل اس ش
ــورت  ــه ص ــد ب ــن فراین ــادی از ای ــش زی بخ
یعنــی  می شــود.  پشــتیبانی  الکترونیکــی 
ــه ای  ــد معامل ــه بخواه ــن ک ــرای ای ــک ب بان
ــاز  ــورد نی ــای م ــد داده ه ــی کن ــن مال را تأمی
خــود را از طریــق پلتفرمــی کــه دو طــرف 
معاملــه روی آن پلتفــرم معاملــه می کننــد 
ــت  ــن اس ــرای ای ــن کار ب ــد. ای ــه می کن تهی
کــه بانــک مطمئــن باشــد بــا معاملــه ای 
ــت  ــان اس ــی در جری ــورت واقع ــه ص ــه ب ک
ــان  ــوری در جری ــه ص ــت و معامل ــه اس مواج
نیســت. آنچــه در پلتفــرم ســککوک رخ 
ــک  ــی بان ــت. یعن ــر اس ــن ام ــد همی می ده
ــه  ــک معامل ــی ی ــن مال ــی تأمی ــی در صورت مل
را قبــول می کنــد کــه معاملــه در پلتفــرم 
ســککوک انجــام شــده باشــد و از پلتفــرم 
ــه را  ــه معامل ــوط ب ــات مرب ــککوک اطالع س
ــن  ــه در ای ــت ک ــی اس ــد، طبیع ــذ می کن اخ
فضــا نســبت بــه یــک فضــای کنتــرل نشــده 
بــه مراتــب معامــالت ســالم تری برگــزار 
می شــود. در اینجــا در مقــام توصیــه بایــد 
ــا در  ــه بانک ه ــم ک ــرح کن ــه را مط ــن نکت ای
صورتــی مشکلشــان حــل می شــود کــه از 
یکســری پلتفرم هــا پشــتیبانی کننــد کــه 
ــاب  ــث حس ــی از مباح ــا یک ــن پلتفرم ه در ای
ــم اصــالح شــبکه  ــن مه ــس رک ــاز اســت پ ب
بــا  بانک هــا  کــردن  همــکاری  بانکــی 
ــا  ــن پلتفرم ه ــه روی ای ــت ک ــی اس پلتفرم های
امکانــات مختلفــی از جملــه حســاب بــاز 

ارائــه می شــود. 

چالش ها و تهدیدهای حساب 
 باز و راهکارها

ــاز  ــاب ب ــای حس ــا و تهدیده ــاره چالش ه درب
ــی  ــه وقت ــم ک ــرح کن ــه را مط ــن نکت ــد ای بای
یــک معاملــه رخ می دهــد ایــن معاملــه 

ــی  ــد، یعن ــدی باش ــورت نق ــه ص ــد ب می توان
همــان زمانــی کــه کاال را گرفتــم پــول را 
ــم  ــری ه ــت دیگ ــا دو حال ــم. ام ــت کن پرداخ
ــا وضعیــت  ــا ب ــت م وجــود دارد کــه در دو حال
ــت  ــی اس ــی زمان ــم. یک ــاز مواجهی ــاب ب حس
کــه مــن پــول را پرداخــت می کنــم کاال 
می کنــم،  دریافــت  دیگــر  زمانــی  در  را 
ــه  ــت ک ــورت اس ــن ص ــه ای ــم ب ــی ه زمان
ــش  ــده پول ــم و در آین ــت می کن کاال را دریاف
ــول  ــدا پ ــه ابت ــی ک ــود. حالت ــت می ش پرداخ
 Advanced( پرداخــت می شــود پیــش پرداخــت
Payment( نــام دارد و حالتــی کــه ابتــدا کاال 

ــت  ــول پرداخ ــده پ ــود و در آین ــت می ش دریاف
ــردوی  ــام دارد. در ه ــاز ن ــاب ب ــود حس می ش
ایــن حــاالت مــا بــا حالتــی از ریســک 
مواجهیــم و آن هــم ایــن اســت کــه یــک نفــر 
ــام داده  ــدش را انج ــه تعه ــه ازای معامل ــا ب م
ــت  ــول پرداخ ــت اول پ ــی در حال ــت، یعن اس
ــده  ــذار ش ــی کاال واگ ــت دوم ــده و در حال ش
ــا یــک نفــر دیگــر متعهــد می شــود  اســت. ام
ــد  ــا کاال را بده ــول ی ــرر پ ــد مق ــه در موع ک
ــرد  ــکل می گی ــدی ش ــی تعه ــا وقت و در اینج
ــکی  ــد. ریس ــود می آی ــه وج ــک ب ــک ریس ی
ــد  ــه طــرف متعه ــال ک ــن احتم ــر ای ــی ب مبتن

ــد!  ــا نکن ــدش وف ــه عه ب
ایــن ریســک خــود تابعــی از شــرایط اقتصادی 
ــه در  ــرادی ک ــت اف ــد گف ــع بای ــت، درواق اس
حســاب بــاز یــا پیــش پرداخــت تعهــدات خود 
ــرداران  ــا شــامل کالهب ــد ی را انجــام نمی دهن
ــا  ــد ب ــدا اســت و بای ــه بحثشــان ج هســتند ک
ــبه   ــار و کس ــا  تج ــود. ی ــارزه ش ــزه مب ــن ب ای
ــی  ــه قضایای ــی هســتند ک ــه فعالیت مشــغول ب
ماننــد نوســانات قیمت هــا یــا نــرخ ارز، 
کســادی بــازار یــا افتــادن در شــبکه ای از 
ــف  ــراد مختل ــا اف ــتانکاری ب ــکاری و بس بده
ــود را  ــدات خ ــد تعه ــا نتوانن منجــر می شــود ت
ــه  ــت ک ــوان گف ــع می ت ــد. در واق ــام دهن انج
مــا در اینجــا بــه وضــوح اثــر اقتصــاد کالن را 
روی معامــالت کــه بحــث اقتصــاد خرد اســت 
مشــاهده می کنیــم. یعنــی شــاخص هایی 
ــرخ ارز و امثالهــم روی درجــه  ــورم، ن ــد ت مانن
ــت.  ــذار اس ــر گ ــد تأثی ــر ش ــه ذک ــکی ک ریس
ــط  ــک خ ــوان ی ــی می ت ــن حالت ــال در چنی ح
مشــی بــا چنــد شــکل اجرایــی تعریــف کــرد. 
خــط مشــی ایــن اســت کــه تــا جــای ممکــن 
ــل  ــرف مقاب ــا ط ــم ت ــب کنی ــات کس اطالع
خــود را بشناســیم، بــا کســب اطالعــات 
حتــی اگــر ببنیــم فــردی خوشــنام اســت 
ــت،  ــتگی اس ــه ورشکس ــی نقط ــا در نزدیک ام
ــی رود.  ــاال م ــرد ب ــن ف ــا ای ــه ب ریســک معامل
بحــث گــردآوری اطالعــات همــان ســرویس 
ویــژه ای اســت کــه پلتفرم هــا ارائــه می دهنــد 
زیــرا پلتفــرم هــر آنچــه داده گــردآوری 

ــد  ــه بخواه ــن ک ــرای ای ــک ب بان
ــد  ــی کن ــن مال ــه ای را تأمی معامل
ــود را از  ــاز خ ــورد نی ــای م داده ه
ــرف  ــی کــه دو ط طریــق پلتفرم
ــه  ــرم معامل ــه روی آن پلتف معامل
می کننــد تهیــه می کنــد. ایــن 
ــک  ــه بان ــت ک ــن اس ــرای ای کار ب
مطمئــن باشــد بــا معاملــه ای کــه 
بــه صــورت واقعــی در جریــان 
ــه  ــت و معامل ــه اس ــت مواج اس

صــوری در جریــان نیســت
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ــه  ــد. ب ــه می ده ــک ارائ ــه بان ــت ب ــرده اس ک
همیــن دلیــل بانک هــا بهتــر اســت روی 
 پلتفرم هــا تســهیالت خــود را ارائــه کننــد. 

معامالت حساب باز و مسئله 
یم  تحر

ــه  ــا در س ــد م ــه ش ــاال گفت ــه ب ــور ک همانط
ــم در  ــف می کنی ــاز را تعری ــاب ب ــه حس عرص
ــرف  ــه دو ط ــت ک ــی اس ــوم زمان ــه س عرص
ــرای  ــد. ب ــک نکنن ــه را وارد بان ــک معامل ریس
مثــال در یــک گشــایش LC بــه ویــژه در 
ــرف  ــه دو ط ــی ک ــل وقت ــالت بین المل معام
ــث  ــال کاال بح ــث انتق ــد، بح ــه می کنن معامل
ــال کاال از  ــت انتق ــن اس ــت. ممک ــی اس مهم
مبــدا بــه مقصــد زمــان زیــادی طــول بکشــد، 
در اینجــا وقتــی یکــی از طرفیــن LC بــاز 
می کنــد، بــه بانــک می گویــد کــه شــما 
ــن  ــا ای ــده، ب ــن ب ــه م ــول را ب ــن االن پ همی
ــل  ــار را ح ــک انتظ ــن ریس ــی از طرفی کار یک
می کنــد، بــه  صــورت دقیق تــر اینگونــه 
اســت کــه در سیســتم حســاب بــاز بــه 
ــول را  ــر پ ــما زودت ــه ش ــد ک ــک می گوی بان
ــرای  ــد و ب ــد کن ــه کاال را تولی ــا کارخان ــده ت ب
مــن بفرســتد، در حالــت پیــش پرداخــت هم از 
بانــک می خواهــد کــه بانــک ضمانــت بدهــد 
ــود  ــال می ش ــنده ارس ــط فروش ــه کاال توس ک
وقتــی کــه کاال توســط نماینــده خریــدار 
ــت  ــه پرداخ ــک ب ــت بان ــد، ضمان ــت ش رؤی
تبدیــل می شــود. در بحــث LC فروشــنده 
همــان ضمانــت اولیــه بانــک را می توانــد 
ــا  ــا ب ــع م ــد. در واق ــد کن ــود نق ــک خ در بان
ــته  ــک دس ــم ی ــالت مواجهی ــته معام دو دس
ــک  ــال بان ــه دنب ــنده ب ــدار و فروش ــه خری ک
می رونــد یــک دســته هــم دنبــال بانــک 
نمی رونــد و صبــر می کننــد، اینکــه بــه 
دنبــال شــخص ثالثــی بــه اســم بانــک نرونــد 
ــد  ــت کنن ــان مدیری ــن خودش ــک را بی و ریس

می شــود حســاب بــاز.
حــال درســت اســت کــه در وضعیــت حســاب 
ــک  ــوان بان ــت عن ــی تح ــخص ثالث ــاز ش ب
وجــود نــدارد و کمــک نگرفتــن از شــبکه 
ــی آورد  ــود م ــه وج ــوری ب ــن تص ــی چنی بانک
ــی  ــرکت آلمان ــک ش ــا ی ــم ب ــن بتوان ــه م ک
ــرد  ــم بپذی ــرکت ه ــن ش ــم و ای ــه کن مبادل
ــاز معاملــه  ــا مــن بــه صــورت حســاب ب کــه ب
ــت  ــی در کار نیس ــون بانک ــد و چ ــته باش داش
ــا  ــم ام ــکلی نداری ــم مش ــر تحری ــس از نظ پ
مســئله بــه ایــن شــکل نیســت. زیــرا در 
ــه  ــنتی چ ــکل س ــه ش ــاز چ ــاب ب ــت حس حال
ــت  ــک باب ــا از بان ــد م ــر چن ــدرن ه ــکل م ش
ــه و پوشــش ریســک کمــک  حضــور در معامل
نمی گیریــم. امــا در نهایــت وقتــی قــرار 

ــد،  ــی بده ــنده پول ــه فروش ــدار ب ــت خری اس
ــان  ــمت آلم ــه از س ــران و چ ــمت ای ــه از س چ
ــک  ــه بان ــول ب ــال پ ــرای انتق ــد ب ــرد بای ف
بــرود، هــر چنــد معاملــه بــه صــورت حســاب 
ــا  ــاز اســت امــا در نهایــت شــرکت آلمانــی ب ب
دو موضــوع مواجــه می شــود یکــی اینکــه اگر 
از جانــب شــرکت ایرانــی پولــی بــه حســابش 
ــر  ــود، اگ ــه می ش ــول بلوک ــود آن پ ــز ش واری
ــی  ــرکت ایران ــاب ش ــه حس ــی ب ــد پول بخواه
واریــز کنــد، در ایــن حالــت اخیــر چــون 
ــورها  ــک کش ــطح ریس ــران در س ــک ای ریس
100درصــد در همــان مرحلــه اول دســتور 
ــک  ــوی بان ــی از س ــرکت آلمان ــت ش پرداخ
محدودیــت  ایــن  نمی شــود.  پذیرفتــه 
ــا FATF برطــرف نشــود  ــی اســت کــه ت باالی
حــل نمی شــود. حتــی یــک دســتور پرداخــت 
ــن  ــه همی ــود و ب ــام نمی ش ــم انج ــاده ه س
ــکل  ــارج ش ــا خ ــه ب ــه معامل ــت ک ــل اس دلی

 . د نمی گیــر

کاستی های حقوقی پیش 
روی حساب باز و اسناد تجاری 

دیجیتال

در پایــان بایــد بــه کاســتی های حقوقــی در 
ــال  ــاز و اســناد تجــاری دیجیت حــوزه حســاب ب
اشــاره کــرد. در حــال حاضــر مــا بــا دو کاســتی 
ــناد تجــاری  ــاز و اس ــاره حســاب  ب ــی درب حقوق
دیجیتــال مواجهیــم، یکــی اینکــه اســناد 
ــده اند،  ــف نش ــران تعری ــن ای ــاری در قوانی تج
بلکــه اســناد تجــاری در معنــای خــاص تعریــف 
شــده اند یعنــی چــک، ســفته و بــرات. بــا 
ایــن حــال ایــران عضــو کنوانســیون های 
بین المللــی آن هــا هــم نیســت ایــن یــک 
ــم  ــر ه ــث دیگ ــت. بح ــی اس ــتی حقوق کاس
اینکــه قانــون تجــارت الکترونیــک ایــران 
یکســری کاســتی هایی دارد و یکســری بــد 
فهمی هــا در زمــان ترجمــه رخ داده اســت، حال 
کــه بــه بحــث دیجیتــال کــردن و عبــور از کاغذ 
ــرات  ــفته، ب ــد س ــی مانن ــناد خاص ــث اس در بح
ــه  ــش انداخت ــه چال ــا را ب ــیده ایم، م ــک رس و چ
ــن اســت  ــاره ای ــن ب ــر در ای اســت. بحــث دیگ
ــه  ــف معامل ــای مختل ــه مدل ه ــرای اینک ــه ب ک
روی زنجیــره تأمیــن مالــی قابــل تعریف باشــد، 
ــی تحــت  ــن دارد کــه بانک هــا بحث ــه ای ــاز ب نی
عنــوان وثایــق غیــر مرســوم را بپذیرنــد. الیحه 
ــت و  ــه اس ــت تهی ــی در دس ــام بانک ــق نظ وثای
امیــد اســت کــه در نســخه جدیــد وثایــق غیــر 
مرســوم پذیرفتــه شــود. بــرای مثــال کاالهــای 
ــب، درآمــد عــادی و امثالهــم را  کشــاورزی، طل
ــر مشــکلش  ــه اگ ــرار داد ک ــق ق ــوان وثی نمی ت
ــی و  ــام بانک ــی در نظ ــش بزرگ ــود جه ــل ش ح

ــد.  ــی رخ می ده ــن مال ــر تأمی ــث زنجی بح

در نهایــت وقتــی قــرار اســت 
خریــدار بــه فروشــنده پولــی 
بدهــد، چــه از ســمت ایــران و چه 
ــرای  ــد ب از ســمت آلمــان فــرد بای
ــرود،  ــک ب ــه بان ــول ب ــال پ انتق
ــورت  ــه ص ــه ب ــد معامل ــر چن ه
حســاب بــاز اســت امــا در نهایــت 
ــوع  ــا دو موض ــی ب ــرکت آلمان ش
مواجــه می شــود یکــی اینکــه اگر 
ــی پولی به  ــرکت ایران ــب ش از جان
ــول  ــود آن پ ــز ش ــابش واری حس
ــد  ــر بخواه ــود، اگ ــه می ش بلوک
پولــی بــه حســاب شــرکت ایرانی 
ــر  ــت اخی ــد، در ایــن حال ــز کن واری
ــطح  ــران در س ــک ای ــون ریس چ
100درصــد  کشــورها  ریســک 
در همــان مرحلــه اول دســتور 
پرداخــت شــرکت آلمانی از ســوی 

بانــک پذیرفتــه نمی شــود
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ــه  ــبیه ب ــت ش ــش روی ماس ــه پی ــی ک وضعیت
ــن  ــا ای ــت، ب ــه اس ــون کروزوئ ــتان رابینس داس
ــه یــک  تفــاوت کــه در اینجــا رابینســون کروزوئ
ــری  ــت اســت و خب ــک مل ــه ی ــر نیســت بلک نف
ــور  ــن کش ــه ای ــت بلک ــاده نیس ــره  دورافت از جزی
ماســت کــه توســط قدرت هــای اســتعماری 
و امپریالیســتی تحریــم شــده اســت. کشــور 
ــا  ــت؛ ام ــاده نیس ــره ای دورافت ــد جزی ــا هرچن م

به واســطه تحریم هــای ظالمانــه ای کــه علیهــش 
صــورت گرفتــه اســت، همچــون جزیــره ای 
دورافتــاده شــده کــه هرازگاهی کشــتی یــا قایقی 
ــتیبانش  ــا کش ــد؛ ام ــوی او می افت ــش به س راه
ــره اســت.  ــن جزی ــر از ای ــی دیگ ــال طمع ــه دنب ب
ــد  ــت جنبانی ــوان دس ــن می ت ــان لیک ــن می در ای
ــا از  ــوح ت ــای کشــتی ن و کشــتی ای ســاخت همپ
ــای  ــای تحریم ه ــالمت از دری ــره به س ــن جزی ای

نگاهی به رابطه اسناد تجاری دیجیتال و تأثیر آن بر مدیریت تحریم ها با توجه به سیاست های اقتصاد مقاومتی

یداهللنعمتی
 کارشناس ارشد
مطالعات توسعه

تسهیل روابط تجاری خارجی با نشسنت 
در کشیت اسناد تجاری دیجیتال
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ظالمانــه گــذر کــرد. ایــن کشــتی چیــزی نیســت 
جــز ورود بــه عرصــه اقتصــاد دیجیتــال و در 
ــن  ــال بهتری ــن عرصــه اســناد تجــاری دیجیت ای
و موجه تریــن کشــتی نجــات کشتی نشــینان 

ایران زمیــن هســتند.
ــزی  ــی چی ــالت بین الملل ــاً معام ــه اساس ازآنجاک
ــن از  ــی نیســتند، ســخن گفت جــز معامــالت برات
ــی  ــه بین الملل ــال درصحن ــناد تجــاری دیجیت اس
ســخنی گــزاف نیســت، بلکــه روشــن ترین 
ــای  ــه دری ــی ب ــارت بین الملل ــرای ورود تج راه ب
بیکــران اقتصــاد دیجیتــال اســت. دربــاره 
ســخن های  کشــور،  تحریمــی  وضعیــت 
بســیاری گفته شــده اســت؛ امــا ســازوکار 
ــر  ــوان ب ــه می ت ــت؟ و چگون ــه اس ــم چگون تحری
ایــن غــول بی شــاخ ودم فائــق شــد؟ این هــا 
ســؤاالتی هســتند کــه مــا را بــه مســئله اقتصــاد 
ــا در نوشــته حاضــر  ــد. م ــد می زنن ــی پیون مقاومت
قــرار اســت بــا نگاهــی بــه مقولــه اســناد تجــاری 
دیجیتــال چگونگــی برون رفــت از تحریم هــا 
را دریابیــم و بــه ایــن نکتــه بپردازیــم کــه چگونــه 
ــال  ــه عرصــه اقتصــاد دیجیت ــا ورود ب ــوان ب می ت
 بــه سیاســت های اقتصــاد مقاومتــی دســت یافت.

 تحریم ها چگونه کار می کنند

پیــش از ورود بــه مســئله اســناد تجــاری دیجیتال 
بایــد بــه ایــن نکتــه بپردازیــم کــه وقتی کشــوری 
ــاره  ــد. درب ــی می افت ــه اتفاق ــود چ ــم می ش تحری
ــم در همیــن  مســئله تحریم هــا و ســازوکار تحری
شــماره گفت وگویــی بــا وحیــد صیامی داشــته ایم 
در ایــن گفت وگــو مشــخص شــد کــه ابتــدا 
ســازوکار تحریــم بــه این صــورت بــوده اســت که 
فهرســتی بــه نــام لیســت تحریــم وجــود داشــت 
ــت  ــن فهرس ــان در ای ــه نامش ــورهایی ک و کش
ــا آن هــا صــادر  ــه ب ــت اجــازه معامل ــرار می گرف ق
ــی  ــول و تراکنش ــال پ ــه انتق ــد و درنتیج نمی ش
ــت. در  ــورت نمی گرف ــم ص ــورها ه ــن کش ــا ای ب
ــه ای  ــم به گون ــازوکار تحری ــا س ــر ام ــال حاض ح
دیگــر اســت، البتــه همچنــان در ســازمان 
ــود دارد  ــم وج ــت تحری ــت لیس ــوئیفت مدیری س
ــر  ــت مؤث ــرای مدیری ــه ای ب ــای هفتگان و راهنم
لیســت تحریم هــا وجــود دارد؛ امــا ســازوکار 
ــه  ــت ک ــورت اس ــن ص ــه ای ــون ب ــم اکن تحری
ــود،  ــخص می ش ــه مش ــک معامل ــب ریس ضری
یعنــی نهــاد FATF ابتــدا میــزان ریســک معاملــه 
ــپس  ــد، س ــخص می کن ــور را مش ــک کش ــا ی ب

میــزان ریســک معاملــه در یــک صنعــت خــاص 
ــک  ــا ی ــه ب ــک معامل ــزان ریس ــت می و درنهای
ــور را  ــت مذک ــاص در آن صنع ــرد خ ــا ف ــگاه ی بن
ــک  ــزان ریس ــه می ــد و ازآنجایی ک ــان می کن بی
معاملــه بــا کشــور ایــران 100% تعیین شــده 
ــدای کار  ــران در ابت ــا ای ــه ب ــه معامل اســت، هرگون
متوقــف می شــود زیــرا هیــچ تراکنشــی بیــن یک 
ــد  ــی نمی توان ــک ایران ــک بان ــک خارجــی و ی بان
ــوان  ــه آنچــه در اینجــا به عن ــرد. البت صــورت بگی
ــوزه بانکــی و  ــه ح ــوط ب ــه شــد مرب ــم گفت تحری
ــا  ــه م ــکالتی ک ــی مش ــت، یعن ــول اس ــال پ انتق
بــا نهادهــا و ســازمان هایی ماننــد ســوئیفت 
ــم  ــکل از تحری ــن ش ــار ای ــم. در کن و FATF داری
ــه  ــد ک ــود دارن ــم وج ــد ه ــورهای قدرتمن کش
ــاخته اند  ــم س ــت تحری ــان فهرس ــرای خودش ب
و شــرکت ها و افــراد درون حــوزه قضایــی 
 خــود را از معاملــه بــا ایــران منــع می کننــد.

مدیریت تحریم ها و اسناد تجاری 
دیجیتال

حــال بــا توجــه بــه آنچــه گفتــه شــد، راه 
رابینســون  وضعیــت  ایــن  از  برون رفــت 
کروزوئــه ای چیســت؟ آیــا بایــد بــه خواســته های 
ــن در داد؟  دشــمنان و قدرت هــای امپریالیســتی ت
ــن  ــاور اســت کــه انتخــاب ای ــن ب ــر ای ــده ب نگارن
راه مختــوم بــه شکســتی مفتضحانــه اســت. چــه 
ــتی  ــای امپریالیس ــته های قدرت ه ــه خواس اینک
تمامــی نــدارد و تجربــه تاریخــی کشــورهایی که 
ــد نشــان داده کــه  ــی داده ان ــن وضع ــه چنی ــن ب ت
ــه اســت،  ــی پیش گرفت روزگارشــان ســیر قهقرای
ــواره از  ــما هم ــعه ش ــابقه دوی توس ــرا در مس زی
ــن  ــتید و ای ــر هس ــود عقب ت ــد خ ــای قدرتمن رقب
رقبــا بــدون شــک جلــوی شــما را ســد می کننــد 
تــا نتوانیــد خــود را بــه آن هــا نزدیــک کنیــد. حال 
ــت؟  ــکار چیس ــات راه ــیر و توصیف ــن تفاس ــا ای ب
راهــکار اســتفاده از اســناد تجــاری دیجیتــال 
ــال  ــاری دیجیت ــناد تج ــه اس ــت، ازآنجایی ک اس
ــن  ــرای طرفی ــه ب ــتند معامل ــتر DLT هس ــر بس ب
شــفاف اســت و بــا توجــه بــه اینکــه امنیــت ایــن 
اســناد بــا PKI رمزنگاری شــده، نگرانــی ای از 
بابــت دخــل و تصــرف اغیــار در ایــن اســناد وجود 
ــن روی ســازمان ها و ارگان هــای  ــه همی ــدارد. ب ن
ذی ربــط کشــور ایــران باید با کشــورهای دوســت 
خــود به ویــژه کشــورهایی کــه نســبت بــه آن هــا 
ــا  ــای دو ی ــد پیمان نامه ه ــادی دارن ــری اقتص برت

ــد، ســپس  ــا یــک کشــور را مشــخص می کن ــه ب ــزان ریســک معامل ــدا می FATF ابت
میــزان ریســک معاملــه در یــک صنعــت خــاص و درنهایــت میــزان ریســک معامله با 
یــک بنــگاه یــا فــرد خــاص در آن صنعــت مذکــور را بیــان می کنــد و ازآنجایی کــه میــزان 
ریســک معاملــه بــا کشــور ایــران 100% تعیین شــده اســت، هرگونــه معاملــه بــا ایــران در 

ــود ــف می ش ــدای کار متوق ابت
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چندجانبــه منعقــد کننــد تا بــر ایــن اســاس بتوانند 
بدون توجــه بــه مــوارد مطروحــه در FATF از برات 
ــتفاده  ــی اس ــالت بین الملل ــرای معام ــال ب دیجیت
کــرده و انتقــال پــول را هــم با سیســتمی کــه خود 
ــه  ــرای نمون ــد. ب ــام دهن ــد انج ــف می کنن تعری
می تــوان بــه انعقــاد پیمان نامــه میان کشــورهای 
عضــو اکــو )ســازمان همکاری هــای اقتصــادی( 
در ایــن حــوزه اشــاره کــرد، یعنــی ایــن کشــورها 
یــک سیســتم انتقــال پــول مخصــوص بــه خــود 
را داشــته باشــند و معامــالت بیــن ایــن کشــورها 
بــر اســاس اســناد تجــاری دیجیتــال به رســمیت 
ــار  ــن در کن ــه چی ــور ک ــود. همان ط ــناخته ش ش
ــرده  ــک سیســتم طراحــی ک شــبکه ســوئیفت ی
اســت که در آن ریســک کشــورها متفاوت اســت. 
البتــه شــاید ممکــن باشــد کــه کشــورهای عضو 
اکــو بــرای اینکــه بتواننــد در میــان رقبــای بزرگی 
ــم  ــا و امثاله ــه اروپ ــده، اتحادی ــون ایاالت متح چ
قــد خــم نکننــد بــا کشــورهای قدرتمنــدی مانند 
ــاری  ــه اقتصادی-تج ــز وارد پیمان نام ــن نی چی
ــوان  ــخه را می ت ــن نس ــوند. ای ــوزه ش ــن ح در ای
ــکاری  ــازمان هم ــو س ــورهای عض ــرای کش ب
ــورها  ــن کش ــا ای ــد ت ــور ش ــز متص ــالمی نی اس
ــبی در  ــری نس ــد برت ــاری بتوانن ــراودات تج در م
ــه  ــا توج ــند. ب ــته باش ــی داش ــای بین الملل بازاره
بــه آنچــه گفتــه شــد دیگــر بــرای انتقــال پــول به 
شــبکه ســوئیفت نیــازی نیســت، حتــی نیــازی به 
انتقــال پــول هــم نیســت، یــک بــرات دیجیتــال 
ــر  ــردش بســیار دســت ه ــس از گ صادرشــده و پ
کــس در هرکــدام از کشــورهای عضــو کــه باشــد 
می توانــد نقــد شــود و نکتــه مهــم ایــن اســت که 
چــون بــرات و دیگــر اســناد تجــاری دیجیتــال در 
غالــب توکــن هســتند می تــوان بــرای نقــد کردن 
ــا  ــز ارزه ــرد و رم ــا اســتفاده ک ــز ارزه ــا از رم آن ه
ــات  ــه ارز فی ــال ب ــای دیجیت ــز در صرافی ه را نی

ــرد. ــل ک تبدی

اسناد تجاری دیجیتال و 
سیاست های اقتصاد مقاومتی

ازآنچــه گفتــه شــد بــه ایــن نتیجــه می رســیم که 
ــی  ــه مقوله های ــال ازجمل ــاری دیجیت ــناد تج اس
ــت های  ــه سیاس ــیدن ب ــرای رس ــه ب ــت ک اس
اقتصــاد مقاومتــی ابالغ شــده توســط مقــام معظم 

ــود. ــد ب ــده خواهن ــیار کمک کنن ــری بس رهب
در بنــد دوم سیاســت های اقتصــاد مقاومتــی 
ــان،  ــاد دانش بنی ــتازی اقتص ــت »پیش ــده اس آم
پیاده ســازی و اجــرای نقشــه جامــع علمی کشــور 
ــوآوری به منظــور ارتقاء  ــی ن و ســاماندهی نظام مل
جایــگاه جهانــی کشــور و افزایــش ســهم تولیــد و 
ــان  ــات دانش بنی ــوالت و خدم ــادرات محص ص
ــان در  ــه اول اقتصــاد دانش بنی ــه رتب و دســتیابی ب
ــاد  ــئله اقتص ــوح مس ــد به وض ــن بن ــه.« ای منطق
ــد و همان طــور کــه  ــان را مطــرح می کن دانش بنی

ــاوری دفتــر کل توزیع شــده ازجملــه  می دانیــم فّن
مباحــث اقتصــاد دانش بنیــان اســت. در بند ششــم 
ــت:  ــده اس ــن آم ــت ها چنی ــن سیاس ــم ای و هفت
»6-افزایــش تولیــد داخلــی نهاده هــا و کاالهــای 
ــت  ــی( و اولوی ــالم واردات ــژه در اق ــی )به وی اساس
ــردی و  ــد محصــوالت و خدمات راهب دادن به تولی
ایجــاد تنــوع در مبــادی تأمیــن کاالهــای وارداتی 
ــورهای  ــه کش ــتگی ب ــش وابس ــدف کاه ــا ه ب
محــدود و خــاص. 7- تأمین امنیــت غــذا و درمان 
و ایجــاد ذخایــر راهبــردی بــا تأکیــد بــر افزایــش 
ــه و کاال(.« در  ــواد اولی ــد )م ــی تولی ــی و کیف کم
ایــن دو بنــد مســئله مهــم توســعه تولیــد و عــدم 
محدودیــت بــه کشــورهای خــاص مطــرح شــده 
ــاً ضــرورت توســعه اســناد  ــد دقیق ــن بن اســت، ای
تجــاری دیجیتــال را بــرای مــا مشــخص می کند. 
ــه  ــی ب ــاد مقاومت ــت های اقتص ــد 19 سیاس در بن
ــاره  ــادی اش ــازی اقتص ــم شفاف س ــئله مه مس
و چنیــن گفته شــده اســت: »شفاف ســازی 
اقتصــاد و سالم ســازی آن و جلوگیــری از اقدامات، 
ــای  ــادزا در حوزه ه ــای فس ــا و زمینه ه فعالیت ه
پولــی، تجــاری، ارزی و ... .« در ایــن بنــد اهمیــت 
ــاوری دفتــر کل توزیع شــده و اســتفاده  توســعه فّن
ــد  ــود. در بن ــده می ش ــوح دی ــن به وض از بالک چی
22 ایــن سیاســت ها چنیــن آمــده اســت: »دولــت 
مکلــف اســت بــرای تحقــق سیاســت های 
ــازی و  ــا هماهنگ س ــی ب ــاد مقاومت ــی اقتص کل
ــات  ــات کشــور، اقدام ــای همــه امکان بســیج پوی
ــری  ــایی و به کارگی ــول دارد: - شناس ــر را معم زی
ــرای  ــادی ب ــی و اقتص ــی، فن ــای علم ظرفیت ه
دسترســی بــه تــوان آفنــدی و اقدامــات مناســب. 
ــه  ــش هزین ــم و افزای ــای تحری ــد برنامه ه - رص
بــرای دشــمن. - مدیریــت مخاطــرات اقتصــادی 
ــمند،  ــش هوش ــای واکن ــه طرح ه ــق تهی از طری
ــرات  ــر مخاط ــگام در براب ــه هن ــال، ســریع و ب فع

ــی.« ــی و خارج ــای داخل و اختالل ه

 در ایــن بنــد نیــز ضــرورت توســعه اســناد تجاری 
ــوه  ــاره نح ــه درب ــه آنچ ــه ب ــا توج ــال ب دیجیت
ــده می شــود. ــه شــد دی ــا گفت ــت تحریم ه مدیری
ــاد  ــت های اقتص ــه در سیاس ــه آنچ ــه ب ــا توج ب
ــاوری  ــعه فّن ــت توس ــده اس ــرح ش ــی مط مقاومت
دفتــر کل توزیع شــده و ورود بــه حــوزه اســناد 
ــوالت  ــن مق ــال یکــی از مهم تری تجــاری دیجیت
ــت. ــت ها اس ــن سیاس ــردن ای ــی ک ــرای عمل ب
ــه در اقتصــاد  ــرد ک ــد خاطرنشــان ک ــان بای در پای
ســرمایه داری چــون کشــورهای قدرتمنــد 
ســال ها پیــش از کشــور مــا توســعه ســرمایه داری 
ــن  ــس در دوی مارات ــته اند پ ــر گذاش ــت س را پش
انباشــت ســرمایه از مــا جلوترنــد بــه همیــن دلیل 
ــرا  ــد داشــت، زی ــه کمــک آن هــا امی ــوان ب نمی ت
ــت  ــزان انباش ــتن می ــی کاش ــا یعن ــک آن ه کم
خودشــان، بــر ایــن اســاس بایــد خــود پــای در راه 
ــت. ــدن گام برداش ــد ش ــوی قدرتمن ــاد و به س نه

ــون  ــرمایه داری چ ــاد س در اقتص
کشــورهای قدرتمنــد ســال ها 
پیــش از کشــور مــا توســعه 
ســر  پشــت  را  ســرمایه داری 
گذاشــته اند پــس در دوی ماراتــن 
ــد  انباشــت ســرمایه از مــا جلوترن
بــه همیــن دلیــل نمی تــوان 
ــت،  ــد داش ــا امی ــک آن ه ــه کم ب
زیــرا کمــک آن هــا یعنــی کاشــتن 
ــر  ــان، ب ــت خودش ــزان انباش می
ــای در  ــود پ ــد خ ــاس بای ــن اس ای
راه نهــاد و به ســوی قدرتمنــد 

شــدن گام برداشــت.
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ققنوس در اوج برخاسته از خاکسرت زمان
نمایشگاه محصوالت و دستاوردهای ققنوس برگزار شد

ــوس  ــوالت ققن ــتاوردها و محص ــگاه دس نمایش
در تاریــخ نهــم و دهــم خردادمــاه 1400 
در محــل دانشــگاه خاتــم توســط شــرکت 
ــبکه  ــان ش ــی از میزبان ــوان یک ــوس به عن ققن
ققنــوس، اولیــن و بزرگ تریــن زیرســاخت 
ــد.  ــزار ش ــران برگ ــده در ای ــر کل توزیع ش دفت

ــی  ــی و معرف ــور رونمای ــگاه به منظ ــن نمایش ای
جدیدتریــن توکن هــا، خدمــات و ســکوهای 
ــه  ــد ک ــزار ش ــوس برگ ــبکه ققن ــر ش ــی ب مبتن
ــتگاه های دولتی،  ــد دس ــران ارش ــه مدی موردتوج
فّنــاوری  و  پرداخــت  بانکــداری،  صنعــت 

ــت. ــرار گرف ــور ق ــات کش اطالع

مهدیفوقی
عضو تحریریه ققنوس
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معرفی شــده  ســکوهای  و  محصــوالت  از 
ــوس  ــتاوردهای ققن ــوس در نمایشــگاه  دس ققن
ــان،  ــن پیم ــوس و توک ــه ققن ــه دبیرخان ــد ب بای
کیــف توکــن ققنــوس، ســامانه رأی گیــری 
ــر شــبکه ققنــوس )آرامــش(، ســامانه  مبتنــی ب
بــرات دیجیتــال ققنــوس، ســامانه تأمیــن 
مالــی جمعــی )Crowdfunding( و مرکــز 
مبادلــه توزیع شــده ققنــوس )DEX( اشــاره 
ــل  ــک )نس ــای هماتی ــن توکن ه ــرد. همچنی ک
ــد  ــا(، دایادایمون ــی هم ــت هواپیمای ــد بلی جدی
آتروپــارس  المــاس(،  در  )ســرمایه گذاری 
)ســرمایه گذاری در طــال(، بی تــا، گنجمــان، 
ــل 10  ــال و شــارژ موبای راه پرداخــت، نشــان ری
بــا حضــور نماینــدگان ناشــران معرفــی شــدند.

خدمات ققنوس

ســامانه تأمیــن مالــی جمعــی ققنــوس: 
ققنــوس  جمعــی  مالــی  تأمیــن  پلتفــرم 
شــرکت  از  مجــوز  بــا   )Crowdfunding(
ــن  ــکوی تأمی ــن س ــران، اولی ــورس ای ــرا ب ف
ــر کل  ــاوری دفت ــر فّن ــی ب ــی مبتن ــی جمع مال
ــه کســب وکارها  ــران اســت ک ــده در ای توزیع ش
ــر  ــد ب ــا می توانن ــب وکارهای نوپ ــژه کس به وی
ــارد تومــان تأمیــن  ــا ســقف 10 میلی بســتر آن ت
مالــی ایــده و کســب وکار خــود را فراهــم کننــد. 
ــی  ــه آدرس اینترنت ــتر ب ــات بیش ــرای اطالع ب

CF.KUKNOS.IR مراجعــه کنیــد.

دبیرخانه ققنوس 

ــا ســهامداری  بنیــاد ققنــوس بنگاهــی تجاری ب
هلدینــگ فّنــاوری اطالعــات بانک هــای 
بزرگ کشــور شــامل فنــاپ، گــروه داده پــردازی 
پارســیان، شــرکت داده ورزی ســداد، تکوســت، 
ــرکت  ــه ش ــت ک ــوس اس ــارت و ققن ــو تج تکن
ققنــوس مســئولیت دبیرخانــه، هماهنگــی 
ــوس  ــاد ققن ــت بوم، بنی ــف زیس ــای مختل اعض
)شــبکه ققنــوس( را بــر عهــده دارد. توکــن 
پیمــان نیــز به عنــوان توکــن پایــه شــبکه 
ــزار پرداخــت کارمزدهــای شــبکه  ــوس و اب ققن
توســط تمامــی اعضــای شــبکه ققنــوس 

ــت. ــده اس ــی و صادرش طراح

کیف توکن ققنوس

اپلیکیشــن کیــف توکــن ققنــوس، پلتفــرم 
در  ســرمایه گذاری  و  مدیریــت  هوشــمند 
ــا  ــران ب ــه کارب ــال اســت ک دارایی هــای دیجیت
اســتفاده از آن می تواننــد بــا هــر مقــدار ســرمایه 
در دارایی هــای دیجیتــال تحــت عنــوان توکــن 
بــا پشــتوانه های ارزشــمندی ماننــد طال)توکــن 
ــد؛  ــرمایه گذاری کنن ــاس س ــا الم ــد( ی آتروگل
همچنیــن توکن هــای کاربــردی و خیریــه 
نیــز از جملــه شــارژ تلفــن همــراه و ... در 
ــف  ــت. کی ــتفاده اس ــل اس ــوس قاب ــف ققن کی
ــه  ــوس در نســخه تحــت وب، افزون ــن ققن توک
ــران  ــد و iOS در دســترس کارب ــر، اندروی مرورگ
ــه  ــتر ب ــات بیش ــب و اطالع ــرای نص ــت. ب اس

KUKNOS.IR/WALLET مراجعــه کنیــد.

سامانه برات دیجیتال

بــرات دیجیتــال ققنــوس یــک نــوع ســند 
ــکاری  ــا هم ــه ب ــت ک ــال اس ــاری دیجیت تج
ــم  ــده و ه ــازی ش ــران پیاده س ــی ای ــک مل بان
اکنــون در محیــط آزمونــگاه وزارت امــور 
ــزار  ــن اب ــا ای ــرار دارد. ب ــی ق ــادی و دارای اقتص
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می توانیــد بــه صــورت شــفاف و قابــل ردگیــری 
از بــرات بــدون نیــاز بــه کاغــذ و در یــک فرآیند 
ــن  ــه ای ــوید. دسترســی ب ــد ش ــال بهرمن دیجیت
 BARAT.KUKNOS.IR ســامانه بــا آدرس 

ــت. ــر اس میس

سامانه آرامش

پلتفــرم انتخاباتــی ققنــوس بــا نــام آرامــش یک 
ســرویس رأی گیــری شــفاف و غیــر متمرکــز بــر 
بســتر فّنــاوری دفتــرکل توزیع شــده را ارائــه 
می دهــد و تــا امــروز انتخابات هــای احــزاب 
ــات  ــار انتخاب ــی در کن ــزرگ سیاس ــف و ب مختل
ــتر آن  ــر بس ــه ای ب ــی رایان ــام صنف ــازمان نظ س
ــه آدرس  برگــزار شــده اســت. ســامانه آرامــش ب
ــترس است. ARAMESH.KUKNOS.IR در دس

مرکز مبادله ققنوس

ققنــوس در راســتای تســهیل دسترســی 
کاربــران بــه فضــای مبادلــه توکن هــا بــا 
ــز  ــر متمرک ــه غی ــز مبادل ــک مرک ــر، ی یکدیگ
در قالــب DEX ایجــاد کــرده اســت کــه نســخه 
نهایــی و جدیــد آن بــه زودی در دســترس 
ــامانه  ــن س ــرد؛ ای ــرار می گی ــران ق ــوم کارب عم
از طریــق آدرس DEX.KUKNOS.IR فعــال 

اســت.

توکن های ققنوس

ــک،  ــن هماتی ــک: توک ــنهماتی •توک
نســل جدیــد بلیــت هواپیمایــی همــا )ایــران ایر( 
ــد از 100  ــدار هــر توکــن می توان اســت کــه خری
ناتیــکال مایــل حــق پــروازی کالس اقتصــادی 
اســتفاده کنــد؛ هواپیمایی همــا 5 درصــد ظرفیت 
تمــام پروازهــا را بــه دارنــدگان ایــن توکن تــا 24 
ــن  ــاص داده، همی ــرواز اختص ــل از پ ــاعت قب س
موضــوع باعــث شــده تــا بــا ایــن توکــن بتوانیــد 
ــوص  در  ــه خص ــی ب ــر زمان ــادگی در ه ــه س ب
زمان هــای افزایــش قیمــت پــرواز، ســفری ارزان 

و مطمئــن را تجربــه کنیــد.
•توکــنآتروگلــد: ســرمایه گذاری در 
ــن  ــادی دارد و در همی ــیار زی ــت بس ــال جذابی ط
راســتا توکــن آتروگلد بــرای ســرمایه گذاری روی 
طــال بــا همــکاری ققنــوس و شــرکت آتروپارس 
ــد شــد  ــوس عرضــه خواه ــن ققن ــف توک در کی
ــن  ــن توک ــد ای ــا خری ــد ب ــران می توانن ــه کارب ک
در بازار شــمش طــالی 24 عیــار ســرمایه گذاری 
کننــد. ایــن توکــن قابــل بازخریــد ریالی با کســر 
ــت پشــتوانه فیزیکــی(  ــتیفا )دریاف ــزد و اس کارم
ــرای  ــار ب ــض انب ــادل قب ــن مع ــن توک اســت. ای
ــالی 24  ــی ط ــمش 10 گرم ــک ش ــل ی تحوی

ــار اســت عی

فرصــت  دایادایمونــد:  توکــن •
ــازار کم ریســک، ســودآور  ســرمایه گذاری در ب
ــرمایه از  ــدار س ــر مق ــا ه ــاس ب ــن الم و مطمئ
طریــق توکــن دایادایمونــد در ققنــوس فراهــم 
ــر  ــا تغیی ــن ب ــن توک ــت ای ــت. قیم ــده اس ش
ــران  ــی المــاس و دالر طــال در ای قیمــت جهان

ــت. ــر اس متغی
•توکــنبیتــا: ققنــوس بــا توکــن 
بی تــا وارد بــازار توکن هــای NFT شــده 
ــرای  ــزاری ب ــا اب ــای یکت ــن توکن ه اســت؛ ای
ــار هنــری مانند یک  ــت و هویــت آث احراز اصال

ــتند. ــال هس ــای دیجیت ــنامه در دنی شناس
ــناد و  ــازمان اس ــان: س ــنگنجم •توک
ــا همــکاری شــرکت  ــران ب ــی ای ــه مل کتابخان
ققنــوس طــرح گنجمــان را آغــاز کــرد کــه بــه 
ــه  ــتند و حافظ ــراث مس ــت از می ــی حمای نوع
ملــی ایرانیــان اســت؛ بــا خریــد توکــن 
گنج مــان می توانیــد در خریــد، حفــظ و 
نگهــداری میــراث مســتند بــه کتابخانــه ملــی 

ــد. ــک کنی ــران کم ای
ــان  ــن نش ــال: توک ــانری ــننش • توک
ــران  ــی ای ــک مل ــکاری بان ــال حاصــل هم ری
بــا ققنــوس اســت کــه در حــوزه پرداخت هــای 
ــون  ــن 10 میلی ــر توک ــرد دارد؛ ه ــرد کارب خ
ریــال قیمــت دارد و کاربــر بــا خریــد آن 
ــق  ــره را از طری ــای روزم ــد پرداخت ه می توان
ــد. ــام ده ــی انج ــد صنف ــد QR واح ــن ک اکس
ــن  ــرکت مبی ــل10: ش ــنموبای •توک
ــه  ــتر ارائ ــوس بس ــرکت ققن ــش و ش وان کی
ــوس  شــارژ تلفــن همــراه در کیــف توکــن ققن
را بــا توکــن موبایــل 10 را ه انــدازی کردنــد؛ هــر 
ــان  ــزار توم ــار 10 ه ــل 10، اعتب ــن موبای توک
شــارژ تلفــن همــراه بــدون وابســتگی بــه 
ــه شــمار مــی رود کــه در اپراتورهــای  ــور ب اپرات
ــتفاده  ــل اس ــل قاب ــراه اول، ایرانســل و رایت هم

ــت. اس
موسســه  راهپرداخــت:  توکــن •
راه پرداخــت یکــی از مطرح تریــن نام هــا 
در حــوزه آمــوزش و اطــالع رســانی صنعــت 
بانکــداری و فّناوری هــای مالــی ایــران 
اســت کــه ســاالنه دهــا جلــد کتــاب 
و مجلــه را تهیــه و منتشــر می کنــد؛ بــا 
ــوالت  ــد محص ــت می توانی ــن راه پرداخ توک
SHOP. فروشــگاه راه پرداخــت بــه آدرس

KUKNOS.IR خریــد کنیــد.
از جملــه بازدیدکنندگان نمایشــگاه دســتاوردها 
و محصــوالت شــرکت ققنــوس بایــد بــه 
علــی آقــا محمــدی عضــو مجمــع تشــخیص 
ــاون  ــا مع ــد نی ــواد جاوی ــام، ج ــت نظ مصلح
ســابق پیگیــری امــور ویــژه و فضــای مجــازی 
ــپانلو  ــادی س ــران، ه ــتان ته ــتری اس دادگس
ــت، حســین  ــک مل ــه بان ــاون طــرح و برنام مع
محمــودی  مدیــرکل اداره بانکــداری شــخصی 
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بانــک ملت، حمیــد علــی محمــدی  مدیرعامل 
شــرکت تکنو تجــارت، آرش بابایــی مدیرعامل 
شــرکت ارتبــاط فــردا، حســین اســالمی رییس 
ــه  ــی رایان ــره ســازمان نظــام صنف ــأت مدی هی
ای تهــران و مدیرعامــل هلدینــگ نــگاه 
بانــک کارآفریــن، محمدجعفــر نعنــاکار عضــو 
ــدی  ــعید احم ــک، س ــاپ ت ــره فن ــأت مدی هی
ــاپ،  ــگ فن ــل هلدین ــاور مدیرعام ــا مش پوی
مدیــران ارشــد بانک هــای پارســیان و ســامان، 
گروه داده پــردازی پارســیان، شــرکت داده ورزی 
ــورس ایران،  ســداد، ســازمان های بورس و فراب
ــورای  ــس ش ــران، مجل ــن ای ــرکت راه آه ش

ــرد. ــاره ک ــا اش ــای ناج ــس فت ــالمی و پلی اس
علــی آقــا محمــدی، عضــو مجمــع تشــخیص 
مصلحــت نظــام در ایــن نمایشــگاه بــا 
محصوالت ققنوس آشــنا شــد و دســتاوردهای 
ققنــوس در توســعه فّنــاوری را ارزشــمند 
ــاوری  ــن فّن ــعه ای ــرد توس ــد ک ــت و تأکی دانس
نیــاز بــه افزایــش فرهنگ ســازی و ارائــه 
آموزش هــای بیشــتر دربــاره کاربردهــای 

عمومــی بــه شــهروندان دارد.
جــواد جاویدنیــا، معــاون ســابق پیگیــری امــور 
ــتان  ــژه و فضــای مجــازی دادگســتری اس وی
تهــران نیــز پــس از بازدیــد از ایــن نمایشــگاه 
ــت:  ــوس گف ــعه محصــوالت ققن ــاره توس درب
ققنــوس در حــوزه فّنــاوری بالک چیــن و 
دفتــرکل توزیع شــده توســعه و پیشــرفت 
ــاهد  ــروز ش ــت، ام ــته اس ــادی داش ــیار زی بس
ــرای  ــی ب ــای جذاب ــه توکن ه ــتیم ک آن هس
ــه  ــی ارائ ــبکه بوم ــن ش ــتر ای ــر بس ــردم ب م
ــت  ــا حمای ــای آن ب ــد از ظرفیت ه ــده و بای ش
بخش هــای تصمیم ســاز کشــور اســتفاده 
شــود؛ بــرای مجموعــه ققنــوس آرزوی 

موفقیــت دارم.
هــادی ســپانلو، معــاون طــرح و برنامــه بانــک 
ــوس  ــگاه ققن ــد از نمایش ــم در بازدی ــت ه مل
ــم  ــی رغ ــوس عل ــت: ققن ــتاوردهای گف دس
مــدت زمــان محــدود از شــکل گیری و 
توکــن ظرفیت هــای  فعالیــت در حــوزه 
ــک  ــن هماتی ــرده و توک ــاد ک ــی را ایج بزرگ
ــه زودی  ــم ب ــیاری دارد؛ امیدواری ــت بس جذابی
ارائــه  در  ققنــوس  ظرفیــت  از  بتوانیــم 
ــتر  ــوص بس ــت به خص ــک مل ــات در بان خدم
گردشــگری اســتفاده کنیــم و یــک همــکاری 

ــم. ــم بزنی ــترک را رق مش
همچنیــن حمیــد علــی محمــدی، مدیرعامــل 
تکنــو تجــارت، یکــی از میزبانــان شــبکه 
ــوس در  ــتاوردهای ققن ــاره دس ــوس، درب ققن
ــای بیشــتری  ــت: توکن ه ــر گف یک ســال اخی
بایــد در ققنــوس منتشــر شــوند امــا دو توکــن 
ــی  ــت باالی ــد جذابی ــد هماتیــک و آتروگل جدی
ــرای  ــدی ب ــازی ج ــد آغ ــه می توان ــد ک دارن

ــد. ــوس باش ــت ققن فعالی
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ــت،  ــار نیس ــب و چاپ ــه اس ــر زمان ــون دیگ اکن
حتــی زمانــه تلفــن ثابــت، تلکــس و فکــس هــم 
ــام اســت،  ــه ارق سپری شــده اســت، اکنــون زمان
دنیــای دیجیتــال، امــروزه ایــن ارقــام و رمزینه ها 
ــت  ــان ها حکوم ــای انس ــر دنی ــه ب ــتند ک هس
می کننــد. در ایــن زمانــه کــه دنیاگیــری ویروس 

کرونا تمــام راه هــای ارتباطــی حضوری و چشــم 
در چشــم را محدود و اقتصــاد جهانی را با چالشــی 
بی ســابقه مواجــه کــرده اســت. دنیــای دیجیتال 
راهی بــرای خــارج شــدن بشــریت از مخمصه ای 
ــروس  ــن وی ــری ای ــه به واســطه دنیاگی اســت ک
منحــوس دچارش شــده اســت. بــه همیــن دلیل 

رویداد اسناد تجاری دیجیتال

مرضیهکریمی
کارشناس آکادمی ققنوس 
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اســناد تجــاری دیجیتــال راه حــل مناســبی برای 
حــل معضــل معامــالت و دادوســتدهای ملــی و 
فراملــی در ایــن دوران اســت. در همین راســتا در 
نوزدهــم خــرداد ســال جاری شــرکت ققنــوس با 
همــکاری دانشــگاه خاتــم رویــداد اســناد تجاری 
دیجیتــال را در محــل دانشــگاه خاتــم به صــورت 
ــداد در ســه  ــن روی ــد. در ای ــزار کردن ــن برگ آنالی
وجــه چیســتی، حقوقــی و کارکــردی بــه مقولــه 

اســناد تجــاری دیجیتــال پرداختــه شــد.

اسناد تجاری دیجیتال و تحقق شعار 
تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها

نخســتین ســخنران این رویــداد علــی آقــا محمدی، 
رئیــس گــروه اقتصــادی دفتر مقــام معظم رهبــری و 
عضــو مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام بــود. او با 
اشــاره بــه تأثیــر اســناد تجــاری دیجیتــال در تحقــق 
ــه از  ــا ک ــتیبانی ها و مانع زدایی ه ــد، پش ــعار تولی ش
ــت،  ــده اس ــری مطرح ش ــم رهب ــام معظ ــوی مق س
گفــت: اســناد تجــاری ابــزاری مهــم و حیاتــی بــرای 
اعتبارســنجی افــراد و مشــاغل اســت و برای روشــن 
شــدن فرایندهــا بــه دیجیتالــی شــدن اســناد تجاری 

نیازمندیــم.
ــاز  ــرد نی ــی خ ــن مال ــام تأمی ــه نظ ــان این ک وی بابی
بــه اســتفاده از ابزارهــای دیجیتــال در بهبــود فراینــد 
اعتبارســنجی دارد، تأکیــد کــرد: چــک، برات و ســفته 
ابزارهــای حیاتــی بــرای اســتفاده در نظــام اعتبــاری 
هســتند که دیجیتالی شــدن آن هــا به بخــش تأمین 
مالی خــرد رونق داده و هوشــمند ســازی تأمیــن مالی 
موجــب صرفه جویــی در هزینه هــا خواهــد شــد کــه 
در نظــام اقتصــاد مقاومتــی، مکلــف بــه ایــن موضوع 

هســتیم.

دفتر کل توزیع شده راهکاری برای 
قابل انتقال کردن اسناد تجاری 

دیجیتال

دکتــر محمدجــواد صمــدی راد قائم مقــام 
مدیرعامــل شــرکت ققنــوس ازجملــه ســخنرانان 

ایــن رویــداد بــا موضــوع اســناد دیجیتــال مبتنــی 
ــا  ــود، وی ب ــده ب ــر کل توزیع ش ــاوری دفت ــر فّن ب
اشــاره بــه اینکــه بیــن ابــزار پرداخــت و مکانیســم 
ــا  ــن دو ب ــه ای ــود دارد از رابط ــز وج ــت تمای پرداخ
یکدیگــر ســخن گفــت و ادامــه داد: در کنــار ابــزار 
ــم  ــز مه ــت نی ــت بحــث مکانیســم پرداخ پرداخ
اســت. قائم مقــام مدیرعامــل شــرکت ققنــوس به 
مســتندات قانونــی حــوزه اســناد تجــاری ازجملــه 
UNCITRAL اشــاره کــرد و گفــت در حــوزه 

ــی  ــک پیش نویس ــال ی ــاری دیجیت ــناد تج اس
تحــت عنــوان MLETR وجــود دارد کــه در آن 
به صراحــت از مفهــوم رکــورد قابل انتقــال 

ــت. ــده اس ــرده ش نام ب
وی بابیــان اینکــه مفهــوم قابل انتقــال بــودن بــه 
ایــن معناســت کــه نبایــد ســند تجــاری دیجیتال 
نبایــد وابســته بــه پلتفــرم صادرکننده باشــد گفت: 
ــه معنــای  هماننــد ســند تجــاری کاغــذی کــه ب
واقعــی کلمــه قابل انتقــال اســت اســناد تجــاری 

ــد قابل انتقــال باشــند. ــز بای ــال نی دیجیت
دکتــر صمــدی راد در ادامــه بابیــان اینکــه در 
نظام نامــه UNCITRAL تصریح شــده اســت 
ــاری  ــناد تج ــودن اس ــال ب ــل قابل انتق ــه راه ح ک
ــتر  ــر بس ــناد ب ــن اس ــازی ای ــال پیاده س دیجیت
ــن  ــر ای ــان ب ــرد: متخصص ــد ک ــت تأکی DLT اس

ــر کل  ــاوری دفت ــز فّن ــی به ج ــه راه حل ــد ک باورن
ــناد  ــازی اس ــرای دیجیتال س ــده )DLT( ب توزیع ش
ــه  ــدارد. هــر داده  تجــاری کــه ب تجــاری وجــود ن
اســناد تجــاری دیجیتــال اضافــه شــود، بــا توجــه 
ــر کل  ــاوری دفت ــر فّن ــی ب ــات مبتن ــه  خصوصی ب
توزیع شــده ای کــه دارنــد، غیرقابل تغییــر و 

خدشــه ناپذیر اســت.
ــال  ــت اســناد تجــاری دیجیت ــه امنی ــه ب او در ادام
اشــاره کــرد و گفــت در معمــاری پیشــنهادی 
UNCITRAL امضــای الکترونیکــی بــر پایــه 

 DLT ــتر ــر بس ــناد ب ــن اس ــازی ای PKI و پیاده س

مطرح شــده اســت.
قائم مقــام مدیرعامــل شــرکت ققنــوس بــا اشــاره 
ــرورت  ــه به ض ــا توج ــز ب ــران نی ــه در ای ــه اینک ب
مســئله تالش هایــی بــرای ورود بــه مقوله اســناد 
تجــاری دیجیتال صــورت گرفته اســت ادامــه داد: 
ــه فهم ضــرورت مســئله تالش  در ایران نســبت ب
شــد و پــس از بررســی های حقوقــی و فنی ســعی 
ــاری  ــناد تج ــی از اس ــازی یک ــرای پیاده س ــد ب ش
ــرای  ــن اج ــود؛ بنابرای ــرح ش ــنهاد هایی مط پیش
ــه وزارت  ــال ب ــرات دیجیت ــی ب ــط آزمایش محی
اقتصــاد پیشــنهاد شــد کــه توســط ایــن وزارتخانه 

پذیرفتــه شــد.
او بــا اظهــار خوشــحالی دربــاره پیاده ســازی برات 
دیجیتــال بر بســتر دفتــر کل توزیع شــده از انتشــار 
ایــن توکــن در آینــده ای نزدیــک خبــر داد و گفت: 
ــا  ــر بســتر DLT ب ــرات را ب مــا در ققنــوس ســند ب
رعایــت تمــام الزامــات مطرح شــده توســط 

UNCITRAL دیجیتالــی کرده ایــم.  Model Law on Electronic Transferable Records 1



k u k n o s . i r 59مرداد1400

روند پذیرش اسناد دیجیتال در 
دعاوی حقوقی هموارشده است

ــر  ــارت ب ــرکل نظ ــاون مدی ــری، مع ــدی امی مه
فضــای مجــازی دادســتانی کل کشــور از دیگــر 
ــال  ــاری دیجیت ــناد تج ــداد اس ــخنرانان روی س
ــاری  ــناد تج ــدن اس ــن ش ــاره به جایگزی ــا اش ب
دیجیتــال به جــای اســناد تجــاری ســنتی در 
ــری  ــای کیف ــهٔ بحث ه ــت: درزمین ــان گف جه
ــمندی  ــون ارزش ــت قان ــی، تثبی ــاوی حقوق و دع
ــی،  ــتگاه قضای ــال در دس ــاری دیجیت ــناد تج اس
رونــد پذیــرش ایــن دســته از اســناد را در دعــاوی 

ــت. ــرده اس ــوار ک ــی هم حقوق
وی دربــاره مــوارد جرم شــناختی در حــوزه اســناد 
ــرداری  تجــاری دیجیتــال گفــت: جعــل و کاله ب
الکترونیــک شــامل جعــل، سوءاســتفاده و 

ــت ــک اس ــای الکترونی ــت کاری در امض دس
امیــری از اعتبــار اســناد دیجیتــال خبــر داد و بیان 
ــمت  ــه از س ــال ک ــند دیجیت ــوع س ــر ن ــرد: ه ک
ــد،  ــده باش ــه ش ــرارداد پذیرفت ــک ق ــن ی طرفی
ــی  ــم قضای ــه در محاک ــر و قابل ارائ ــتناد پذی اس

اســت.

 تحــول از دولــت کاغــذی بــه 
دولت دیجیتال

ــداد محمدجعفــر  ــن روی از دیگــر ســخنرانان ای
نعنــاکار عضــو هیئت مدیــره فناپ تــک در 
ســخنرانی خــود بــا موضــوع مــروری بــر دفاتر 
و اســناد تجــاری در بســتر قوانیــن جــاری 
ــی در  ــوالت حقوق ــه تح ــاره ب ــا اش ــور ب کش
حــوزه اســناد تجــاری گفــت: مــا در تحــوالت 
حقوقــی خــود بــا ســه ســیر دولــت مبتنــی بــر 
ــال  ــت دیجیت ــت الکترونیــک و دول کاغــذ، دول

ــتیم. ــه هس مواج
ــوب  ــن مص ــه قوانی ــاره ب ــا اش ــه ب او در ادام
پیرامــون دفاتــر تجــاری بــه انــواع دفاتــر 
ــرد کــه  ــام ب ــا را ن تجــاری اشــاره کــرد و آن ه
ــر دارایی،  ــر کل، دفت شــامل دفتر روزنامــه، دفت
دفتــر کپیــه، دفتــر معیــن، دفتــر صنــدوق، دفتر 
ــاری،  ــروات تج ــت ب ــر ثب ــه، دفت ضمانت نام
دفتــر مراســالت پســتی و ســایر دفاتر هســتند، 
ــه  ــک در ادام ــره فناپ ت ــو هیئت مدی ــن عض ای
ــدا  ــه بحــث اســناد تجــاری پرداخــت و در ابت ب
بــا تعریــف ســند گفت کــه اســناد بــه دو دســته 
رســمی و عــادی از یــک وجــه و تجــاری و غیر 
ــوند.  ــیم می ش ــر تقس ــی دیگ ــاری از وجه تج
نعنــا کار بــا توجــه بــه ایــن تقســیم بندی 
ــام  ــنادی ن ــته از اس ــاری را آن دس ــناد تج اس
ــه  ــتند. او در ادام ــن هس ــاوی دی ــه ح ــرد ک ب
ــرار  ــه به ق ــرد ک ــام ب ــواع اســناد تجــاری را ن ان

ــتند ــر هس زی
ــه  ــفته 4. ضمانت نام ــرات 3. س ــک 2. ب  1. چ

بانکــی 5. اوراق قرضــه 6. اوراق ســهام 7. 
بارنامــه 8. ســیاهه تجــاری 9. اعتبــارات 

اســنادی و 10. قبــض انبــار
ــا  ــه آی ــؤال ک ــن س ــه ای ــخ ب ــا کار در پاس نعن
قانــون اســناد تجــاری دیجیتــال را بــه 
رســمیت شــناخته اســت بــه مــواد 6 و 12 
ــه  ــرد ک ــک اشــاره ک ــون تجــارت الکترونی قان
ــه  ــی ب ــناد الکترونیکــی و دیجیتال ــا اس در آن ه

رســمیت شناخته شــده اســت.

اقتصاد پلتفرمی راهکاری برای 
توسعه اسناد تجاری 

ــی  ــد صیام ــداد وحی ــن روی ــخنران ای ــر س دیگ
ــناد  ــر و اس ــا موضــوع دیجیتال ســازی دفات ب
تجــاری، رویکردهــای جهانــی بــود، او با اشــاره 
ــه  ــین ب ــر ماش ــری از عص ــم فک ــر پارادای تغیی
عصــر اطالعــات گفــت: در حــال حاضــر بیــش 
ــر  ــری عص ــم فک ــر پارادای ــه از تغیی ــه ده از س
ماشــین بــه پاردایــم عصــر اطالعــات می گذرد.

ــی  ــاد نهادگرای ــه اقتص ــود ب ــخنرانی خ او در س
و نئونهادگرایــی اشــاره کــرد و ویژگی هــای 
ــن  ــمرد همچنی ــادی را برش ــب اقتص ــن مکت ای
صیامــی بــه انــواع نهادهــا ازجملــه بــازار، پــول 
و بنــگاه از منظــر اقتصــاد نهادگــرا اشــاره کــرد. 
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صیامــی در ســخنرانی تئوریــک خــود به مســئله 
پــول اعتبــاری اشــاره کــرد و اقتصــاد پلتفرمی را 
راهــکاری بــرای توســعه اســناد تجــاری عنوان 

ــرد. ک

ایجاد شفافیت و افزایش 
رقابت پذیری با اسناد دیجیتال

هیئت مدیــره  رئیــس  اســالمی،  حســین 
ــران از  ــه ای ته ــی رایان ــام صنف ــازمان نظ س
دیگــر ســخنرانان ایــن رویــداد بــا اشــاره 
ــتفاده  ــا اس ــب و کار ب ــود کس ــت بهب ــه قابلی ب
در  گفــت:  دیجیتــال  اســناد  ظرفیــت  از 
حــال حاضــر وقــت زیــادی بــرای تولیــد، 
ــود ــرف می ش ــناد ص ــال اس ــی و انتق جابه جای

کاهــش  کــه  موضــوع  ایــن  بابیــان  او 
هزینه هــای مدیریــت بــا دیجیتال ســازی 
داد:  ادامــه  اســت  اصلــی  رکــن  اســناد 
نمی شــود بــه ســمت کاهــش هزینه هــای 
مدیریــت رفــت مگــر اینکــه بــه  ترســیم 
کنیــم. کمــک  دیجیتال ســازی  فراینــد 

ــی  ــام صنف ــازمان نظ ــره س ــس هیئت مدی رئی
رایانــه ای تهــران بــا اشــاره بــه اینکــه کاهــش 
ــه در زیرســاخت اســناد بحــث مهمــی در  هزین
تفــاوت حکمرانــی پیشــرفته بــا یــک حکمرانی 
ســنتی اســت گفــت: اســناد دیجیتــال بــه 
بهبــود شــفافیت و افزایــش رقابــت در اقتصــاد 
کمــک می کنــد کــه تأثیــری جــدی در 

توســعه کســب وکارهای نوپــا دارد
او بابیــان اینکــه بایــد نگاهــی جــدی بــه 
ــاز اســت  ــه داد: نی ــازی داشــت ادام فرهنگ س
تــا فرهنــگ مدیــران کشــور درزمینــهٔ فّنــاوری 

و دیجیتال ســازی ارتقــاء پیــدا کنــد.
اســالمی دربــاره نظــام دولــت الکترونیــک بــه 
اینکــه کــه زیرســاخت دولــت هوشــمند بــدون 
ــال شــکل  ــرش اســناد و امضاهــای دیجیت پذی
ــناد  ــد اس ــت: بای ــرد و گف ــاره ک ــرد اش نمی گی
یــا امضــای دیجیتــال را بپذیریــم و مبتنــی بــر 
همیــن ســاختار و ســازمان، دولــت و حاکمیــت 

ــم. را شــکل دهی
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شماره هفتم 62

خریــد طــالی آب شــده بهتریــن راهــکار بــرای ســرمایه گذاری در بــازار طــال اســت، زیــرا عامــه مــردم و فعاالن 
اقتصادی بــا توجــه بــه شــرایط اقتصــادی و جذابیــت طال بــه دنبــال تبدیــل دارایی هــای نقدی خــود بــه کاالیی 
ارزشــمند هســتند کــه بــه ســرعت نقــد شــود و همیــن امــر باعث شــده تــا طــالی آب شــده گزینــه ای مناســب 
بــرای ســرمایه گذاری باشــد. بایــد توجــه داشــت کــه شــهرت بســیار زیــاد ایــن فلــز گران بهــا در حــوزه تجــارت، 
مخاطــرات متعــددی را بــه دنبــال دارد کــه بــرای نمونــه می تــوان بــه فــروش طــالی تقلبــی یــا کم عیــار اشــاره 
ــرای حجــم عمــده ای از  ــدون دانــش تخصصــی ب ــا ســرمایه گذاری ب ــی باعــث شــده ت کــرد. چنیــن مخاطرات

ــال داشــته باشــد. ــه دنب ــی جــدی ب ســرمایه گذاران، نگرانی های
خرید طــالی آب شــده بــه دلیــل عــدم تشــخیص دقیــق عیــار و تقلب هــای انجــام شــده، بــرای فعــاالن صنف 
طــال و جواهر بــا مخاطــرات بســیاری همراه اســت، زیرا تشــخیص چشــمی عیــار غیــر ممکــن بــوده و نمی توان 
بــه میــزان عیــار حــک شــده بــر روی شــمش اطمینــان کامــل داشــت؛ بــه همیــن دلیــل نیــاز اســت تا طــال در 
آزمایشــگاه عیارســنجی کامــاًل ذوب و همگن ســازی شــود تــا در نهایــت عــدد دقیــق عیــار مشــخص شــود تــا 

همــگان بتواننــد از ایــن بســتر به منظــور ســرمایه گذاری اســتفاده کننــد.
ــد امــا الزم اســت  ــا کاغــذی بخرن ــا شــمش طــالی آب شــده را به صــورت نقــدی ی ــد ت ــداران طــال قادرن خری
ــه  ــا توجــه ب ــا دچــار خســارت نشــوند؛ ب ــد ت ــه کنن ــر تهی ــوع طــال را از محل هــای مشــخص و معتب ــن ن ــا ای ت

نگاهی به توکن شمش طالی آتروپارس
خالصه سپیدنامه

فلــزات قیمتــی و گران بهــا از دیربــاز تــا امــروز همــواره مــورد توجــه عمــوم مــردم بــوده اســت، چــه بــرای زیــورآالت، چــه به عنــوان 
ابــزار مبادلــه، پــول و ســرمایه گذاری. در  میــان  ایــن فلــزات طــال از جایــگاه ویــژه ای برخــوردار اســت، تــا جایــی که ایــن فلــز گران بها 
ســالیان بســیاری پشــتوانه مــادی پــول بــوده و به عنــوان مهم تریــن اســتاندارد پولــی جهــان  شــناخته می شــود. طــال از نــگاه آمــار، 
گــردش اقتصــادی بســیار خوبــی را بــه خــود اختصــاص داده تــا جایــی کــه بــازار آن در دنیــا ارزشــی معــادل 600 میلیــارد دالر دارد، در 

ایــران نیــز گــردش طــال قریــب بــه 25 تــا 50 تن اســت.

جذابیــت بــازار طــال بــرای ســرمایه گذاری و 
ــوم  ــرای ورود عم ــدی ب ــک های ج ــود ریس وج
افراد بــه ایــن بــازار، شــرکت یکتــا ققنــوس پارس 
بــا شــماره ملــی 14008136853، میزبــان شــبکه 
ققنــوس )اولیــن و بزرگ تریــن زیرســاخت فّناوری 
دفتــر کل توزیع شــده(، بــا همــکاری شــرکت 
آتروپــارس بــا شــماره ثبــت 10102890879 
ــا  ــال ب ــمش ط ــد ش ــگاه تولی ــوان پاالیش به عن
ــدام  مجــوز از وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت اق
ــر  بــه طراحــی و توســعه راه حلــی نویــن مبتنــی ب
فّنــاوری بالک چیــن و دفتــر کل توزیع شــده 
تحــت عنــوان توکــن شــمش طــالی آتروپــارس  
بــا نمــاد "ATROGOLD"  کــرده تا ضمــن کاهش 
ریســک، امنیت و شــفافیت را در معامــالت افزایش 
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ــا هــر مقــدار  دهــد و عمــوم شــهروندان بتواننــد ب
ــه  ــران، ب ــار در ای ــتین ب ــرای نخس ــرمایه و ب س
ــرمایه گذاری  ــال س ــازار ط ــن در ب ــورت آنالی ص
ــن  ــروش ای ــه خریدوف ــت ک ــی اس ــد.  گفتن کنن
ــر مبنــای دســتور العمل فــروش آنالیــن  توکــن ب
طــال اســت کــه توســط وزارت صنعــت، معــدن و 

ــده اســت. ــن ش تجــارت تدوی
ــع  ــه تجمی ــوان ب ــن می ت ــن توک ــای ای از مزای
ــه ســمت  ســرمایه های ســرگردان و هدایتشــان ب
صنعــت و بــازار مولد طــال و جواهــر کشــور، تبدیل 
منابع تجمیــع شــده در قالــب توکــن و اســتفاده در 
صنعت و بــازار طــال، کاهــش تقاضای طــالی آب 
شــده، کاهــش ریســک تقلــب، افزایــش امنیــت و 
شــفافیت در معامالت شــمش طــالی آب شــده و 
ــار و اعتمــاد پذیری معامالت شــمش  افزایش اعتب
آتروگلــد در ســطح واحدهــای صنفــی و مشــتریان 

بــازار طــال کشــور اشــاره کــرد.
بــه همیــن دلیــل، تعــداد یــک میلیــون و دویســت 
ــا  ــه مــرور ب هــزار عــدد توکــن پیــش عرضــه و ب
افزایــش تقاضــا و تأمیــن طــالی پشــتوانه تعــداد 
ــون و ســیصد هــزار عــدد توکــن شــمش  دو میلی
ــارس  ــارس از ســوی شــرکت آتروپ طــالی آتروپ
 "ATROGOLD"به عنــوان ناشــر تحــت نمــاد
بــا تضمیــن اعتبــار توســط شــرکت یکتــا ققنوس 
پــارس به عنــوان میزبــان، بــر بســتر شــبکه 
ققنــوس منتشــر شــده کــه تــا پایــان اســفند مــاه 
ــر  ــتوانه ه ــالی پش ــار دارد. ط ــال 1404 اعتب س

توکن شــمش طــالی آتروپــارس، یک قالــب شــمش 10 گرمی بــا عیــار 995 )24 عیــار( اســت که پــس از تأمین 
توســط ناشــر، بررســی و تأیید توســط کارشــناس رســمی دادگســتری، انجام تشــریفات بیمه توسط شــرکت های 
معتبــر و انتشــار گواهــی رســمی دادگســتری در ســایت ناشــر، به صــورت ایمــن در خزانــه نگهــداری می شــود.
قیمــت شــمش طــال و در نتیجــه قیمــت هــر توکــن شــمش طــالی آتروپــارس بــر اســاس قیمــت ده گــرم 
ــه نشــانی  ــر اســاس ســایت اتحادیــه طــال و جواهــر شــهر تهــران ب ــازار تهــران و ب ــا عیــار 995 در ب طــال ب
اینترنتــی estjt.ir همــراه بــا شــش درصــد کارمــزد و مالیــات بــر ارزش افــزوده تعیین می شــود. کاربــران کیف 
توکــن ققنــوس می تواننــد در طــول مــدت عمــر توکــن با ثبــت درخواســت خــود در ســایت ناشــر و بر اســاس 
شــرایط منــدرج در ســپیدنامه، طــالی ســفارش داده شــده خــود را به صــورت فیزیکــی در قالــب شــمش های 
ده گرمــی، یــک اونســی، 100 گرمــی، 200 گرمــی، 500 گرمــی و 1000 گرمــی بــا ارائــه توکــن متناســب بــا 
آن تحویــل بگیرنــد. بــه عبارتــی هــر توکــن آتروگلــد ماننــد یــک قبــض انبــار عمــل می کنــد کــه بــر مبنای 

آن می تــوان شــمش طــالی مربوطــه را دریافــت کــرد.
نقــد شــوندگی ســریع و آســان از مهمتریــن دغدغه هــای ســرمایه گذاران بــه شــمار مــی رود، در ایــن راســتا 
شــبکه ققنــوس قابلیــت بازخریــد مســتقیم توکــن شــمش طــالی آتروپــارس را بــرای خریــداران فراهــم 
ــه طــال و جواهــر اعــالم می شــود، امــکان  ــر طــال از ســوی اتحادی کــرده و در ســاعاتی کــه قیمــت معتب
بازخریــد ایــن توکــن وجــود دارد و کاربــران می تواننــد اقــدام بــه بازخریــد توکن شــمش طــالی آتروپارس 
ــی  ــاب بانک ــن را در حس ــروش توک ــت ف ــر از قیم ــد پایین ت ــی دو درص ــی آن یعن ــادل ریال ــرده و مع ک
خــود دریافــت کننــد. همچنیــن شــرکت یکتــا ققنــوس پــارس به عنــوان میزبــان توکــن شــمش طــالی 

آتروپــارس بــا پشــتوانه طــالی عیــار 995، نقدشــوندگی و اعتبــار ایــن توکــن را تضمیــن کــرده اســت.
باتوجــه بــه این کــه توکــن شــمش طــالی آتروپــارس بــا پشــتوانه شــمش طــالی عیــار 995 روی شــبکه 
ــه  ــت، معامل ــه اس ــرار گرفت ــران ق ــده در ای ــرکل توزیع ش ــاخت دفت ــن زیرس ــوان بزرگ تری ــوس به عن ققن
ــد و نگــه داری توکــن شــمش طــالی  ــد در بســتری شــفاف، ایمــن و ســریع انجــام می شــود. خری آتروگل
ــدون  ــن توکــن ب ــداری ای ــد و نگه ــر اســت و خری ــوس امکان پذی ــف توکــن ققن ــق کی ــارس از طری آتروپ
ــق  ــارس مطاب ــزد اســتفاده، انتشــار و ابطــال اســتفاده از توکــن شــمش طــالی آتروپ ســقف اســت. کارم
قوانیــن شــبکه ققنــوس بــوده کــه از طریــق توکــن پیمــان، توکــن پایــه شــبکه ققنــوس بــه ارزش یــک 
ســوت طــالی 24 عیــار، پرداخــت می شــود. همچنیــن، قیمــت بازخریــد ایــن توکــن دو درصــد پایین تــر 
ــگان  ــرمایه گذاری هم ــبد س ــال در س ــرار دادن ط ــرای ق ــبی را ب ــتر مناس ــه بس ــوده ک ــد ب ــت خری از قیم

فراهــم کــرده اســت.

عنوان

هدف

ناشر

دارای مجوز از ...

میزبان

پشتوانه

قیمت
× 10= قیمت توکن ×  )کارمزد+1( ×  ــــ705 )مالیات بر ارزش افزوده +  1 (

995

مظنه قیمت طالی روز اتحادیه
ــــــــــــــــــــــــــــ

4.608

2,300,000 توکنمقدار عرضه

به زودی!زمان عرضه

توکن قبض انبار شمش طالی آتروپارس؛ زرق و برق شمش طال در دنیای دیجیتال

ایجاد فرصت اقتصادی خرید شمش طال برای  همگان

شرکت سهامی خاص آتروپارس با شناسه ملی 10102890879

وزارت صنعت، معدن و تجارت

شرکت یکتا ققنوس پارس با شناسه ملی 14008136853

ده گرم طال با عیار 995 به صورت شمش تحت نگه داری در خزانه

مزیت

ــر  ــال و جواه ــد ط ــازار مول ــت و ب ــمت صنع ــه س ــرمایه ها ب ــن س ــت ای ــرگردان و هدای ــرمایه های س ــع س تجمی
کشــور، تبدیــل منابــع تجمیــع شــده در قالــب توکــن و اســتفاه در صنعــت و بــازار طــال، کاهــش تقاضــی طــالی 
آب شــده، کاهش ریســک تقلــب و افزایــش امنیــت و شــفافیت در معامــالت شــمش طــالی آب شــده  و افزایش 
اعتبــار و اعتمــاد پذیــری معامــالت شــمش آتروگلــد در ســطح واحدهــای صنفــی و مشــتریان بــازار طــالی کشــور

شما می توانید این توکن را از کیف توکن ققنوس خریداری کنیدشیوه خرید

×
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اســناد تجــاری دیجیتــال راهــکاری نویــن برای 
تســهیل معامــالت و دادوســتدهای داخلــی و 
فراملــی اســت، به ویــژه در ایــن دوران کــه 
ــد-19 کمــر اقتصــاد  ــری بیمــاری کووی همه گی
ــا  ــی ب جهــان را شکســته اســت و تجــارت جهان
چالشــی نابهنــگام مواجــه شــده اســت. اســتفاده 
از اســناد تجــاری دیجیتــال بیش ازپیــش 
ــه  ــه اینک ــه ب ــا توج ــت. ب ــه اس ــرورت یافت ض
ــًا  ــفاف و ذات ــده ش ــر کل توزیع ش ــاوری دفت فّن
ــاری  ــناد تج ــد اس ــت، می توان ــر اس انکارناپذی
ــر  ــدون خدشــه و انکارناپذی ــن، ب را در شــکلی ام
بیــن ذی نفعــان جابجــا کنــد. بــه همیــن منظــور 

نگاهی به توکن برات دیجیتال بر بستر شبکه ققنوس

توکن برات دیجیتال چیست 
و چه اکربردی دارد

ققنــوس راهــکاری بــرای مدیریــت بــرات به عنــوان مهم تریــن ســند تجــاری بر بســتر دفتــر کل توزیع شــده 
فراهم کــرده تــا کاربــران بتواننــد از ایــن طریــق کلیه فرآینــد انتشــار تا ابطــال، نکــول یــا واخواســت احتمالی 

ــد. ــام دهن را انج
پیــش از ورود بــه مبحــث بــرات دیجیتــال ابتــدا بایــد بــرات را تعریــف کــرد، دربــاره بــرات بایــد گفــت بــرات 
ــه شــخص دیگــر دســتور می دهــد کــه در زمــان تعیین شــده،  ســندی اســت کــه به موجــب آن شــخصی ب
مبلــغ معینــی در وجــه یــا حواله کــرد شــخص ثالــث بپــردازد. از دیــدگاه حقــوق تجارت بــرات عقــد یا قــرارداد 
تجــاری بــه معنــای خــاص نیســت بلکــه صرفــاً ســندی اســت متضمــن تعهــدی تجــاری بــا ویژگی هــای 
خاص خــود کــه وســیله پرداخــت اســت. بــا توجــه بــه تعریــف بــرات و اهمیــت بــرات در تجــارت چــه داخلی 
ــوان  ــارس به عن ــوس پ ــا ققن ــده یکت ــی توزیع ش ــی و مال ــای اطالعات ــرکت فّناوری ه ــی ش ــه بین الملل و چ
یکــی از میزبانــان شــبکه ققنــوس اقــدام بــه انتشــار توکــن بــرات دیجیتــال بــر بســتر فّنــاوری توزیع شــده 

کــرده اســت.
امــا بــرات دیجیتــال چیســت و چــه ویژگی هایــی نســبت بــه بــرات کاغــذی دارد، همچنیــن اینکــه توکــن 
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ــا خــود حمــل می کنــد. ــرات دیجیتــال ققنــوس چــه مزایــای ویــژه ای را ب ب
دربــاره بــرات دیجیتــال بایــد گفــت کــه شــکل توکنیــزه شــده بــرات اســت و تمامــی ویژگی هــای بــرات را 
بــا خــود حمــل می کنــد عــالوه بــر ایــن، راهــکار ققنــوس بــه ذی نفعــان بــرات دیجیتــال کمــک می کنــد 
ــا جلوگیــری از جعــل اســناد یــا عنــوان، خطــرات  تــا ضمــن احــراز هویــت معتبــر برات کــش و برات گیــر، ب
پیــش روی تجــارت و دادوســتد را کاهــش دهــد. از ســوی دیگــر به عــالوه کاربــران نهایــی ایــن توکــن مانند 
ــود  ــای خ ــای ایجادشــده، برات ه ــری از فرصت ه ــا بهره گی ــد ب ــر قادرن ــرات و برات گی ــده ب برات کــش، دارن
ــه فضــای تجــاری و اقتصــادی  ــد. ایــن امــر ب ــه گــردش درآورن را به صــورت غیرحضــوری امضــا کــرده و ب
کشــور کمــک خواهــد کــرد تــا هرچــه ســریع تر بــه ســمت حــذف پیشــخوان های حضــوری گام برداشــته و 
حرکــت به ســوی اقتصــاد دیجیتــال را شــتاب دهــد. آنچــه در ادامــه می آیــد فهرســتی از مزایــا و ویژگی هــای 

توکــن بــرات دیجیتــال اســت.
•  احراز هویت ذی نفعان برات بر اساس الزامات قانون تجارت الکترونیک

•  مدیریت هزینه تمبر پرداخت مالیات صدور برگ برات
•  صــدور برات هــای دیجیتــال در مبالــغ مختلــف بــر اســاس واحــد ده میلیــون ریــال به صــورت توکن هــای 

منحصربه فــرد بــر بســتر شــبکه ققنــوس کــه قابلیــت خــرد شــدن تــا ســطح یک میلیــون ریــال را دارنــد.
•  تخصیص شماره سریال منحصربه فرد برای هر برات

•  ثبــت مشــخصات برات کــش، برات گیــر، محــل و ... در اقــالم اطالعاتــی هــر بــرات در حســاب اختصاصــی 
ــرات ب

•  ایجاد امضای دیجیتال وزن دار برای هر یک از ذی نفعان
•  پیاده سازی فرایندهای صدور، انتقال، تسویه، نکول و واخواست به صورت دیجیتالی

•  ثبــت کلیــه عملیــات بــر روی دفتــر کل توزیع شــده به منظــور افزایــش امنیــت، شــفافیت و قابلیــت نظــارت 
توســط نهادهــای ناظــر و عمــوم مردم

ــواع حمــالت  ــر ان ــداری در براب ــه و پای ــردن نقطــه شکســت تکین ــان ب ــودن به منظــور از می •  غیرمتمرکــز ب
ــایبری س

•  غیرقابل جعل بودن و کاهش ریسک های عملیاتی
•  حذف کاغذ از مبادالت و کاهش هزینه های اجرایی

•  احراز هویت امن ذی نفعان برات در محاکم و مجامع قضایی در زمان نکول و واخواست
•  غیرقابل انکار بودن کلیه تعامالت در چرخه عمر برات دیجیتال برای کلیه ذی نفعان

ــارت  ــون تج ــاده 32 قان ــی م ــه اجرای ــا آیین نام ــق ب ــال مطاب ــای دیجیت ــت امض ــری از ظرفی •  بهره گی
ــوس ــبکه ققن ــر ش ــی ب ــک مبتن الکترونی

•  پشتیبانی از ظرفیت قرارداد هوشمند در زمان تسویه برات بین ذی نفعان
•  پرداخــت کارمــزد تراکنش های ققنوســی کاربران بــا اســتفاده از حســاب حامــی )Sponsor Account( و عدم 
ــرات  ــودن تراکنش هــای ب ــه هیــچ توکــن دیگــری جهــت پرداخــت کارمزدهــای شــبکه )رایــگان ب ــاز ب نی

دیجیتــال بــرای کاربــران و عــدم نیــاز بــه در اختیــار داشــتن توکــن پایــه پیمان(
همچنیــن از ویژگی هــای توکــن بــرات دیجیتــال بایــد بــه این نکتــه اشــاره کــرد که توکــن بــرات دیجیتــال از 
نــوع توکن هــای قابل تقســیم اســت یعنــی توکــن بــرات دیجیتــال ققنوس نســبت بــه بــرات ســنتی واجد یک 
مزیــت اضافــی اســت و آن هــم خردپذیــری ایــن توکــن اســت. بدیــن معنــا کــه برخــالف بــرات ســنتی، توکن 
بــرات دیجیتــال قابلیــت آن را دارد کــه بــه یــک یــا چنــد بــرات کوچک تــر تقســیم شــود. بــرای مثــال براتــی را 
بــا مبلــغ 40 میلیــون ریــال در نظــر بگیریــد. کاربــر شــبکه ققنــوس، در مقــام برات کــش پــس از ابطــال تمبر و 
خریــد بــرات هــم می توانــد آن را در یــک نوبــت و به مبلــغ ســقف مقــرر در بــرات صادر کنــد و هــم قــادر خواهد 
بــود آن را بــه دو بــرات 20 میلیــون ریالــی تقســیم و هریــک را جداگانــه صــادر کــرده و بــه دارنــده تحویــل دهد. 
ایــن ویژگــی ســبب خواهــد شــد تــا کاربــر بهتــر و آســان تر بتوانــد نســبت بــه مدیریــت برات هــای خــود اقــدام 
کنــد. همچنیــن در فرضــی کــه شــخص بخواهــد براتــی را کــه از شــخص ثالثــی گرفتــه بــه شــخص دیگری 
واگــذار کند، ایــن مزیــت اجــازه خواهــد داد تــا بــدون نیــاز به صــدور بــرات جدیــد، شــخص بتوانــد براتــی را که 
دارد بــه شــخص دیگــر واگــذار کند. عــالوه بــر این مــوارد، ایــن ویژگــی ایــن امــکان را به اشــخاص خواهــد داد 
تــا بتوانند نســبت بــه دریافــت و پرداخــت جزئی وجــه بــرات، پیــش از موعــد منــدرج در متن ســند، توافــق کنند.

دربــاره مجوزهــای اخذشــده دربــاره توکن بــرات دیجیتــال باید گفــت که بــر اســاس مصوبه ســتاد ملــی کرونا، 
وزارت اقتصــاد در تفاهم نامــه ای کــه در ســال 1399 بــا بانــک ملی امضــا کرد بــه این بانــک مجوز صدور ســفته 
الکترونیکــی را داد. بایــد بــه ایــن نکتــه اشــاره کــرد کــه سیســتم تســهیالت بانک ملــی ایــران تجربــه پرداخت 
هشــتاد هــزار فقــره تســهیالت کرونایــی را تــا امــروز دارد و نیــز تجربــه صــدور بیــش از ســیصد هــزار قطعــه 

ــز دارد. ــال را نی امضای دیجیت
از ســوی دیگــر بــا اخــذ مجــوز آزمونــگاه )ســند باکــس( از وزارت اقتصــاد، بانــک ملی بــا دسترســی به فّنــاوری 
ــررات اســناد  ــن و مق ــادر اســت از ظرفیــت موجــود در قوانی ــر کل توزیع شــده بســتر ققنــوس ازاین پــس ق دفت

تجــاری اســتفاده کــرده و ایــن اســناد را در قالــب 
توکــن صــادر کنــد.

همچنیــن دربــاره طــرح آزمایشــی )ســند باکس( 
ــان  ــوان بی ــر را می ت ــات زی ــن اطالع ــن توک ای

ــرد. ک
-  کل حجــم بــرات منتشرشــده 100 میلیــارد 
ــارد تومان  ــه )10 و 30 و 60 میلی ــان در 3 مرحل توم
بــا تأییــد اداره کل امــوال دولتــی وزارت امــور 

ــی( ــاد و دارای اقتص
-  حداکثــر ســقف یــک بــرات منتشرشــده 1 

میلیــارد تومــان
-  حداکثــر بــرات صادرشــده توســط یــک ذینفــع 

10 میلیــارد تومــان
ــع  ــرح: 300 ذینف ــل در ط ــراد دخی ــر اف -  حداکث

ــی ــی و حقوق حقیق
همچنیــن در صــورت تشــخیص زیــان در محیط 
آزمونــگاه رویکــرد شــرکت ققنــوس به شــرح زیر 

اســت.
1-  ســناریوهای محتمــل در مــورد اینکــه 
ــرات، برات کــش و برات گیر(  ــده ب ذی نفعــان )دارن
متحمــل خســارت شــوند، محــدود بــه شــرایطی 
اســت کــه امــکان اثبــات هویــت و امضــای 
ــی توســط  ــزد محاکــم قضای ــال ایشــان ن دیجیت
ــوص  ــن خص ــد. در ای ــام نباش ــل انج ــرم قاب پلتف
ققنــوس 100درصــد خســارت وارده بــه ذی حق را 
تقبــل کــرده و خســارات مالــی ایشــان را مطابــق 

ــد. ــران می کن ــر جب ــرات متناظ ــا ب ب
ــه  ــی ک ــه مخاطبان ــون جامع ــط آزم 2-  در محی
بــرای ایــن موضــوع انتخــاب می شــوند از 
مجموعــه افــراد حقیقــی یــا حقوقی اســت کــه در 
حــال حاضــر بــا مجموعــه میزبان هــای ققنــوس 
رابطه اســتخدامی و یــا تجــاری دارند و دسترســی 

ــت. ــر اس ــی امکان پذی ــان به راحت ــه ایش ب
3-  در صــورت رســیدن بــه ایــن جمع بنــدی 
ــر بســتر ققنــوس  ــرات دیجیتــال ب کــه اجــرای ب
ادامــه پیــدا نکنــد، ققنــوس بــا هزینــه خــود کلیه 
ــذی  ــای کاغ ــا برات ه ــال را ب ــای دیجیت برات ه
ــه  ــرده و مجموع ــن ک ــی جایگزی ــا الکترونیک ی
ــون را  ــط آزم ــن محی ــده در ای ــای صادرش برات ه

باطــل می کنــد
4- به منظــور افزایــش نظارت پذیــری شــبکه 
ققنــوس پیرامــون انتشــار بــرات دیجیتــال، یــک 
ــی  ــور اقتصــاد و دارای ــرای وزارت ام ــر ب ــره ناظ گ
راه انــدازی می شــود تــا مســئوالن مربوطــه 
بتواننــد بــر کلیــه تراکنش هــای شــبکه ققنــوس 
ــران را  ــت کارب ــن وضعی ــته و آخری ــارت داش نظ

ــد. ــد کنن رص
ــد  ــرح ش ــه مط ــود آنچ ــر می ش ــان متذک در پای
ــود  ــال ب ــرات دیجیت ــن ب ــه توک ــذرا ب ــی گ نگاه
امیــد اســت بــا توســعه اســناد تجــاری دیجیتــال 
مرهمــی بــر زخم هــای اقتصــاد زخم خــورده 

ــود. ــته ش گذاش
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ــا  ــران شــبکه ققنــوس، ب ــری کارب ــه کارب ــود تجرب شــرکت ققنــوس در راســتای تســهیل دســترس و بهب
توجــه بــه تقاضــای بســیاری از مشــتریان در راســتای ارائه راهــکار نســخه تحــت وب، کیف توکــن ققنوس 
را بــه صــورت افزونــه مرورگــر، چیــزی شــبیه افزونــه کیــف پــول متامســک )MetaMask( تولیــد و عرضــه 
ــه  ــه ب ــن افزون ــق نصــب ای ــد به صــورت تحــت وب از طری ــن نســخه می توانی ــا اســتفاده از ای ــه ب ــرد ک ک

ــوس دسترســی داشــته باشــید. توکن هــای ققن
از جملــه قابلیت هــای مرورگــر کیــف توکــن ققنــوس بایــد بــه مدیریــت حســاب ققنوســی، خرید و ارســال 
ــه توکن هــا فراهــم  ــوس را ب ــران شــبکه ققن ــه کارب توکــن اشــاره داشــت کــه بســتر دسترســی ســریع ب

کــرده اســت.
ــرای ارســال پیامــک  ــه کیــف توکــن ققنــوس کافی اســت شــماره تمــاس خــود را ب پــس از نصــب افزون
ــرای ایجــاد حســاب ققنوســی، از گزینــه ایجــاد  تاییــد ارســال کنیــد. پــس از وارد کــردن پیامــک تاییــد ب
حســاب جدید اســتفاده کنیــد. به منظــور دسترســی و مدیریــت حســاب ققنوســی موجــود، از گزینــه بازیابی 
ــات، حســاب ققنوســی شــما  ــس از انجــام عملی ــد. پ ــدام کنی ــد خصوصــی اق ــا کلی ــی ی ــا کلمــات بازیاب ب
ــا  نمایــش داده می شــود. همچنیــن می توانیــد حســاب خــود را مدیریــت و نســبت بــه افزایــش پرتفــوی ب

خریــد توکــن اقــدام کنیــد.
ــارت »KUKNOS WALLET« را در فروشــگاه گــوگل  ــگان، عب ــه رای ــن افزون ــرای دریافــت و نصــب ای  ب

ــد. کــروم، فایرفاکــس و مایکروســافت اج جســتجو کنی

افزونه مرورگر کیف توکن ققنوس منتشر شد

ــرای  ــذاب ب ــزاری ج ــاس، اب ــتوانه الم ــا پش ــرمایه گذاری ب ــن س ــوان توک ــد به عن ــاس دایادایمون ــن الم توک
ســرمایه گذاری بــا ریســک پاییــن در بــازار ارزشــمند گوهــر گــران قیمتی المــاس با هــر مقدار ســرمایه اســت که 
همــگان با نصــب کیــف توکــن ققنــوس و خریــد ایــن توکــن می تواننــد از فرصــت اقتصــادی آن بهرمند شــوند؛ 
قیمت توکــن دایایمونــد بــر اســاس ارزش المــاس اعالمــی از طــرف راپاپــورت، مرجــع جهانــی قیمت المــاس و 
قیمــت دالر طال در بــازار تهــران  محاســبه و بــه صــورت لحظــه ای نــرخ آن در بخش روندهــای اقتصــادی کیف 

ــوس نمایــش داده می شــود. توکــن ققن
بــر اســاس جدیدتریــن گــزارش راپاپــورت، ســبد الماس هــای پشــتوانه توکــن المــاس دایادایمونــد بــا افزایــش 
قیمت روبــرو شــده و  قیمــت این توکــن برای ششــمین مرتبــه افزایــش قیمــت پیدا کــرده کــه ایــن ارزش جدید 

بــرای هــر توکــن، در اپلیکیشــن کیف توکــن ققنــوس اعمال شــده اســت.
ارزش ابتدایــی هــر توکــن دایادایمونــد در زمــان عرضــه 10 دالر تعیــن شــده بــود که بــا توجه بــه افزایــش قیمت 
ارز از زمــان عرضــه و افزایــش قیمــت ارزی به دلیــل رشــد قیمــت ســبد الماس هــای پشــتوانه ســود مناســبی را 
بــرای خریــداران و ســرمایه گذاران ایجــاد کرد. قیمــت هــر توکــن المــاس در جدیدتریــن بروزرســانی از 10 دالر و 

95 ســنت حــاال وارد کانــال 11 دالر شــده و بــه قیمت 11 دالر و 17 ســنت رســیده اســت.
جدیدترین افزایش قیمت های اعالم شده برای الماس های پشتوانه توکن الماس دایادایموند:

قیمت توکن  دایادایموند از 11 دالر عبور کرد

هر قیراط الماس پشتوانه با شفافیت VVS1 با رنگ G از 10500 به 10800 دالر• 
هر قیراط الماس پشتوانه با شفافیت VS1 با رنگ G از 9600 به 9900 دالر• 
هر قیراط الماس پشتوانه با شفافیت VS2 و رنگ G از 8700 به 9000 دالر• 

 قیمت هر
توکن جدید

 قیمت هر
توکن قدیم تعداد توکن

قیمت نهایی 
جدید

 قیمت 
راپاپورت جدید

قیمت نهایی 
قدیم

 قیمت 
راپاپورت  قدیم وزن رنگ شفافیت

تازه های ققنویس

VS2G1.038700936190009670

960010000990010300

10500118451080012172

10.9567490511.17918251

7600800076008000

6500690065006900

4208 42900461064380047042

1

1.09

1

1

G

G

F

I

VS1

VVS1

SI1

VS2
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مهران محرمیان، معاون فّناوری های نوین 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

مرتضی ترک تبریزی، رییس هیئت مدیره 
بانک تجارت

علی دادپی، استاد دانشگاه سنت ادواردز و 
کنشگر اقتصادی ایرانی

حسین محمودی، رییس اداره کل بانکداری 
شخصی بانک ملت

ــه ــمندیداردک ــوبوارزش ــوایخ ــوسمحت ــریهققن نش
ــم؛ ــالمیکن ــروزآنرادنب ــهام ــاب ــمارهت ــتینش ازنخس
امیــدوارماینمســیرفرهنــگســازیواطــاعرســانیادامه
ــوسدارم. ــراینشــریهققن ــتب ــدوآرزویموفقی ــداکن پی

نشــریهققنوستوانســتهمحتوایــیارزشــمندومناســبرابرای
عمــوممــردمبــهخصــوصهمــکارانشــبکهبانکــیکشــوردر
ــدوارماز ــد؛امی ــهکن ــنارائ ــنباکچی ــاورینوی ــوزهفنّ ح

محتــوایایــنمجلــهتمــامافــرادبتواننــداســتفادهکننــد.

ــالنیســتودر ــاًارزهــایدیجیت ــنصرف ــاوریباکچی فنّ
دنیــایمبتنــیبــرتکنولــوژیآینــدهاهمیــتبســیارزیادی
ــی ــردآوریمحتوای ــاگ ــتهب ــوستوانس ــریهققن دارد،نش
ارزشــمندمنبعــیقابــلاتــکابــرایپژوهشــگرانو

ــد. ــشباش ــنبخ ــنای مخاطبی

ــه ــهآنراب ــردهامومطالع ــهک ــوسرامطالع ــریهققن نش
ــرای ــورب ــیکش ــبکهبانک ــتوش ــکمل ــکاراندربان هم
ــدومهــم ــاوریجدی ــادســتاوردهایفنّ آشــناییبیشــترب
ــوای ــکمحت ــهی ــنمجل ــم؛ای ــهمیکن ــنتوصی باکچی

ــت. ــروزاس ــیب ــریوآموزش خب

ماهنامه ققنوس در نگاه متخصصنی
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اطالعات بازار

توکــن دایادایامونــد به عنــوان یکــی از توکن هــای منتشرشــده بــر بســتر شــبکه ققنــوس از طریــق کیــف توکن 
ــه  ــا 1400/04/24 ب ــخ 1400/02/14 ت ــن توکــن از تاری ــرات قیمــت ای ــد تغیی ققنــوس در دســترس اســت. رون

شــکل زیــر بــوده اســت.

 بازار الماس

بایــد ایــن واقعیــت را مدنظر داشــت کــه بــازار الماس یــک میــدان پایــدار بــرای ســرمایه گذاران مشــتاق اســت و 
قــرار اســت چنیــن بمانــد. این یــک دارایــی ملمــوس اســت، بنابرایــن برخالف ســهام، بــه دلیــل رکــود اقتصادی 
یــا تغییــرات سیاســی، ارزش یــک المــاس نمی توانــد ناگهــان و به طــور غیرمنتظــره کاهــش یابــد. بــرای کســی 
کــه بــه دنبــال راهــی مطمئــن بــرای محافظــت از دارایی هــای خــود اســت، المــاس یــک گزینــه برتــر اســت. از 
طــرف دیگــر، توجــه بــه ایــن نکتــه نیــز مهــم اســت کــه بــازار المــاس همیشــه در یــک مســیر صعــودی پایدار 
ــا رشــد ثابــت هرســاله نگهــداری می شــود.  اســت. المــاس به نــدرت ازنظــر ارزش افــت می کنــد و در عــوض ب
دلیل ایــن امــر این اســت کــه المــاس یــک دارایی محــدود اســت و بــا کاهــش تعــداد المــاس در گــردش، قیمت 

 توکن الامس دایادایموند
راهی امن برای رسمایه گذاری

در میــان تمامــی جواهــرات زینتــی المــاس جایگاهــی ویــژه دارد، ســنگی ســخت کــه از کربــن ساخته شــده و درخشــش و تأللــؤش 
چشــم بشــریت را خیــره می کنــد، از دیربــاز تاکنــون تجــارت المــاس تجارتــی پررونــق بــوده اســت و اکنــون نیــز در آنتــورپ بلژیــک 
روزانــه 200 میلیــون دالر المــاس معاملــه می شــود. ازآنجایی کــه بــازار المــاس ماننــد بــازار ســهام و ارز نیســت کــه بــا رکــود اقتصــادی 
و تغییــرات سیاســی نوســانات قیمتــی باالیــی را تجربــه کنــد، مأمنــی بــرای ســرمایه گذاری کم خطــر و پرســود اســت، به همیــن روی 
اســتقبال از ایــن بــازار بســیار باالســت و توجــه ســرمایه گذاران بســیاری را بــه خــود جلــب می کنــد. حــال بــا توجــه بــه اینکــه امکان 
ــرای  ــد بســتری امــن ب ــی مواجــه اســت، توکــن دایادایمون ــا محدودیت های ــازار المــاس به صــورت فیزیکــی ب ســرمایه گذاری در ب

ــرای ســرمایه گذاران فراهــم کــرده اســت. ــازار المــاس را ب ســرمایه گذاری در ب
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ــد. فرامــوش نکنیــد کــه المــاس یــک ســرمایه گذاری ضــد بحــران اســت  آن به طــور طبیعــی افزایــش می یاب
هرچند المــاس نیــز ممکن اســت طی یــک بحــران جهانــی یــا یــک رکــود اقتصــادی بــزرگ، مقــداری از بهای 
خــود را از دســت بدهــد، اما اثــرات آن بســیار کمتــر از هــر دارایــی دیگر اســت. تجــارت المــاس به ســرعت از رکود 
خــارج می شــود و می توانــد به ســرعت ارزش خــود را افزایــش دهــد، بــه ایــن معنــی کــه صرف نظــر از صنعــت یا 

تغییــرات سیاســی و اقتصــادی، ســرمایه گذاری شــما همیشــه ایمن اســت.
در ســال 2020 بــه خاطر شــیوع ویــروس کرونــا و افــت بــازار دارایــی در سراســر جهــان، ســود ســرمایه گذاری در 
صنعــت المــاس بیــن 15 تــا 33 درصــد کاهش یافتــه اســت. بااین حــال بــازار 64 میلیــارد دالری المــاس نســبت 
به بــازار ســایر لــوازم لوکس شــخصی شــرایط بهتــری داشــته اســت. در ایــن ســال تولیــد الماس تراش نخــورده 
رونــد نزولــی خــود را ادامــه داد تا جایــی که نســبت بــه ســال 2019، 20 درصــد کاهش داشــت. همچنیــن فروش 
المــاس در ســال 2020 بــا کاهشــی  15 درصــدی مواجــه بــوده و بــه دلیــل محدودیت هــای مســافرتی بازارهــا 
بیشــتر به ســمت بازارهــای محلی معطــوف شــده اســت. دراین بین کشــور چین بیشــترین منفعــت را برده اســت 
زیــرا مصرف کننــدگان در ایــن کشــور فرصــت کمتــری بــرای مســافرت داشــته و ناگزیــر بــه بازارهــای داخلــی 
روی آورده انــد. فروشــندگان اصلــی محلــی این کشــور رشــد دورقمــی فــروش در نیمــه دوم ایــن ســال را گزارش 
کرده انــد. طبــق نظرســنجی صــورت گرفتــه توســط BAIN در کشــورهای آمریــکا، چیــن و هنــد در ســال 2020 
المــاس همچنــان به عنــوان باارزش تریــن شــیء بــرای ازدواج شــناخته می شــود. پــس از دنیاگیــری کوویــد-19 
75 تــا 80 درصــد افــراد اذعــان داشــتند بیش ازپیــش مایــل بــه خریــد المــاس هســتند کــه نشــان دهنده ارتبــاط 

عاطفــی مــداوم مــردم بــا الماس اســت.
زنجیــره ارزش المــاس بیش ازپیــش بــه ســمت دیجیتالــی شــدن پیــش رفتــه اســت. بااین حــال فروشــندگان 
 B2B فیزیکــی ســنتی همچنــان بــاارزش هســتند. در طــی دنیاگیــری کوویــد-19، کســب وکارهای دیجیتالــی
بیــن شــرکت های بزرگــی ماننــد UNI diamonds, Get-Diamonds, Clara Diamond Solutions بــرای مبادلــه 
الماس تــراش خــورده و نخــورده تأســیس شــد؛ همچنیــن بــا فــروش 20 درصــدی الماس توســط خرده فروشــان 

بــازار B2C المــاس نیــز رشــد چشــم گیری داشــت.
ــا 8 درصــد  ــن 5 ت ــه بیشــتر اســتخراج کنندگان بی ــاه ژانوی ــاز شــد. در م ــازار آغ ــدی در ب ــا رشــد قدرتمن 2021 ب
بهبــود در قیمــت و فــروش گــزارش داده انــد. در صــورت ادامــه ایــن رونــد می تــوان انتظــار داشــت بــازار زودتــر از 

ــد. ــور کن ــران عب ــن بح ــته از ای ــای گذش پیش بینی ه
در تعطیــالت کریســمس 2021 فــروش انــواع المــاس رشــد قابل توجهی داشــته و از تمــام انتظــارات فراتــر رفته 
اســت. انبارهــای المــاس در خــط تولیــد بــه کمتریــن میــزان خــود در 7 الــی 8 ســال گذشــته رســیده اســت کــه 
المــاس تراشــان را بــر آن برمــی دارد کــه دســت بــه خریدهــای ســنگین بزننــد. ایــن اطمینــان از ثبــات بــازار بــه 
معــدن داران المــاس اجــازه می دهــد قیمــت الماس تــراش نخــورده را افزایــش دهنــد و آن را بــه ســطوح حتــی 

پیش از دنیاگیــری کووید-19 برســانند و همچنین 
ــته  ــال گذش ــک س ــه در ی ــا را ک ــت معدن ه فعالی
ــد. ــد از درگیرن تحــت مراقبــت و نگهــداری بوده ان

مقایسه با سایر گزینه های سرمایه گذاری

جهــت مقایســه فــرض می کنیــم کــه در تاریــخ 
ــن دایادایاموند  ــی توک 1399/03/13 روز رونمای
در کیــف ققنــوس قصــد ورود بــه بــازار ســرمایه 
ــون  ــه ارزش 100,000,000 میلی ــی ب ــا مبلغ ب
ریــال را داشــته باشــیم در آن صــورت بــا توجــه 

بــه جــدول زیــر خواهیــم داشــت:
بــا توجــه بــه جــدول زیــر می تــوان مشــاهده کرد 
ــازار طــال  باوجودآنکــه ســقف ســود ممکــن در ب
بیشــترین مقــدار را داشــته و حداکثــر ســود ممکن 
از طریــق ســرمایه گذاری در ایــن بــازار بیشــترین 
ــل از  ــود حاص ــا س ــت، ام ــوده اس ــد را دارا ب درص
ــدت  ــد در م ــن دایادایامون ــرمایه گذاری در توک س
چرخــه حیــات ایــن توکــن از همــه ی روش هــای 

ســرمایه گذاری مناســب تر بــوده اســت.
ــت  ــش قیم ــه افزای ــه ب ــا توج ــوع ب ــن موض ای
المــاس در ایــن بــازه زمانــی قابــل توجیــه 
ــاس و  ــت الم ــش قیم ــا افزای ــه ب ــوده، چراک ب
بالطبــع توکــن دایادایامونــد، رشــد قیمــت ایــن 
ــت.  ــوده اس ــتر ب ــه دالر بیش ــبت ب ــن نس توک
ــواردی  ــه م ــن مقایس ــت در ای ــایان ذکر اس ش
ماننــد ریســک های عملیاتــی و هزینه هــای 
ــه بازده  ســربار و کارمــزد لحــاظ نشــده و تنها ب

اســمی بازارهــا پرداخته ایــم.

بازار سرمایه
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 در تاریخ
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میخواهیــم حاضــر حــال در
نگاهــیبــهظرفیــتاســنادتجــاری
دیجیتــالدرمباحــثاقتصــادیو
حــوزهتجــارتوبازرگانــیدرجهان
داشــتهباشــیمواینکــهآیابــرآوردی
ــرانشــده ــرایای ــنبخــشب ازای
اســتواگــرشــدهاســتچــه
ــا ــتوآی ــراناس ــهمیازآنای س
ایــرانهدفــیدرایــنحــوزهتعریف

ــت. ــردهاس ک
ــه را  ــس:اجــازه بدهید ســه نکت فرزینفردی
در ابتــدای گفتگــو بــرای تشــریح بهتــر موضــوع 
ــرورت  ــاره ض ــه درب ــدا اینک ــم، ابت ــح بده توضی
مقولــه اســناد تجــاری دیجیتــال صبحــت کنــم 
و اینکــه چــرا در ایــران مــا بایــد بــه ایــن ماجــرا 
ــه  ــی ب ــاق بازرگان ــر ات ــه از منظ ــم. البت بپردازی
ــی  ــر دوم ــم. منظ ــخ می ده ــی پاس ــن چرای ای
کــه مطــرح می کنــم ایــن اســت کــه چــه 
ــد  ــی کنن ــد چه کارهای ــاق بای ــی از ات بخش های
ــیر  ــن مس ــی از ای ــای کوچک ــاً چه کاره ــا احیان ی
ــه  ــوم اینک ــه س ــد و نکت ــاز کرده ان ــزرگ را آغ ب
ــت. ــده اس ــام باقی مان ــرای انج ــی ب چه کارهای

نخســتین مســئله ای که بایــد به آن اشــاره شــود 
ایــن اســت کــه در دنیــا، طــی 50 ســال گذشــته 
ــاال  ــیار ب ــی بس ــارت جهان ــد تج ــرعت رش س
ــه  ــون در مقایس ــه اکن ــت. به طوری ک ــوده اس ب
ــی  ــا 50 ســال گذشــته رقــم کل تجــارت جهان ب
ــت.  ــه اس ــری قرارگرفت ــیار باالت ــطح بس در س
هرچنــد دنیاگیــری ویــروس کرونــا منجــر شــده 
ــد تجــارت در ســال های 2020 و  ــه رون اســت ک
2019 کاهشــی باشــد ولــی پیش بینــی می شــود 
دوبــاره رشــد فزاینــده خــود را از ســر گیــرد و بــه 

اعــداد و ارقــام باالتــری هــم دســت یابــد.
ــزار  ــه 20 ه ــک ب ــی نزدی ــال 2018 رقم در س
میلیــارد دالر کل حجــم تجــارت دنیــا بــوده 
اســت. در ســال 2020 و 2019 کــه ایــن رقــم بــه 
دلیــل بیمــاری کرونــا کاهــش پیــدا کــرده اســت 
ــت. ــرده اس ــزول ک ــارد دالر ن ــه 17,500 میلی ب

ایــن رقــم بــه ایــن معناســت کــه مجموعــه ای از 
کاالهــا از کشــور الف بــه کشــور ب مــی رود و در 

مهدیفوقی
عضو تحریریه ققنوس

دفــاع از منافــع مشــترک اعضــای اتــاق و همچنیــن توانمندســازی آن هــا و تســهیل تجــارت بین الملل از 
جملــه وظایفی هســتند کــه توســط اتــاق بازرگانــی ایــران و اتــاق بازرگانــی بین الملــل انجام می شــوند. 
اکنــون بــا توجــه بــه توســعه تجــارت و حرکــت جهــان بــه ســوی دیجیتالــی شــدن ایــن دو نهــاد چــه 
رویکردهایــی بــرای دیجیتالــی کردن تجــارت و توســعه اســناد تجــاری دیجیتــال دارنــد؟ برای رســیدن 
بــه ایــن پاســخ و اینکــه عملکردهــای اتــاق بازرگانی ایــران و جهــان در ایــن حــوزه چیســت گفت وگویی 
یا فرزیــن فردیــس نایب رئیــس کمیســیون اقتصاد نــوآوری اتــاق بازرگانــی تهــران و هاتف خرمشــاهی 

رئیــس مرکــز نــوآوری و تحــول دیجیتــال اتــاق بازرگانــی تهــران داشــته ایم کــه در ادامــه می آیــد: 

این پروســه مجموعــه ای از بنــادر، کشــتیرانی ها، 
شــرکت های حمل ونقــل هوایــی، گمــرکات، 
شــرکت های بیمــه، شــرکت های خدمــات 
ــدری، انبارهــا و بســیاری از دیگــر کارگــزاران  بن

ــر هســتند. درگی
طبعــاً دنیــا در بســیاری از حوزه هــا از جملــه حوزه 
ــای  ــت و از فّناوری ه ــرده اس ــد ک ــارت رش تج
نویــن بیشــتر و بیشــتر اســتفاده می کننــد. 
ــر  ــر شــده اند و خدماتشــان را ب ــرکات به روزت گم
ــد، در  ــه می دهن ــد ارائ ــای فّناوری هــای جدی مبن
ــری نصــب  ــات جدیدت ــزات و امکان ــادر تجهی بن
شــده اســت، شــرکت هایی کــه کارگــزار هســتند 
ــم  ــا علیرغ ــد، ام ــر کرده ان ــان را به روزت خودش
ــیاری  ــان بس ــانی ها همچن ــن به روزرس ــه ای هم
ــان  ــارت در جه ــه تج ــه در عرص ــی ک از اتفاقات
رخ می دهــد بــر بســتر مســتندات کاغــذی 
اســت، به صــورت دســتی انجــام می شــود و 
ــم  ــگاه می کنی ــه فرایندهــای آن ن هنگامی کــه ب
متوجــه می شــویم کــه می توانــد خیلــی 
ــت  ــود اس ــه موج ــزی ک ــن چی ــر از ای کارآمدت

ــد. باش
مجموعــه گزارشــی در دنیــا داریــم بــه نــام 
در  کــه   Customs Capability Database

ــرکات  ــی گم ــاله ارزیاب ــا هرس ــن گزارش ه ای
نزدیــک بــه 140 کشــور دنیــا از نظــر معیارهــای 
ــای  ــی از معیاره ــود. یک ــام می ش ــف انج مختل
ــاخصه  ــوان ش ــا به عن ــه در دنی ــزارش ک ــن گ ای
کلیــدی مطــرح اســت و گمــرکات پیشــرو ســعی 
ــار را بیشــتر در خــود توســعه  ــن معی ــد ای می کنن
دهنــد و زمینه ســازی کننــد ایــن اســت کــه آیــا 
پیــش از اینکــه کاال به صــورت فیزیکــی بــه 
ــه  ــوط ب ــوان اســناد مرب گمــرک وارد شــود می ت
ــای الزم را  ــت و روی آن پردازش ه کاال را پذیرف
ــاره ترخیــص یا  انجــام داد و تصمیمــات الزم درب

ــت. ــص کاال را گرف ــدم ترخی ع
حســن ایــن عمــل ایــن اســت کــه صاحــب کاال 
ــد و  ــد تولی ــود، فراین ــل نمی ش ــرک معط در گم
تعهداتــش نســبت به مشــتری بعــدی بــه تعویق 
ــه  ــن اســت ک ــر ای ــم دیگ ــه مه ــد و نکت نمی افت
ــد  ــل می مانن ــرکات معط ــا در گم ــدر کااله هرق
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بــه ایــن معنــی اســت کــه بــه بهــای تمام شــده 
ــازمان  ــه س ــاس آنچ ــر اس ــود. ب ــه می ش اضاف
جهانــی گمــرک اعــالم کــرده اســت هــر یــک 
روز توقــف کاال حــدوداً یــک درصــد هزینــه کاال 

را بــاال می بــرد.
ایــن فشــاری کــه ناکارآمــدی در عرصــه تجــارت 
ــاوری چــه در گمــرکات  ــی در اســتفاده از فّن جهان
و چــه در عرصــه حمل ونقــل وارد می کنــد 
ــا  ــه شــرکت ها وارد می شــود؛  ام ــه هم ــد ب هرچن
ــن  ــتر از ای ــط بیش ــک و متوس ــرکت های کوچ ش
ــرکت های  ــرا ش ــد، زی ــر می پذیرن ــارها تأثی فش
بــزرگ بــا دولت هــا مناســباتی دارنــد و می تواننــد 
بــا دولت هــا مذاکــره کننــد و کاالی خــود را زودتر 

ــد. ــص کنن ترخی
ــن  ــه شــکلی ای ــوان ب ــرای اینکــه بت ــان ب در جه
ناکارآمــدی را کمتــر کــرد ســازمان های مختلفــی 
واردشــده اند و راه حل هایــی را ارائــه داده انــد، 
یکــی از ایــن ســازمان ها ســازمان تجــارت جهانی 
ــوان  ــه به عن ــش ک ــی از وظایف ــه یک ــت ک اس
مأموریــت دنبــال می کنــد ایــن اســت کــه بتوانــد 
ــی  ــان و حجــم تجــارت جهان ــش راندم ــه افزای ب
کمــک کنــد کــه ایــن منجــر بــه افزایــش ســطح 
ــود. ــی می ش ــه جهان ــروت در کل جامع ــاه و ث رف

ــالش  ــه ت ــن زمین ــه در ای ــری ک ــازمان دیگ س
فراوانــی می کنــد مجموعــه ICC 1 یــا اتــاق 
بازرگانــی بین الملــل اســت. ایــن ســازمان 
بزرگ تریــن ســازمان اقتصــادی دنیــا اســت 
کــه در بیــش از 100 کشــور دنیــا نمایندگــی 
دارد و 6 میلیــون شــخص حقیقــی و حقوقــی 
از طریــق دفاتــر کشــوری مختلــف ایــن 
ســازمان عضــو آن هســتند. ایــن نهادهــا در 
کنــار یکدیگــر قرارگرفته انــد تــا بتواننــد بــا 
ــل  ــئله را ح ــای الزم مس ــردن راه حل ه ــدا ک پی
ــاوره  ــروه مش ــط گ ــه توس ــی ک ــد در گزارش کنن
ــده  ــت آم ــده اس ــتون BCG2 و ICC تهیه ش بوس
ــت و  ــام اس ــال انج ــی در ح ــی تجارت ــه وقت ک
ــادر  ــری ص ــه دیگ ــک نقطه به نقط ــی از ی کاالی
ــد  ــد داده بای ــدود 5000 فیل ــزی ح ــود، چی می ش
ــه برخــی از ایــن  تکمیــل و گــرداوری شــوند. البت
ــی  ــان مختلف ــتند. ذی نفع ــراری هس ــا تک فیلده
نیــز درگیــر ایــن پروســه هســتند، از قبیــل 
واردکننــدگان و صادرکننــدگان، شــرکت های 
حمل ونقلــی، بازرســانی کــه پیــش از حمــل 
کاال آن را بازرســی می کننــد، گمــرکات مبــدأ، 
مقصــد و میانــی کــه کاال در این هــا جابه جــا 
ــا را  ــه کااله ــه ای ک ــرکت های بیم ــوند، ش می ش
ــد، بانک هــای تجــاری دو طــرف و  بیمــه می کنن

بانک هــای واســط و ...
 تمــام ایــن ســازمان ها و نهادهــا فوق الذکــر 
ــد داده ای کــه مطــرح شــد  ــن چندهــزار فیل ــا ای ب
ــذا اگر مــا بخواهیــم کارآمدی را بیشــتر  درگیرند، ل
کنیــم، بایــد ایــن پیچیدگــی را حــل کنیــم؛ یعنی 
میان ایــن ذی نفعــان مختلــف اعتماد ایجــاد کنیم 

کــه بــا تکمیــل فیلــد داده هــای کمتــر و وضعیت 
بهینه تــری بتوانیــم کاال را از نقطــه الــف بــه نقطه 
ب ببریــم و هرقــدر ایــن مجموعــه اقدامــات 
ــت  ــود درنهای ــام ش ــر انج ــر و کم هزینه ت بهینه ت
نتیجــه اش پایین تــر آمــدن بهــای تمام شــده کاال 
بــرای مصرف کننــده اســت و بیشــتر شــدن زمان 
بــرای ســایر ذی نفعــان اســت کــه بــه فرایندهای 
دیگــر بپردازنــد. وقتــی از اقــدام بــه حــل مســئله 
ــم  ــرف می زنی ــی ح ــای بین الملل ــط نهاده توس
چنیــن چیــزی مدنظــر اســت. راه حلــی کــه دنیــا 
بــه دنبــال آن رفتــه اســت ایــن اســت کــه بتوانــد 
ــورد  ــن و م ــتری ام ــاوری بس ــتفاده از فّن ــا اس ب
ــک  ــه ی ــد ک ــاد کن ــا ایج ــه طرف ه ــاد هم اعتم
نســخه یکتایی از حقیقــت وجود داشــته باشــد که 
تمــام ذی نفعــان آن را قبــول داشــته باشــند. اینجا 
اســت کــه بالک چیــن و فّناوری هــای بــر مبنــای 
دفتــر کل توزیع شــده خیلــی کاربــرد پیــدا کردنــد 
ــا  ــد کــه نســخه یکت ــد کمــک کنن ــرا می توانن زی
از مســتنداتی کــه مــورد اعتمــاد تمــام طرف هــا و 
ذی نفعــان اســت بــر بســتر آن ها شــکل بگیــرد و 

ــرد. ــرار گی ــه ق ــار هم ــرعت در اختی به س
نهــاد دیگــری کــه در ایــن زمینــه کار کرده اســت 
ــل  ــازمان مل ــت، در س ــد اس ــل متح ــازمان مل س
یکســری کمیســیون هایی هســتند کــه کارشــان 
ــد و  ــن کار کنن ــه روی بحــث قوانی ــن اســت ک ای
ــه  ــتفاده هم ــرای اس ــکلی را ب ــن متحدالش قوانی
جهــان وضــع کننــد. از جملــه ایــن کمیســیون ها 
جایــی اســت بــه نــام آنســیترال3 کــه کمیســیون 
ــل متحــد اســت.  ــل مل ــوق تجــارت بین المل حق
کارش از زمــان تأســیس در 1968 ایــن بــوده 
اســت کــه یکســری قوانیــن نمونــه تدویــن کنــد 
ــرای کشــورها  ــه ای ب ــوان نمون ــا به عن ــه این ه ک
باشــند تــا کشــورها بتواننــد قوانیــن داخلــی خــود 
را بــا یکســری تغییراتــی روی ایــن قوانیــن نمونه 
تدویــن کننــد و بــه تصویــب برســانند و چــون بــر 
اســاس یــک قانــون نمونــه پایــه اســت احتمــال 
همخوانــی قوانیــن داخلــی کشــورها بیشــتر 

می شــود.
ــون اســتفاده شــده  ــن قان ــا هــم از ای در کشــور م
ــون تجــارت الکترونیــک  ــال قان ــرای مث اســت ب
کــه در کشــور مــا وجــود دارد از روی قانــون نمونه 
تجــارت الکترونیــک MLEC4 تدوین شــده اســت. 
ایــن مســیری اســت کــه دولــت مــا ممکن اســت 
در این مســیر حرکــت کند، یعنــی یک قانونــی را از 
ــی آن را تصویب کند و  آنســیترال بردارد و با تغییرات

ــد. ــون داخلــی اســتفاده کن ــوان قان به عن
امــا مســیر اتاق هــای بازرگانــی کجــا بــاز 
ــی  ــاق بازرگان ــه ات می شــوند، در هــر کشــوری ک
دارد یــک کمیتــه اســت کــه ارتباطــی بــا ICC بــر 
عهــده دارد. مهم تریــن وظیفــه ایــن بخــش ایــن 
ــس را  ــا ICC در پاری ــات ب ــم ارتباط ــه ه اســت ک
ــه  ــاز ب ــه نی ــی ک ــم در جاهای ــد و ه ــته باش داش
ــد از  ــر بده ــد نظ ــران بای ــری دارد و ای تصمیم گی

الکترونیــک  تجــارت  قانــون 
کــه در کشــور مــا وجــود دارد 
از روی قانــون نمونــه تجــارت 
تدویــن   MLEC الکترونیــک 
شــده اســت. ایــن مســیری 
ــن  ــا ممک ــت م ــه دول ــت ک اس
ــت  ــیر حرک ــن مس ــت در ای اس
کنــد، یعنــی یــک قانونــی را از 
آنســیترال بــردارد و بــا تغییراتی 
ــوان  ــد و به عن ــب کن آن را تصوی
ــد ــتفاده کن ــی اس ــون داخل قان
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ــا مشــارکت کــرده و نظــرات را  طــرف کشــور م
بیــان کنــد و وقتــی بــه تصویــب رســید از طریق 
آن هــا بــه اتــاق ایــران، اتاق هــای شهرســتان ها 
ابــالغ شــود و اتــاق بتوانــد آن هــا را پیــاده کنــد.

در اتــاق بین الملــل از حــدود 5 ســال پیــش 
ــه  ــت ک ــده اس ــکیل ش ــای کاری ای تش گروه ه
در زمینــه دیجیتــال کار کننــد و مهم تریــن 
ایــن گروه هــا نامــش کارگــروه قوانیــن و 
ــروه  ــن کارگ ــت ای ــال  اس ــای دیجیت به روش ه
چنــد خروجــی تولیــد کــرده اســت کــه یکــی از 
ــا  ــام eUCP2.  م ــه ن ــت ب ــتندی اس ــا مس آن ه
ــتیم  ــام UCP600 داش ــه ن ــده ای ب ــر قاع پیش ت
ــرای بحث هــای  ــوده ب ــن ب ــه قوانی ــه مجموع ک
اعتبــار اســنادی و تبــادالت امــن و مطمئــن 
ــا  ــنده از آن ه ــدار و فروش ــن خری ــه بی ــی ک بانک
اســتفاده می شــده اســت و اگــر شــما قــرار بــوده 
بیــن بانــک خودتــان و بانــک ذی نفــع گشــایش 
 UCP600 ــوده ــد آنچــه حاکــم ب LC انجــام دهی

اتاق هــای بازرگانــی بــوده اســت و از آن هــا 
اســتفاده می شــده اســت.

بــرای اینکــه ایــن را بــا فضــای دیجیتــال 
ــاد  ــدی را ایج ــه قواع ــد، مجموع ــب کنن متناس
ــون  ــه اکن ــاندند ک ــب رس ــه تصوی ــد و ب کردن
نســخه اجرایــی آن eUCP2 اســت کــه از 
ــه چــون  جــوالی 2019 در دســترس اســت. البت
ــه  ــی ب ــای بین الملل ــا بانک ه ــا ب ــای م بانک ه
دلیــل تحریــم ارتباطــی ندارنــد مــا از این نســخه 

ــم. ــی نداری ــی اطالع خیل
ــل روی آن  ــاق بین المل ــه ات ــری ک ــده دیگ قاع
 URDTT ــام ــه ن ــده ای اســت ب ــد قاع کار می کن
کــه هدفــش ایــن اســت کــه چارچوبــی ســطح 
ــود  ــه وج ــن ب ــات و قوانی ــه الزام ــاال از مجموع ب
ــرای  ــک را ب ــای الکترونی ــه رکورده ــاورد ک بی
ــال  ــای دیجیت ــای تراکنش ه ــه در فراینده اینک
ــر مبنــای ایــن چارچــوب  ــه کار گرفتــه شــود ب ب
باشــند. اکنــون پیش نویــس نســخه 4 ایــن 
قاعــده در حــال رأی گیــری در کمیته هــای 
ــی  ــه ایران ــم کمیت ــی ه ــه یک ــت ک ــی اس مل
ــن  ــه ای ــه ب ــل اســت ک ــی بین المل ــاق بازرگان ات
ــه  ــق برنام ــت و طب ــت داده اس ــخه رأی مثب نس
ــرار  ــده ق ــن قاع ــر ای ــاد نوامب ــال زی ــه احتم ب
ــده ای  ــد و قاع ــی برس ــب کل ــه تصوی ــت ب اس
شــود کــه کل اتاق هــای بازرگانــی کشــور 
بخواهنــد از آن اســتفاده کننــد. البتــه بــا تصویب 
ــن  ــه ای ــا ب ــه م ــه اینک ــه ب ــا توج ــده ب ــن قاع ای
ــیعی  ــرات وس ــم، تغیی ــت داده ای ــده رأی مثب قاع
 در زیرســاخت هایمان بایــد انجــام دهیــم.

آیــامــادرایــرانآمــادهاعمــالایــن
قواعــدهســتیم؟

خیــر، چــون تجربــه ای نداریــم و در حــوزه 
بانکــی نیــز بــا دنیــا فاصلــه گرفته ایــم و 
بانک هــای مــا نتوانســته اند خــود را بــه روز 

کننــد، مــا نیــاز داریــم کــه جبــران ســریع 
دهیــم. انجــام  را  ماندگی مــان   عقــب 

چــهفعالیتهایــیبایــدانجامشــود
ــونانجامنشــدهاســت؟ کهتاکن

در کمیســیون های مرتبــط بــا ایــن حــوزه در 
ــا  ــر ام ــد دی ــی هرچن ــای کارشناس ــاق بحث ه ات
ــه  ــاز شــده اســت. کمیســیون هایی ک ــون آغ اکن
ــد، یکــی  ــن فرایندهــا بوده ان ــر ای از گذشــته درگی
ــت،  ــوده اس ــرمایه ب ــول و س ــازار پ ــیون ب کمیس
ــر  دیگــر کمیســیون تســهیل تجــارت کــه درگی
فرآینــد تجــارت خارجــی در کشــور بوده انــد؛ کــه 
از کمیســیون های تأثیرگــذار قــوی و قدیمــی 
ــاق هســتند و روی ایــن حوزه هــا کار می کننــد،  ات
ــوان  ــم به عن ــل ه ــت بین المل ــای معاون بحث ه
ــر  ــا درگی ــن حوزه ه ــاق در ای ــی ات ــاختار اجرای س
ــا در  ــه م ــی ک ــا جای ــد؛ ام ــد کار کنن هســتند و بای
اتــاق تهــران ایــن بحــث را آغــاز کرده ایــم فراتــر 
ــا از منظــر  ــوده اســت و م ــن دو کمیســیون ب از ای
ــده ایم و در  ــرا وارد ش ــن ماج ــه ای ــک ب تکنولوژی
ــال  ــوآوری و تحــول دیجیت کمیســیون اقتصــاد ن
ــا بــه  اتــاق ضــرورت ماجــرا را مطــرح کرده ایــم ت
ــوزه  ــن ح ــرای ای ــا را ب ــم ذهن ه ــرعت بتوانی س
آمــاده کــرده و بــه چرایــی مقولــه اســناد تجــاری 
دیجیتــال پاســخ دهیــم و در ایــن زمینــه بــا ســایر 
ــاز  ــراً آغ ــای الزم اخی ــیون ها گفت وگوه کمیس
ــه  ــان در کمیت ــن همکارانم ــده اســت. همچنی ش
ــد  ــه مــا کمــک کرده ان ــاق بین الملــل ب ــی ات ایران
و مســتنداتی کــه به عنــوان پیــش نویس اســت را 
در اختیــار مــا قــرار داده انــد تــا روی آن هــا مطالعه 
داشــته باشــیم. هرچنــد پیش نویــس هســتند امــا 
چنــدان تفاوتــی بــا متــن اصلــی نخواهند داشــت 
ــن  ــب همی ــوژی غال ــاوری، تکنول ــث فّن و در بح
بالک چیــن و دفتــر کل توزیــع شــده خواهــد بــود 
بــه همیــن دلیــل بــه نظــرم ما هــر چــه ســریع تر 
ایــن گفت وگوهــا را پیــش ببریــم و چارچوب های 
ــن  ــم کمــی ای ــم شــاید بتوانی الزم را تعریــف کنی
 ICC عقــب ماندگــی را جبــران کنیــم؛  باید گفــت
ــن  ــه ای ــم دارد ک ــی مه ــه خیل ــه نام ــک توصی ی
توصیه نامــه هــم خطــاب بــه دولت هاســت و هــم 
ــورها، در  ــطح کش ــی در س ــای بازرگان ــه اتاق ه ب
ایــن توصیه نامــه بــه دولت هــا گفتــه شــده اســت 
ــی و  ــاخت های حقوق ــریع تر زیرس ــه س ــه هرچ ک
ــی را  ــوارد فرامل ــی م ــی و در برخ ــی الزم مل قانون
ــه گمــرکات و دیگــر کارگــزاران  ــد، ب فراهــم کنن
درگیــر در عرصــه تجــارت ایــن امــکان را بدهنــد 
ــب  ــی کــه در کشــور تصوی ــر اســاس قانون کــه ب
ــی  ــا کاالی واردات ــط ب ــتندات مرتب ــد مس می کنن
ــرای  ــد. ب ــرش کنن ــال پذی ــکل دیجیت ــه ش را ب
تســریع و افزایــش راندمــان توصیــه می کننــد که 
»پنجره هــای واحــد« در ایــن حــوزه شــکل بگیرد 
ــن اســت کــه  ــون یکــی از مشــکالت ای کــه اکن
ــردن  ــا وارد ک ــک کاال ی ــدور ی ــرای ص ــما ب ش

از  یکــی  می توانیــم  مــا   
مشــارکت  بــا  را  گمرکاتمــان 
دولتــی  بخــش  بهره بــرداری 
دهیــم.  انجــام  خصوصــی  و 
نمونــه موفــق ایــن کار کشــور 
ــالم  ــال س ــاخت ترمین ــران س ای
ــش  ــال را بخ ــن ترمین ــت. ای اس
عمومــی بــا مشــارکت بخــش 
ازای  در  و  ســاخت  خصوصــی 
توانســتند  ســرمایه گذاری  آن 
سیاســت های ترویجــی تســهیلی 
از دولــت بگیرنــد و بــا تســهیل 
ــترده تر  ــرودگاه گس ــم ف ــد ه درآم
شــد، هــم پروازهــا گســترش 
ــا از  ــی م ــد مل ــم درآم ــت و ه یاف
ــت ــش یاف ــا ورودی افزای پروازه
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ــتگاه های  ــازمان ها و دس ــه س ــد ب ــک کاال، بای ی
مختلفــی مراجعــه کنیــد، درحالی کــه بــا اســتفاده 
از فّنــاوری دیجیتــال شــما می توانیــد بــا اســتفاده 
ــود را از  ــای خ ــه کاره ــد هم ــره واح ــک پنج از ی
یک نقطــه بــه نتیجــه برســانید و در نهایــت اینکه 
بــه کاهــش بوروکراســی و حــذف تشــریفات زائد 
اداری کمــک کننــد. مشــوق هایی بــرای اســتفاده 
تجــار از ایــن تکنولــوژی تعییــن کننــد. – در 
ــال انجــام  یــک دور هــر دو روش ســنتی و دیجیت
می شــود و پــس از آن روش قدیمــی کنار گذاشــته 
ــرای  می شــود هــر کشــوری کــه تجــار خــود را ب
اســتفاده از تکنولــوژی جدیــد زودتــر آمــاده کــرده 
ــری  ــه دیگ ــت- توصی ــدان اس ــروز می ــد پی باش
کــه مطــرح شــده اســت ایــن اســت کــه در حــوزه 
تأمیــن مالــی تجــارت هــم دولت هــا مجموعه ای 
ــال  ــرای مث ــد. ب ــن را شــکل دهن از قواعــد و قوانی
ــد  ــده بتوان ــا وارد کنن ــص کااله ــئله ترخی در مس
ــاًل در  ــود را مث ــای خ ــی از کااله ــت بخش مالکی
ــه  ــود، ب ــر می ش ــه منتش ــی ک ــب  توکن های غال
ــد  ــش می کنن ــی تأمین ــه از لحــاظ مال کســانی ک
ــص  ــریع تر ترخی ــش س ــا کاالی ــد. ت ــذار کن واگ
شــود و ســپس اصل وفــرع تأمیــن مالــی صــورت 
گرفتــه را بــرای کســانی کــه در ایــن تأمیــن مالی 
جمعــی واردشــده اند جبــران کنــد. ایــن روش هــا 
می توانــد بــه تأمیــن مالــی موردنیــاز بــرای 

ــد. تجــارت کوچــک و متوســط کمــک کن

ســؤالبعــدیهــمایــناســتکه
پلتفرمهایــیماننــدســککوک
ــد ــیرابای ــهکارهای ــوسچ وققن
ــور ــرایکش ــهب ــدک ــامدهن انج
ــن ــتای ــافعالی ــدوآی ــدباش مفی
شــرکتهاتاکنــوندرحــوزه
ــت؟ ــودهاس ــرب ــرثم ــارتمثم تج

ــه  ــت ک ــن اس ــی ای ــاق بازرگان ــا در ات ــه م وظیف
بتوانیــم هماهنــگ بــا حاکمیــت و دولــت و 
بــا نهادهــای بین المللــی در ایــن حــوزه بــه 
زمینه ســازی حقوقــی و زیرســاختی ماجرا ســرعت 
ــامانه ها و  ــه س ــرا ک ــل ماج ــا اص ــیم، ام ببخش
پلتفرم هــای موردنیــاز اســت را قاعدتــاً بایــد 
ــن  ــا ای ــه ب ــی ک ــش خصوص ــرکت های بخ ش
فّناوری هــای نویــن آگاه هســتند و بــه مقولــه 
ــا  ــت کار ب ــد و بحــث قابلی ــاد دارن ــی آن انتق جهان
ســامانه های بین المللــی را در داخــل خودشــان بــه 
ــن ســامانه ها و  ــد ای ــد بیاین شــکلی ایجــاد کرده ان
پلتفرم هــا را توســعه دهنــد. قاعدتــاً اتــاق خــودش 
ــام  ــه تم ــازه را دارد ک ــن اج ــه ای ــد و ن ــه می توان ن
راه حل هــای نرم افــزاری و ســخت افزاری موردنیــاز 
ــی  ــه معظم ــن مجموع ــد، بنابرای ــعه ده را توس
ماننــد ققنــوس کــه پشــتوانه توانمنــدی از ســوی 
ــان باارزشــی در  بانک هــای تجــاری دارد و ذی نفع
زیســت بومش وجــود دارد می توانــد توســعه دهنده 
ــن  ــرای ای ــوده و زیرســاخت های الزم ب ــاوری ب فّن

ــد. ــعه ده ــال را توس ــول دیجیت تح
هاتــفخرمشــاهی: در تکمیــل صحبت های 
ــم  ــه را مطــرح کن ــن نکت ــد ای ــس بای ــای فردی آق
کــه در ابتــدای بحــث ایشــان بــه مــدل عملیاتــی 
و توالــی خطــی در مدیریــت زنجیره تأمین ســنتی 
ــد.  این مــدل زنجیــره تأمین  بنگاه هــا اشــاره کردن
ــای  ــله فرآینده ــی و سلس ــورت توال ــنتی به ص س
یک ســویه اســت و می تــوان گفــت مدلــی 

خطــی اســت.
در ایــن مــدل تأمین کننــدگان بااتصــال زنجیره ای 
ــه تولیدکننــدگان توســط زنجیــره ارزش توزیعی  ب
می تواننــد خدمــات و کاالهــا را بــه مصرف کننــده 
ــی  ــا رهیافت ــاً ب ــدل غالب ــن م ــانند. ای ــی برس نهای
خطــی و ماننــد حلقه هــای زنجیــر بــوده و درســت 
بماننــد زنجیــر قــدرت و اســتحکام و انســجامش، 
ــه  ــن حلق ــدرت ضعیف تری ــزان ق ــه می ــر ب حداکث

ــود. ــر خواهــد ب زنجی
ــول  ــه تح ــت ک ــن اس ــی ای ــش اساس ــال پرس ح
ــره تأمین  دیجیتال، چــه در کســوت مدیریت زنجی
ــال، چــه کمکــی  و چــه در صــورت اســناد دیجیت
می توانــد بــرای تقویــت و تســریع و تســهیل ایــن 

ــد؟ ــادالت تجــاری بکن مب
اینجاســت کــه تحــول دیجیتــال، تحــول در 
مدل هــای ارتباطــی و عملیاتــی نقش آفرینــی 
شــبکه ای  اتصــال  ایجــاد  در  را  زیــادی 
)نقطه به نقطــه ماننــد تارعنکبــوت( بجــای اتصال 
پیوســته حلقه هــای متوالــی زنجیــر گونــه ایجــاد 

. می کنــد
ــوری  ــش مح ــات نق ــریع ارتباط ــهیل و تس تس
ــتاب   ــی، ش ــدل ارزش آفرین ــاختی را در م و زیرس
ــای  ــارت )در حوزه ه ــت تج ــت و دق ــی و صح ده
ــازی خواهــد  گوناگــون خدمــات و محصــوالت( ب
کــرد. در انقــالب صنعتــی چهــارم بجــای اتصــال 
منقطــع وارد دنیــای اتصــال پیوســته می شــویم و 
بــه کمــک فناوری هــای روزآمــدی ماننــد اینترنت 
ــق و ارزان و  ــری دقی اشــیاء، توانایی مدیریت و راهب
فراگیــر کل نودهــای یــک زیســت بوم را به دســت 

می آوریــم.
ــل  ــات موبای ــته ارتباط ــه گذش ــدای دو ده در ابت
ــد پهــن روی موبایــل در  ــز اینترنــت بان ــراً نی و اخی
ــی  ــرده ول ــایانی ک ــک ش ــان ها کم ــال انس اتص
اینترنــت اشــیاء و هــوش مصنوعی همیــن تحول 
و انقــالب را در شــبکه ها و زیســت بوم های 
متعــدد و متنوعــی مثــل زنجیره هــای تأمیــن و یــا 
تجــارت رقــم خواهــد زد. مــا در 20 ســال گذشــته 
ــته در  ــه گذش ــال و در ده ــه اتص ــتر در زمین بیش
زمینــه انتقــال ارزش و خلــق مدل هــای خدماتــی 
ــم؛  ــق بوده ای ــب وکار موف ــوزه کس ــدی در ح جدی
یعنــی مــا در ابتــدا موفــق شــده ایم تولیــد و عرضه 
یــک محتــوای دیجیتــال مانند یــک کتــاب، فایل 
صوتــی و یــا ویدئــو را درون و بــرون مرزهــا خیلــی 
ســریع مبادله کنیم. ســپس به گســترش، انبســاط 
ــان  ــم و هم زم ــات پرداخته ای ــه کاال و خدم و مبادل

در ابتــدای دو دهــه گذشــته 
ــز  ــرًا نی ــل و اخی ــات موبای ارتباط
اینترنــت بانــد پهــن روی موبایــل 
کمــک  انســان ها  اتصــال  در 
شــایانی کــرده ولــی اینترنــت 
مصنوعــی  هــوش  و  اشــیاء 
همیــن تحــول و انقــالب را در 
زیســت بوم های  و  شــبکه ها 
مثــل  متنوعــی  و  متعــدد 
یــا  و  تأمیــن  زنجیره هــای 

تجــارت رقــم خواهــد زد
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بــا انتقــال محتــوای دیجیتــال، خدمــات یــا 
ســرویس ها یــا نقل وانتقــال کاالهــا و ارزش هــای 

ــر اجســام هــم جابجــا شــده اند. ــی ب مبتن
ــه  ــرد ک ــد ک ــک خواه ــی کم ــالب بالک چین انق
بتوانیــم ارزش هــا یا مالکیت هــا را ســریع و مطمئن 
انتقــال دهیــم. محیط هــای زنجیــره تأمیــن 
هوشــمند نیــز توانایــی خــود را از ایــن انقالب های 
ــتت و  ــش تش ــب کاه ــد و موج ــاوری می گیرن فن
کنــدی در دنیــای حقیقــی و فیزیکی خواهند شــد.

ایــن دنیــای ســایبری و دنیــای مــوازی بــا دنیــای 
فیزیکــی کمــک خواهــد کــرد تــا 5000 فیلــد داده 
ــه  ــن ب ــودکار از چی ــا خ ــداد ی ــک م ــال ی در ارس
ــبکه،  ــددی در ش ــران متع ــط بازیگ ــیه، توس روس
ــای  ــدون هزینه ه ــده و ب ــد، منتشــر و تأییدش تولی
ــه  ــن ب ــی در محیطــی ام ــی و مال سرســام آور زمان

ــوند. ــته ش ــتراک گذاش اش
ارزش افزایــی اصلــی تحــول دیجیتال اینجاســت. 
تحــول دیجیتــال کمــک می کنــد کــه هــم فــرم 
و هــم محتــوای زنجیــره تأمیــن تغییــر کنــد. حال 
بــرای اینکــه دنیــای ســایبر بتوانــد نقــش تحــول 
خــود را در دنیــای تجــارت به درســتی انجــام دهــد 

زنجیــره تأمیــن بایــد هوشــمند ســازی شــود.
یعنــی توزیــع، تولیــد، تأمین کننــدگان، مشــتریان/

حتــی  و  ارتباطاتشــان  مصرف کننــدگان، 
کارکردهایشــان به شــدت متفــاوت می شــود.

ــای  ــا را از دنی ــع دنی ــه درواق ــالب فّناوران ــن انق ای
ــد  ــل و معتم ــی متص ــه جهان ــی ب ــرق فیزیک متف

تبدیــل می کنــد.
مــا در دهه هــای گذشــته آموخته ایــم کــه فیلمــی 
ــط  ــم توس ــد می کنی ــده تولی ــه در ایاالت متح ک
ــه  ــازی ب ــای مج ــال و فض ــم دیجیت ــاده ابریش ج
مصرف کننــدگان سرتاســر جهــان برســانیم. ایــن 

اتفــاق و انقــالب بایــد در تجــارت نیــز رخ دهــد.
بــرای اینکــه ایــن اتفــاق در تجــارت رخ دهــد باید 
شــبیه آنچه در دنیــای واقعــی و فیزیکی داریــم، در 
دنیــای مجــازی هــم داشــته باشــیم. مــا در دنیای 
ــان  ــای Trusted و قابل اطمین ــی دنی فیزیکــی وقت
خواهیــم داشــته باشــیم کــه بــه هویــت ســنجی، 
ــنجی،  ــا س ــات و ادع ــل، اثب ــی، حمل ونق بازرس
ــر  ــاز دیگ ــور اطمینان س ــیاری ام ــدی و بس رتبه بن

ــم. بپردازی
تمــام فرآینــد و ابــزار و مــدل عملیاتــی کــه مــا در 
ــته  ــال داش ــه ازای دیجیت ــا ب ــی م ــای فیزیک دنی
ــوی  ــم دوقل ــر اســت بگوی ــه بهت ــه ک باشــند. البت

ــند. ــته باش ــال داش دیجیت
ــال در  ــول دیجیت ــه تح ــوخ همه جانب ــه رس ــا ب م
مدل هــای عملیاتــی، مدل هــای مشــارکت در 
ــا  ــل ب ــال در تعام ــای دیجیت ــب وکار و مدل ه کس
ــای  ــا مهارت ه ــی ب ــی کارکنان ــتریان و حت مش

ــم. ــال نیازمندی دیجیت
یــک مثــال عملــی بزنــم اگــر پاســپورتی پیش تــر 
بــرای انتقــال کاال صــادر می شــده اســت )بارنامه( 
اکنــون تحــول دیجیتال بایــد متناظر دیجیتــال آن 

ــر،  ــیار کارآمدت ــی بس ــم به صورت ــازد.  آن ه را بس
ــر! ــی ارزان ت ــریع تر و حت س

توضیــح دیگــری کــه در اینجــا بایــد مطــرح کنــم 
ایــن اســت کــه مــا هوشــمند ســازی را بــا بــدون 
کاغــذ بــودن یعنــی Paperless اشــتباه گرفته ایــم. 
ــول  ــازی در تح ــمند س ــطح هوش ــن س پایین تری
ــه  ــه ب ــت ک ــازی اس ــش کاغذب ــال کاه دیجیت
Digitization موســوم اســت؛ یعنــی کاغذ نداشــته 

ــناد  ــا و اس ــه کاغذه ــی ک ــا فرایندهای ــیم؛ ام باش
ــد متحــول  ــد هــم بای ــد می کرده ان متناظــر را تولی
و هوشــمند شــوند، عملیــات تجــاری را بایــد 
ــازی و  ــاً ذخیره س ــه اینکــه صرف ــرد، ن متحــول ک
مستندســازی و یا ارســال کاغــذی را حــذف کنیم؛ 
ــارداری  ــرای انب ــی ب ــای واقع ــر در دنی ــی اگ یعن
مکانیســم های فیزیکــی و اطالعاتــی داریــم بایــد 
فکــر کنیــم در طراحــی ســامانه جامــع انبــارداری 
چــه میانجــی دیجیتالــی بــرای کاردکــس کاغذی 

الزم داریــم؟
در یــک مثــال ســاده اینترنــت بــه زنجیــره تأمیــن 
کمــک کــرده اســت تــا منبــع یابــی آســان شــود، 
بخش هــای از زنجیــره تأمیــن یــا زنجیــره تجارت 
جهانــی دیجیتــال شــده اند ماننــد منبع یابــی 
و مکاتبــات، امــا بخش هایــی هنــوز متحــول 
ــول  ــا متح ــتند ت ــن هس ــد ای ــده اند و نیازمن نش
شــوند، ماننــد حمل ونقــل و حمل ونقــل مویرگــی 
و اســناد تجــاری.  اســناد تجــاری بخــش مهمــی 
ــده و  ــد کنن ــن تولی ــی ارزش بی ــه جابه جای از حلق
مصرف کننــده ارزش اســت، اینجاســت کــه نقش 
فّنــاوری، نــوآوری و انقــالب دیجیتالــی یــا انقالب 

ــود. ــگ می ش ــر رن ــارم پ ــی چه صنعت
ــد  ــرح کردن ــس مط ــای فردی ــون آق ــه تاکن آنچ
پیرامــون افزایــش ســرعت و کاهــش هزینــه بود، 
ــم.  ــه می کن ــده اضاف ــم بن ــری ه ــث دیگ دو بح
ــری  ــال کمــک مؤث ــه تحــول دیجیت ــی اینک یک
بــه افزایــش شــفافیت می کنــد، بخــش مهمــی از 
کاال در کشــورها بــه صــورت قاچــاق وارد می شــود 
ــد دنیــای فیزیکــی را دور  یعنی انســان ها آموخته ان
ــال باالتر مــی رود.  بزنند. شــفافیت با اســناد دیجیت
بخــش دیگــر انعطــاف پذیــری و چابکــی اســت. 
ــرکت های  ــرک، ش ــم گم ــا دوســت داری ــه م هم
ــا  ــا ب ــه م ــان را ب ــا خدماتش ــی و انباره حمل ونقل
ــری  ــه کمت ــا ســرعت بیشــتر و هزین انعطــاف و ب
ارائــه دهنــد. اینجــا اســت کــه اســناد دیجیتــال به 
مــا کمــک می کنــد، دنیــا بــرای روش هــای بهینه 

در ایــن حــوزه فکــر کــرده اســت.
مــاآموختهایــمدربخشهایــیاز
ــول ــنتح ــرهتأمی ــارتوزنجی تج
ــع ــموازمناف ــادهکنی ــالراپی دیجیت
آنهــمبرخــوردارشــدهایم.نقــش
دولــتدرایــنحــوزهبــهنظــرشــما

چیســت؟
ــی  ــای بین الملل ــاهی: نهاده ــفخرمش هات
ــن  ــه ای ــد ک ــی کرده ان ــا توصیه های ــه دولت ه ب

گذشــته  دهه هــای  در  مــا 
فیلمــی  کــه  آموخته ایــم 
تولیــد  ایاالت متحــده  در  کــه 
ــم  ــاده ابریش ــط ج ــم توس می کنی
ــه  ــازی ب ــای مج ــال و فض دیجیت
ــان  ــر جه ــدگان سرتاس مصرف کنن
ــالب  ــاق و انق ــن اتف ــانیم. ای برس
ــد. ــز رخ ده ــارت نی ــد در تج بای
در  اتفــاق  ایــن  اینکــه  بــرای 
تجــارت رخ دهــد بایــد شــبیه 
آنچــه در دنیــای واقعــی و فیزیکی 
ــم  ــازی ه ــای مج ــم، در دنی داری

داشــته باشــیم
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ــی  ــه جهان ــای بهین ــی از روش ه ــا ناش توصیه ه
ــات  ــری تجربی ــای دیگ ــی دولت ه ــت، یعن اس
ــد و توســط ســازمان های  خــود را مســتند کرده ان
جهانــی ایــن مســتندات را بهینــه کرده انــد و 
بــا کشــورهای درحال توســعه بــه اشــتراک 
گذاشــته اند. دلیلــش هــم ایــن اســت کــه از 
افزایــش ســرعت تجــارت همــه دولت هــا و 
ــن  ــر ژاپ ــوند، اگ ــع می ش ــا منتف ــای دنی ملت ه
بتوانــد ســرعت تجارتــش را بــاال ببــرد می توانــد 

ــد. ــری باش ــده بهت صادرکنن
اتــاق بازرگانــی بین الملــل بــه تجــار و دولت های 
دنیــا چنــد توصیــه و دســتورالعمل ســاده می دهد، 
ــش  ــد، اولین ــز می کن ــه تجوی ــا س ــرای دولت ه ب
ــاده  ــی س ــی، دوم ــاخت حقوق ــردن زیرس ــاال ب ب
کــردن بوروکراســی و ســومی تحقــق هوشــمند 
ســازی در برخــی بخش هــای مهــم و بــا اولویــت 

ــت. ــذا اس ــل دارو و غ ــد حمل ونق باالمانن
دولــت جدیــد بایــد اعتمــادش بــه بخــش 
ــای  ــه ج ــرا در هم ــد. زی ــتر کن خصوصــی را بیش
دنیــا، شــرکت های دولتــی و رگوالتــوری چابکی 
و چاالکــی حرکــت ســریع را ندارنــد، لذا پیشــنهاد 
ــه ای در  ــای آزمون ــه پروژه ه ــت ک ــن اس ــا ای م
ــال،  ــاری دیجیت ــناد تج ــت اس ــتای کاربس راس
هوشــمند ســازی زنجیــره تأمیــن و افزایــش 
تجــارت به صــورت مشــترک بیــن بخــش 

ــود. ــام ش ــی )PPP1( انج ــی و عموم خصوص
به عنــوان نمونــه مــا در بخــش خصوصــی 
ــا مشــارکت  ــان را ب ــم یکــی از گمرکاتم می توانی
بهره بــرداری بخــش دولتــی و خصوصــی 
هوشــمند کنیــم. نمونــه موفــق ایــن کار در 
ــن  ــت. ای ــالم اس ــه س ــاخت پایان ــورمان س کش
ــا مشــارکت بخــش  ــی ب ــه را بخــش عموم پایان
خصوصــی ســاخت و در ازای این ســرمایه گذاری 
توانســتند سیاســت های ترویجــی تســهیلی 
ــا تســهیم  ــد و ب ــت بگیرن ــد از دول و تقســیم درآم
کســب وکاری  زیســت بوم  هــم  درآمــد، 
فــرودگاه گســترده تر شــد، هــم کیفیــت و 
ــود  ــی بهب ــی و مل ــل بین الملل ــه حمل ونق تجرب
و گســترش یافــت و هــم درآمــد ملــی مــا از 

پروازهــای ورودی افزایــش یافــت.
ــاز  ــه نی ــت ک ــزی اس ــارکت PPP چی ــه مش البت
به ســالمت قضایــی دارد، مــا فکــر می کنیــم 
ــد  ــه می توان ــن کاری ک ــدی مهم تری ــت بع دول
ــرای  ــای اج ــه به ج ــت ک ــن اس ــد ای ــام ده انج
پروژه هــای بــزرگ کــه مدت هــا بایــد در 
صــف تأمیــن اعتبــار بماننــد، بیایــد و پروژه هــای 
کوچــک بــا ســرمایه گذاری محــدود PPP را 

ــد. ــترش ده گس
 بــرات دیجیتــال کــه در محیــط آزمونــگاه 
وزارت دارایــی اســت یــک نمونــه دیگــر از 
ــت  ــه حاکمی ــی وظیف ــت؛ یعن ــا اس ــن کاره ای
در دیجیتال ســازی بــرات را یــک شــرکت 
خصوصــی انجــام داده اســت و بــا  تســریع 

مقررات گــذاری تــالش می کنــد هــم بــه 
ــم  ــد و ه ــک کن ــی کم ــات مال ــری خدم فراگی
در منافــع آن شــریک باشــد. مــا می توانیــم 
ــرکات،  ــعه گم ــرای توس ــی ب ــور مل ــد اپرات چن
ــه  ــارداری و... داشــته باشــیم. البت حمل ونقــل، انب

اگــر بخواهیــم!

ــای ــیازابزاره ــییک ــربرخ ازنظ
تحقــقزمینــهاســنادتجــاری
دیجیتــالباکچیــناســتواینکــه
ــن ــثباکچی ــابح ــنحوزهه درای
ــما ــرش ــداردنظ ــادین ــتزی اهمی

دراینبــارهچیســت؟
ــاوری در  ــاوری اســت و فّن ــک فّن ــن ی بالک چی
ــال نقــش، رکــن و کارکردهــای  تحــول دیجیت
خــود را دارد،  بالک چیــن روش اســت، فّنــاوری 
اســت، امــا همه چیــز نیســت،  البتــه بالک چیــن 
ــدل  ــدل تفکــری ، م ــک م ــزار پیاده ســازی ی اب
حکمرانــی و مــدل حــل مســئله اســت. از منظــر 
تاریخــی مــدل ذهنــی انســان ها بــرای هــزاران 
ــن  ــوده اســت. بالک چی ســال مــدل متمرکــز ب
کمــک می کنــد مــا بــا رهایــی از قیدهــای 
تجمیعــی بــه راهکارهــای جدیــدی بــرای 
ــاوری  ــن فن ــیم. همچنی ــه برس ــای کهن درده
ــبتًا  ــه روز، نس ــای ب ــی از ابزاره ــن یک بالک چی
ــطح  ــه در س ــت ک ــفافیت باالس ــا ش ارزان و ب
گســترده می توانــد کمــک کنــد دنیــا از تجمیــع 
مســئولیت ها در یــک گــره بــه ســمت تشــریک 
مســئولیت ها در گره هــای متنــوع حرکــت 

ــد. کن
ــانی  ــرمایه انس ــه س ــه ب ــا توج ــا ب ــر م ــه نظ ب
و منابــع طبیعــی کــه مــا در کشــور داریــم 
بالک چیــن می توانــد نقشــی جــدی در ســاخت 
ــد  ــط بای ــد. فق ــا کن ــاد  ایف ــط قابل اعتم آن محی
ــوژی  ــه تکنول ــرد ک ــت ک ــه دق ــن نکت ــه ای ب
بالک چیــن را بــه رمــزارز تقلیــل ندهیــم، 
یکــی از خروجی هــای فّنــاوری بالک چیــن 

تولیــد و مبادلــه رمزارزهاســت.
ــی  ــت گذاران خروج ــن سیاس ــفانه در ذه متأس
ــده  ــف ش ــن تعری ــط بیت کوی ــن فق بالک چی
ــن  ــد بیت کوی ــن فرزن ــی بالک چی ــت. گوی اس

ــه برعکــس!  اســت و ن
بــه بــاور مــا  نهادهایــی ماننــد ققنــوس می تواننــد 
بــرای  رســیدن ایــن فنــاوری بــه جایــگاه و 
ــادی  ــیار زی ــک بس ــود کم ــی خ ــذاری واقع اثرگ
ــه  ــی ب ــت نمایش ــاوری از حال ــن فّن ــا  ای ــد، ت کنن

ــد. ــود برس ــی خ ــق ارزش ــگاه خل جای
بایــد توجــه داشــت کــه فرصــت کوتــاه اســت و در 
چشــم بــه هــم زدنــی راه حل هــای توزیــع شــده و 
ــز را خواهند  ــای متمرک غیرمتمرکز جــای راه حل ه
گرفــت. ایــن ابــر رونــد جهانــی اســت و اگــر دیــر 
ــی خــود را در  ــگاه و مزیت هــای رقابت ــم جای بجنبی

ــم داد. ــی از دســت خواهی عرصــه بین الملل

ــان  ــی از گمرکاتم ــم یک ــا می توانی  م
را بــا مشــارکت بهره بــرداری بخــش 
دولتــی و خصوصــی انجــام دهیــم. 
نمونــه موفــق ایــن کار کشــور ایــران 
ســاخت ترمینــال ســالم اســت. 
ایــن ترمینــال را بخــش عمومــی 
بــا مشــارکت بخــش خصوصــی 
ســاخت و در ازای آن ســرمایه گذاری 
ــی  ــت های ترویج ــتند سیاس توانس
تســهیلی از دولــت بگیرنــد و بــا 
تســهیل درآمــد هــم فــرودگاه 
گســترده تر شــد، هــم پروازهــا 
گســترش یافــت و هــم درآمــد 
ملــی مــا از پروازهــا ورودی افزایــش 

یافــت.
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