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فنــاوری دفتــر کل توزيــع شــده ،بــه عنــوان يــک زيرســاخت قابــل اعتمــاد ،بهتريــن گزينــه در
ديجیتــال ســازی اســناد و اطالعــات هويتــی اســت .مبتنــی بــر ايــن زيرســاخت نــه تنهــا میتوان
اســناد را بــه صــورت ديجیتالــی منتشــر کــرد ،بلکــه چرخــه حیــات امــن اســناد را نیــز میتــوان
بــرای کل ذینفعــان فراهــم کــرد .همچنیــن بــا بهکارگیــری زيرســاخت کلیــد عمومــی و امضای
الکترونیکــی معتبــر ،میتــوان ايــن اســناد را رســمی و اســتناد پذيــر در محاکــم قضائــی کــرد.
کوشــش مــا در ققنــوس بــر ايــن اســت تــا بــا ترکیــب دو فنــاوری  DLTو  PKIاســناد و هويــت
ديجیتالــی را بــه صــورت اســتناد پذيــر و قانونــی در اختیــار مخاطبیــن قــرار دهیــم .بــرای ايــن
منظــور بــا هماهنگــی مرکــز توســعه تجــارت الکترونیــک و يکــی از مراکــز میانــی صــدور گواهی
الکترونیکــی ،زمینــه صــدور گواهــی الکترونیکــی و امضــای الکترونیکــی قابــل اســتناد ،مبتنــی
بــر کلیدهــای رمزنــگاری شــبکه ققنــوس کــه از الگوريتــم  ED25519اســت فراهــم شــد .بديــن
ترتیــب کاربــران شــبکه ققنــوس میتواننــد بــرای کلیدهــای حســاب خــود در شــبکه ققنــوس،
اقــدام بــه صــدور گواهــی الکترونیکــی معتبــر تحــت ضوابــط قانــون تجــارت الکترونیــک کننــد و
بــر ايــن اســاس کلیــه تراکنشهــای امضــا شــده توســط ايــن کلیدهــا در حکــم اســناد رســمی و
قابــل اســتناد در محاکــم قضائــی خواهــد بــود.
مبتنــی بــر ايــن نــوآوری و ترکیــب دو فنــاوری پايــه ،حــال میتــوان بــه صــورت قانونــی جهــت
انتشــار اســناد ديجیتــال معتبــر در حوزههــای کاربــرد متفــاوت اقــدام کــرد .توکــن  SKYCبــه
عنــوان کارت هويتــی ديجیتالــی افــراد ،يکــی از اولیــن کاربردهــای ايــن زيرســاخت اســت که در
آينــده نزديــک در اختیــار کاربــران ققنــوس قــرار خواهــد گرفــت .کاربــران میتواننــد در کیــف
توکــن ققنــوس ،نســبت بــه دريافــت گواهــی الکترونیکــی معتبــر بــرای کلیدهــای حســاب خــود
اقــدام کــرده و مبتنــی بــر ايــن ظرفیــت نســبت بــه اظهــار و ســپس تأيیــد اصالــت کلیــه اســناد
هويتــی خــود اقــدام کننــد .پــس از آن ،اســناد هويتــی افــراد بــه صــورت ديجیتالــی ،امــن و قابــل
انتقــال در اختیــار ايشــان خواهــد بــود و در صــورت نیــاز میتواننــد صرف ـ ًا بــا انتقــال يــک توکــن
 SKYCهمــه يــا بخشــی از اســناد هويتــی خــود را بــا ديگــران بــه اشــتراک بگذارنــد.
از ديگــر کاربردهــای ايــن فنــاوری ،عملیاتــی ســازی توکنهــای  NFTيــا بیتــا در شــبکه
ققنــوس اســت .در اولیــن تجربــه از ايــن فنــاوری بــرای صــدور شناســنامه ديجیتالــی بــرای
میــراث مســتند توســط مرکــز اســناد و کتابخانــه ملــی کشــور اســتفاده شــد و بــر ايــن اســاس
زمینــه شناســايی و حفاظــت از میــراث مســتند در اختیــار اشــخاص ،فراهــم شــد .در آينــده نزديک
مراکــز صــدور توکــن بیتــا ،مبتنــی بــر ظرفیتهــای قانونــی متنــوع راه انــدازی خواهــد شــد
و البتــه بــه مــوازات آن بــه دنبــال ايجــاد بــازار حراجــی توکنهــای بیتــا نیــز هســتیم کــه در
شناســايی ،ارزشگــذاری واقعــی و رونــق مالــی بــازار آثــار هنــری میتــوان تأثیــر قابــل توجهــی
ايجــاد کنــد.
بديهــی اســت کاربردهــای ايــن حــوزه محــدود بــه نمونههــای بیــان شــده نخواهــد بــود و هــر
روز بــر اســاس نیــاز مخاطبیــن میتوانــد يــه مــورد کاربــرد جديــد در حــوزه ديجیتــال ســازی
اســناد را طراحــی و پیــاده ســازی کــرد .پیــش بینــی میشــود برخــی از خدمــات مرســوم در دفاتــر
ثبــت اســناد رســمی ،نظیــر گواهــی امضــا و کپــی برابــر بــا اصــل بــا ايــن فنــاوری متحــول شــده
و شــرايط مطلوبتــری در ايــن حــوزه بــرای شــهروندان فراهــم شــود .در ايــن راســتا ققنــوس
آمادگــی خــود را جهــت همــکاری و مشــارکت در توســعه کاربردهــای مرتبــط بــا ديجیتال ســازی
اســناد ،بــا کلیــه فعالیــن و متولیــان ايــن حــوزه اعــالم میکنــد.
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همکاری سازمان اسناد و کتابخانه ملی و شرکت ققنوس در پروژه بیتا و گنجمان؛

تأمنی مایل جمعی راهی برای نجات
میـراث مستنـد

مهدی فوقی
عضو تحریریه ققنوس

میــراث تاریخــی هــر کشــور ،نشــاندهنده فرهنــگ و تمــدن آن کشــور اســت و
ملتهــای مختلــف همــواره ســعی بــر حفــظ ایــن آثــار کردهانــد؛ امــا توجــه بــه نــوع
میــراث و شــرایط نگهــداری مناســب آن نیازمنــد متخصصیــن و کارشناســان آن حــوزه
اســت .میــراث مســتند و مکتــوب بــه دلیــل ظرافــت و جنسشــان بیــش از دیگــر آثــار در
معــرض از بیــن رفتــن هســتند و شــرایط نگهــداری بهمراتــب پیچیدهتــری نســبت بــه
ســایر امــوال دارنــد .توکــن بیتــا راه حلــی بالکچینــی اســت کــه بــا اســتفاده از تأمیــن
مالــی جمعــی بــه جم ـعآوری و حفــظ ایــن اســناد میپــردازد .در ادامــه بــا دکتــر مظفــر
پاســدار شــیرازی ،معــاون توســعه مدیریــت و منابــع انســانی ســازمان اســناد و کتابخانــه
ملــی ایــران ،دربــاره پروژههــای حفــظ اســناد ملــی بــه گفتوگــو پرداختهایــم.

توضيحــي مختصــر دربــارۀ طــرح حافــظ داده و بفرماییــد
کتابخانــه ملــي در ســالجاری بــا وجــود طــرح حافــظ
چــه اتفاقــي را رقــم خواهــد زد؟
رســالت مــا پاســداري از ميــراث مســتند کشــور اســت .بــراي ايــن کار ابــزار
قانونــي محکمــي نداريــم .در قانــون تعريفــي بــراي «شــي ميراثــي» وجــود
دارد کــه امــکان نگهــداري ،انتقــال و خريدوفــروش اشــيا باالي 100ســال را
از اشــخاص حقيقــي و حقوقــي ســلب کــرده اســت و آن را عتيقــه مينامــد.
ايــن مســئله دربــاره اســناد کاغــذي ،کتــب و نســخ خطــي به شــکلي ديگر
اســت .بــراي اينگونــه اســناد تاريخــي کــه همهشــان اســناد دولتــي و
حکومتــي نيســت و برخــي از آنــان اســناد خصوصــي (خاندانــی و ملکــي)
اســت ،قانــون پشــتيباني وجــود نــدارد .يکــي از داليــل ممنــوع نبــودن
خريدوفــروش ايــن اســناد ،قابليــت خاندانــی آنــان اســت کــه مــورد مطالعــه
علمــا قــرار ميگيــرد .بدينجهــت مــا قانونــي بــراي ميــراث مســتند
نداريــم تــا آن را بهطــور کامــل حفــظ کنيــم.
مــا ســعي کرديــم اســناد را بــه طــرق مختلــف شناســايي و جم ـعآوري
کنيــم .در ايــران  700هــزار نســخه خطــي وجــود دارد کــه تنهــا  ۴۵0هــزار
نســخه از ايــن تعــداد در کتابخانههــا و موزههــاي ايــران وجــود دارد و
مابقيشــان در دســت افــراد اســت .در مورد اســنادي کــه به مراکــز نگهداري
رســيده اســت اطمينــان داريــم کــه در شــرايط مناســبي نگهداري ميشــوند
و دسترســي پژوهشــگران بــه آنهــا نيــز آســان اســت .دو رويکــرد دربــارۀ
نگهــداري اســناد مکتــوب وجــود دارد :در ديــدگاه اول اســناد بهعنــوان
آثــار ملــي قلمــداد شــده و نگهــداري آنهــا بايــد در کشــور انجــام گيــرد و
خروجشــان از کشــور مجــاز دانســته نميشــود .دســته دوم معتقدنــد کــه
چنيــن اســنادي آثــار بشــري هســتند و لزومــي در نگهداريشــان درون
مرزهــاي سياســي يــک کشــور وجــود نــدارد.
مســئله مــورد توجــه مــا آن بخشــي از کتــب اســت کــه در دســت
کتابخانههــا قــرار نگرفتــه اســت .ايــن اســناد از منظــر تاريخــي بــودن،
بــراي مــا اهميــت دارد؛ هرچنــد کــه ممکــن اســت زيبايــي و کيفيــت
اوليــهاش را از دســت داده باشــد .خيلــي از کســاني کــه در کار عتيقــه و
اشــيای تاريخــي فعاليــت ميکننــد ،بــه حــوزه کتــب و نســخ خطي اشــراف
ندارنــد .هــدف مــا از طــرح حافــظ ،شناســاندن اهميــت تاريخــي و جايــگاه
نســخ خطــي و اســناد مکتــوب تاريخــي بــه عموم اســت؛ يعنــي ايــن آثاري
کــه بــه نظــر برخــي منــدرس و بهدردنخــور اســت ،ميراثــي فرهنگــي بــوده
و چهبســا ارزش ريالــي دارد .بــا عنــوان ايــن طــرح ،جايــگاه نســخ خطــي در
اذهــان مخاطبيــن تثبیــت میشــود .همچنیــن بــا ايجــاد ايــن طــرح بــراي
اســتفاده از منافــع مالــي هــم کــه شــده ،ســعي ميکنيــم بتوانیــم نســخه را
در کتابخانههــا هرچنــد بهطــور موقــت نگهــداري کنيــم کــه هــم بابــت
شــرايط مناســب نگهــداري خيالمــان راحــت شــود و هــم بــا تهيــه نســخه
ديجيتالــي آن را بهراحتــي در دســترس پژوهشــگران قــرار دهيــم.
مســئله ضمانــت و تســهیالت بــرای خیلــی از مــردم

گزینــهای جــذاب اســت و ممکــن اســت بســیاری از
افــرادی کــه مالــک ایــن نســخ خطــی هســتند از ارزش
مــادی آن بــی خبــر باشــد ،بایــد توجه داشــت کــه قاعدتاً
ایــن طــرح بــرای دالالن جذابیتــی نــدارد ،امــا مالــکان اثر
کــه در خانــه خــود و در شــرایط نامناســبی از ایــن آثــار
نگهــداری میکننــد بیشــتر جــذب ایــن طــرح میشــوند
و اســتفاده از تســهیالت و پشــتوانۀ تســهیالت بــودن این
آثــار بــرای ایــن دســته از مالــکان جذابیــت دارد ،لــذا بــه
نظــر شــما ایــن طــرح چقــدر آرشــیو را توســعه خواهــد
داد و اســتقبال از ایــن طــرح تــا چــه میــزان خواهــد بــود،
از  ســوی دیگــر چــه چالشــی بــرای اینگونــه حمایــت
وجــود داشــته اســت کــه حــال قــرار اســت طرحــی مثــل
توکــن بیتــا بیایــد و آن را رفــع کنــد؟
عــدم توجــه ويــژه بــه حفاظــت از ايــن ميــراث و کمبــود خالقيــت از
مهمتريــن نواقــص بــوده اســت .در ايــن طــرح ،ابتــدا بــا ايجــاد گفتمــان
ســازي تــاش ميکنيــم تــا جايــگاه ارزش مــادي و معنــوي ايــن نســخ
را ارتقــا داده و مخاطبــي کــه از جنبــه معنــوي آن آگاهــي نــدارد را قانــع
ي آن کوششــی در حفــظ و نگهــداري
کنيــم ،تــا بــه خاطــر جنبــه مال ـ 
آثــار داشــته باشــد .تــاش بعــدي مــا در جهــت تحقــق ايــن هدف اســت
تــا کســي کــه ايــن نســخ را دارد بــراي بهرهگيــري از مزايــاي مذکــور،
نســخ خــود را بهطــور موقــت در اختیــار مــا قــرار دهــد ،تــا عــاوه بــر
نگهــداري اصولــي ،بــه تهيــه نســخه الکترونيــک آن پرداختــه و در اختيار
عمــوم قــرار دهيــم.
تعــداد مخاطبانــي کــه از ايــن طــرح اســتقبال و از آن اســتفاده کننــد چندان
بــراي مــا مطــرح نيســت .اميدواريــم بهواســطه ايــن کار حداقــل تعــدادی
از نســخ را حفــظ کنيــم ،امــا معتقديــم کــه در عرصــه گفتمانســازي تأثيــر
قابلتوجهــي بــر اذهــان کســاني کــه ايــن طــرح بــه گوششــان خــورده،
خواهــد داشــت .بهطورکلــي ســعي ميکنيــم تــا ايــن ميــراث مســتند را
بــا اســتفاده از معامالتــي برد-بــرد پــاس بداريــم .روشهــاي مختلفــی را
بــه کار گرفتهايــم تــا عالقهمنــدي دارنــدگان نســخ بــه همــکاري بــا
مــا جلــب شــود و بتوانيــم مشــارکت عمومــي را بــراي ايــن کار برانگيزيــم.
بــراي نيــل بــه ايــن هــدف ،جمعــي از فرهيختــگان و هنرمنــدان دســت
يــاري بهســوي مــا دراز کــرده و بنيــاد حاميــان اســناد کتابخانــه ملــي را
تشــکيل دادهانــد تــا از ايــن طريــق بتوانيــم کمپينهــاي اهــدا و خريــد
منابــع ،جلــب کمــک خيريــن و شــيوههاي جديــد تأميــن مالــي از طريــق
جمــع ســپاري را بــه کار گرفتــه و طيــف گســتردهتري از اعضــاي جامعــه
را در ايــن کار دخيــل کنيــم .کتابخانــه ملــي در گذشــته از قصــد خــود
مبنــی بــر پــروژۀ حفــظ اســناد ملــی بــا همــکاری وزارت ارتباطــات پــرده
برداشــت و مقــرر شــد در ايــن راســتا شــرکتهاي حــوزه بالکچيــن
بخــش خصوصــي بــه کتابخانــه ملــي کمــک کننــد تــا بهتــر بــه آرشــيو و
مديريــت ايــن اســناد پرداختــه و از حالــت ســنتي خــود خــارج شــود.
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در حــال حاضــر وضعيــت ثبــت اســناد بــه چــه صــورت
اســت؟ آيــا هنــوز بــه شــيوه ســنتي انجــام ميپذيــرد يــا
بــه ســمت نويــن شــدن حرکــت کــرده و ايــن پــروژه بــه
کجــا رســيده اســت؟
ايــن بحــث اوليــن بــار زمانــي کــه مهنــدس آذري جهرمــي بــراي بازديــد از
کتابخانــه ملــي تشــريف آورده بودنــد مطــرح شــد کــه بالکچيــن ميتواند
بــه ســازمان اســناد کتابخانــه ملــي کمــک کنــد .بالکچيــن درزمينــه
رمزارزهــا جهــان را تســخير کــرده امــا در ســاير کاربريهــا هنــوز نتوانســته
بهصــورت موفقــي پيادهســازي شــود .مــا ســعي داريــم برخــاف ســير
جهانــي از ايــن امــکان اســتفاده کنيــم و در ايــن راســتا گامهــاي خوبــي نیز
برداشــت ه شدهاســت .اميدواريــم ايــن اقدامــات در ســازمان اســناد کتابخانــه
ملــي تحولــي جــدي در اطالعرســاني و دســترسپذير کــردن منابــع داشــته
باشــد و بــا مــوارد مختلفــي مثــل قراردادهــاي هوشــمند تالشــي در زمينــه
حفــظ حقــوق مؤلــف و مالکيــت فکــري خصوصـ ًا در حــوزه فرهنگي ،نشــر
ديجيتــال ،اصالــت ســند و نقلوانتقــال از ســامانهاي بــه ســامانه ديگــر
ايجــاد کنــد .اتفاقــات خوبــي در ســازمان دراينبــاره رقــم خواهــد خــورد
و اميدواريــم در ايــن فرصــت کوتــاه (تــا پايــان دولــت) بتوانيــم خبرهــاي
خوشــي را ارائــه کنيــم.
آیا توکن حافظ در همين دولت رونمايي ميشود؟
امیدواریم به زودی توکن حافظ در این دولت رونمایی شود.
تأميــن مالــي جمعــي کــه اکنــون از آن اســتفاده ميکنيم بــراي اســتفادهاي
عملياتيتــر نســبت بــه توکــن گنجمــان اســت .هرچنــد کــه ميشــد
ايــن دو توکــن را نيــز بــا روشهــاي غيربالکچينــي طرحريــزي
کنيــم .درهرحــال اميدواريــم ســاير طرحهــا را نیــز تــا قبــل از پايــان
دولــت بهرهبــرداري کنيــم .اينهــا کاربريهايــي اســت کــه صرفــ ًا بــا
بالکچيــن قابلدسترســي بــوده و بهنوعــي اســتفاده خالــص و برجســته
فنــاوري بالکچيــن اســت و ميتوانــد تحــوالت عظيمــي را در ايــن
عرصــه ايجــاد کنــد.
اســناد ديجيتــال ميتوانــد چــه جايگاهــي در ســازمان
اســناد و کتابخانــه ملــي ايــران داشــته باشــد .برچســبي
کــه اکنــون بــه ســازمان اســناد کتابخانــه ملــي ايــران زده
ميشــود ،ايــن اســت کــه همچنــان در وضعیــت دهــه 70
ي عقبمانــده اســت.
و  80گيــر کــرده و خیلــی از فنــاور 
چــرا زمانــي کــه نيــاز اســت ايــن بخــش نيــز همچــون
ســاير بخشهــاي دولــت بــه ايــن ســمت حرکــت کنــد
تــا يکپارچگــي صــورت بگيــرد ،صرفــاً بــه الکترونيکــي
کــردن راضــي شــده و حرکتــی بــه ســوی هوشمندســازی

مــا پــروژه جدیــد بــه نــام پــردازش
خــودکار را از ســال  98آغــاز کردیــم کــه
پــردازش توصیفــی کتــاب ،پــردازش
کامــل پایاننامــه و مقالــه را بــه کمــک
هــوش مصنوعــی انجــام داده و بــه
ســرویس تبدیــل میکننــد و اآلن در
حــال اســتفاده اســت
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و ديجيتالــي شــدن صــورت نمیگیــرد؟
بایــد گفتــه شــود در ایــن زمینــه اطالعــات شــما کامــل نیســت .تصويــر
دهــه  70و  80از کتابخانــه ملــي شــايد نتيجــه کمهمتــي پيشــينيان در
اطالعرســاني باشــد .در دوره اخيــر پلتفــرم مناســبي بــراي اســتفاده از
فنــاوري ايجــاد کرديــم .در حــال حاضــر از فناوریهــا اســتفاده ميشــود و
در حــال ايجــاد خدمــات جديــدي در حــوزه فنــاوري هســتيم.
بایــد ذکــر شــود کــه از ســال  97بــه دنبــال اســتارتاپها رفتيــم و ســعي
کرديــم چالشهايمــان را بــا اســتفاده از آنهــا رفــع کنيــم.
ســال  98رويــدادی اســتارتاپي مبنــي بــر چالشهــاي ســازمان برگــزار شــد
کــه تعــداد کثيــري از گروههــاي اســتارتاپي در ایــن رویــداد شــرکت کردنــد.
ايــن اوليــن جايــي بــود کــه توانســتيم بــراي ايــن مســئله برنــد  Libtechرا
ســاخته ،در رويــداد ويتــا معرفــي کــرده و در حرکتــی در جهــت ابعــاد جديــد
آن صــورت گیرد .در ســه ســال گذشــته ســعي شــد تــا زيرســاختهاي الزم
بــراي اينگونــه خدمــات را ايجــاد شــود .هرچنــد تــا پيشازايــن نــگاه مــا
تنهــا الکترونيکــي کــردن و ارائــه نســخه اســکن شــده بــه مخاطبــان بــود
ولــي در حــال حاضــر حرکتــی رو بــه جلــو داشــتهایم .از ســامانه OCR
بــراي تبديــل متــون کاغــذی بــه متــون دیجیتالــی اســتفاده میشــود تــا
بســتري مناسـبتر بــراي دادهکاوي و جســتجوي بهتــر اطالعــات فراهــم
شــود؛ همچنيــن از هــوش مصنوعــي در زمینــه کتابداری اســتفاده میشــود.
در تيرمــاه ســال  1399ســاختمان مرکــز نــوآوري و توســعه کسـبوکارهاي
داده محــور راه انــدازی شــد کــه پايگاهــي بــراي تعامــل بــا اســتارتاپها و
شــرکتهاي دانشبنيــان بــود .بــه ايــن واســطه ارتبــاط کتابخانــه ملــي
بــا عرصــه ف ّنــاوري الکترونيــک مســتمر شــد .ازجملــه فناوريهايــي کــه
در روندهــای خدمــات دهــی در ســازمان بــه کار گرفتــه شــد ،اســتفاده از
هــوش مصنوعــي بــراي پــردازش دادههــا و اطالعــات موجــود در ســازمان
بــود .يکــي از کارهــاي مهمــي کــه ســازمان انجــام ميدهــد و ســاالنه
هزينــه زيــادي را بابــت آن ميپــردازد فهرستنويســي اســت؛ تــا دیگــر
کتابخانههــا و منابــع آرشــيوي بتواننــد از آن اســتفاده کننــد .به همیــن روی
پــروژهاي بــه نــام پــردازش خــودکار را از ســال  98آغــاز شــد کــه پــردازش
توصيفــي کتــاب ،پــردازش کامــل پاياننامــه و مقالــه را بــه کمــک هــوش
مصنوعــي انجــام داده و بــه خدمــات قابــل ارائــه بــه مخاطبــان تبديــل
ميکنــد کــه در حــال حاضــر از آن اســتفاده میشــود.
رويــداد  Libtech2نيــز برگــزار شــد کــه در آن بــراي اوليــن بــار وارد حــوزه
«تشــخيص موضــوع» شــديم .بهواســطه آن مســابقهاي بــراي اختصــاص
دادن رده کنگــره بــه کتــاب -يکــي از کارهــاي تحليلــي کــه متخصصيــن
فهرســتنويس انجــام ميدهنــد -برگــزار و در آن از هــوش مصنوعــي
بــراي سيســتم يادگيــري عميــق ماشــيني اســتفاده شــد .اکنــون در انتظــار
تثبیــت وضعيــت کرونــا هســتیم تــا مراســم اختتاميــه آن را برگــزار کــرده،
برنــده را معرفــي و بــا آن قــرارداد امضــا کنيــم .پـسازآن نیــز از اين ســامانه
بــراي کمــک بــه فهرستنويســي رده کنگــره اســتفاده خواهیــم کــرد.
گام بعــدي در پــردازش خــودکار اســتفاده از هــوش مصنوعــي بــراي
تشــخيص موضــوع هســت کــه اگــر بهدرســتي انجــام شــود تحولــي
جــدي در عرصــه جســتجوي منابــع کتابخانـهاي خواهــد بــود و دسترســي
منابــع را تســهيل خواهــد کــرد .در حــال حاضــر کتابخانــه بحثهــاي
مهمــي را در عرصــه فنــاوري و اســتفاده از دانــش روز دارد و رويکردهــاي
نوينــی را تجربــه ميکنــد .وظيفــه جديــدي کــه بــراي ســازمان ايجــاد
ميکنيــم ســرويسدهي دادههــاي کالن بــه مخاطبيــن فناوريهــا اســت.
گامهــاي نخســتين را برداشــتهايم و ســعي ميکنيــم بــا گذشــت زمــان
ســرويسدهيها را افزايــش دهيــم.
پــس بــا اينوجــود عــاوه بــر جبــران عقبماندگيهــا
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شــاهد پيشــرفتهايي هــم در ايــن عرصــه بودهايــم
کــه بــه دولــت بعــد موکــول خواهــد شــد؟
مطالعاتــي در حــوزۀ اســتفاده از هوش مصنوعــي در فرايندهــاي کتابخواني
صــورت گرفتــه اســت .کمپانيهــای بســیاری در سراســر جهــان ماننــد
گــوگل در زبــان انگليســي فعالیــت بســیاری داشــتهاند در حالــی کــه مــا در
حــوزۀ زبــان فارســي عملکــرد بســیار ضعیفــی داشــتهایم ،امــا بــا ایــن حــال
نیــز در ســاير کتابخانههــا از ســرويسهای مبتنــی بــر هــوش مصنوعــی
بــه ايــن صــورت اســتفاده نکردهانــد ،بنابرایــن بایــد گفــت کــه اقدامــات
پیشــروانهای در ســطح جهــان توســط مــا انجــام گرفتــه اســت.
مهمتريــن دســتاوردي کــه کتابخانه ملــي در ســال1400
از رويآوري بــه فناوريهــا بــه دنبــال آن اســت ،چيســت؟
مــا جــداي از طــرح حافــظ (توکــن بیتــا) بــا همــکاري مجموعــه ققنــوس،
پــروژه گنجمــان را نیــز داريــم کــه در حــوزه بالکچيــن رويکــرد راهبــردي
توســعه ســازمان و افزايــش مشــارکت مردمــي را دارد .بحــث کليــدي مــا
ايــن اســت کــه ايــن ســازمان دولتــي بــدون مشــارکت مــردم نميتوانــد
نقــش خــود را در حفــظ ميــراث تاريخــي بهدرســتي انجــام دهــد و نيازمنــد
مشــارکت هرچــه بيشــتر مــردم اســت .طــرح حافــظ و گنجمــان بــه منظور
تأميــن مالــي جمعســپارانه بــراي خريــد آن دســته از اســنادي اســت کــه نه
ميتوانيــم اهــدا کنيــم ،نــه بــه مــا اهــدا ميکننــد و نــه شــرايط مناســبي
بــراي نگهــداري دارنــد .مــا در پــي آنيــم کــه چنيــن اســنادي را خريــداري
کــرده و نــزد خــود نگهداريــم تــا ترجيحـ ًا از کشــور خــارج نشــود .جــداي
از ايــن دو گام ،اميــدوارم کــه بتوانيــم رونمایــی مناســبی از کاربريهــاي
بالکچيــن داشــته باشــيم و در کنــار آن اســتفاده از هــوش مصنوعــي در
پــردازش خــودکار و پــردازش تحليلــي کتــاب دســتاوردهايي ارائــه دهيــم.
بنابرایــن در کنــار طــرح حافــظ از هرکــس کــه نســخه خطــي را دارد امــا
شــرايط نگهــداري مناســبي بــراي آن نــدارد حمايت میشــود .از او خواســته
میشــود آن منبــع را بهصــورت امانــت در اختيــار ســازمان قــرار دهــد
تــا در شــرايط اســتاندارد نگهــداري شــود ،بــه ايــن کار امانــت ســپاري
گفتــه میشــود و افــراد دیگــر ماننــد صنــدوق امانــات از آن نســخ اســتفاده
ميکننــد .در حيــن ايــن امانــت ســپاري نيــز ميتواننــد طــرح حافــظ را
فعــال کــرده و معــادل ارزش نســخه ،وثيقــه دريافــت وام اخــذ کننــد.
ارزشگذاری اسناد توسط شما انجام میپذیرد؟
بلــه؛ خريدوفــروش اســناد تاريخــي منــع قانونــي نــدارد .کتابخانههــاي
بــزرگ کشــور مثــل کتابخانــه دانشــگاه تهــران و آســتان قدس رضــوي در
ســاليان گذشــته کميتــه ارزيابــي و قيمتگــذاري نســخ خطــي داشــتهاند.
مــا دو کميتــه تخصصــي داريــم که برجســتهترين نســخه شناســان کشــور
هســتند .ايــن دو کميتــه منابــع مخاطبــان را ارزيابــي صحــت ســنجي و
قيمتگــذاري ميکننــد .مبتنــي بــر هميــن قیمــت گــذاری کميتــه،
منبــع را از محــل بودجــه دولتــي خريــداري کــرده و بــر بنــاي هميــن
قيمتگــذاري بــه بانــک بهعنــوان ارزش ميــراث مســتند و معــادل ريالــي
معرفــي ميکنيــم.
مــردم مطمئــن باشــند کــه ايــن ارزشگــذاري کــم
نخواهــد بــود؟
بلــه؛ فلســفه اصلــي کميتــه قيمتگـذاري تعییــن قیمــت بـراي خريد توســط
ســازمان اســت .افـراد ايــن کميتــه نســبت بــه نظــارت دولــت آگاهــی دارنــد و
يداننــد کــه هزينــه ايــن خريــد بــا دولــت اســت و دغدغــه حفــظ ميـراث
م
و فــروش آن بــه کتابخانــه را دارنــد .از اينســو تمــام ســعی خــود را مبــذول
خواهنــد داشــت تــا رقم متعادلــی را بهعنـوان قیمت کارشناســی مطــرح کنند.

فلســفه اصلــی کمیتــه قیمتگــذاری
بــرای خریــد ماســت .افــراد ایــن کمیتــه بــه
نظــارت دولــت آگاه هســتند و میداننــد
کــه هزینــه ایــن خریــد بــا دولــت اســت
و دغدغــه حفــظ میــراث و فــروش آن بــه
کتابخانــه دارنــد

نرخ سود این تسهیالت چقدر است؟
در واقــع بایــد متذکــر شــوم کــه خــود بنــده نیــز در جریــان ایــن موضــوع
نیســتم .طــرح حافــظ ایجــاد کننــدۀ وام نیســت ،بلکــه قرار اســت بــه عنوان
وثيقـهاي بــراي طرحهــاي بانــک ملــي اســتفاده شــود .فــرد بــراي دريافــت
وام ميتوانــد بهجــاي ســند خانــه ،طــا و ابــزار وثيقــه ســنتي از طــرح
حافــظ اســتفاده کنــد و وثیق ـهای معــادل ارزش نســخه خــود در ســازمان
تحویــل بانــک ملــی دهــد.
در مورد گنجمان توضيح دهيد؟
پیــش از هــر چیــز بایــد مراتــب قــدر دانــی خــود را از دکتــر فاطمــي بــرای
دو پــروژه همــکاري مــا و ققنــوس بــا رويکــرد مســئوليت اجتماعــي اعالن
کنيم.بــه طــور کلــی ســعیمان بــر ایــن اســت کــه بــه هــر صــورت ممکن
مشــارکت ايرانيــان را در پاســداري از ميــراث مســتند جلــب کنيم.
يکــي از ايــن طرحهــا گنجمــان اســت کــه بــه کمــک بنيــاد حاميان اســناد
کتابخانــه ملــي طراحــي و راهانــدازي شــده اســت و ســعی ميکنــد ايــن
ميــراث مســتند را کــه مالــک آن متقاضــي فــروش نســخه خطــي خــود
اســت ،جــداي از کمــک خيريــن و بودجــه دولتــي بتوانــد بــا اســتفاده از
جمــعآوري کمکهــاي خُ ــرد عالقهمنــدان بــه حــوزه ميــراث مســتند
خريــداري کنــد .ايــن شــيوه مرســوم تأميــن مالــي جمعــي اســت کــه بــا
کمکهــاي خــرد جمعــي ،پــروژهاي را تأميــن مالــي ميکننــد .مــا ســعي
داريــم گنجمــان ،هــم رويکــرد گفتمانســازانه خــود را داشــته باشــد و هــم
شــهروند جامعــه را بــه برداشــت گامــي در جهــت حفــظ ميــراث مســتند
ترغيــب کنــد .شــايد اين همــکاري و مشــارکت ،هم بــراي مشــارکتکننده
خــوب باشــد و هــم بــرای ســازمان ،کــه جامعــه را بــه موضــوع حســاستر
کــرده و نســخهاي قابلدســترستر از ســند تهيــه میکنــد.
آیــا ایــن طرحهــا ثبــت شــده هســتند یــا اینکــه بــا
انتخابــات و عــوض شــدن دولــت ممکــن اســت تغييــر
کننــد؟
هــر تغييــر مديريتــي فــراز و فرودهايي بــه همــراه دارد ولــي هرکــدام از اين
طرحهــا پــروژهاي اســت کــه توســط بنيــاد پيگيــري شــده و بــا تغييــرات
مديريتــی کمتــر دســتخوش تغییــر میشــود .برخــي از ايــن طرحهــا
ايدههــاي خوبــي هســتند کــه ضمانــت اجراييشــان دغدغــۀ مخاطبيــن
اســت و هــدف ایــن اســت کــه فــارغ از مســئولين کتابخانــه بحــث حفــظ
ميــراث مســتند تبديــل بــه دغدغــه بخشــي از مــردم شــود .ايــن مطالبــه،
مســئولين بعــدي را نیــز مجبــور بــه پاســخگويي خواهــد کــرد و نهايت ـ ًا
ممکــن اســت شــکل آن عــوض شــود امــا قطع ـ ًا عنــوان و ماهيــت آن
تغييــر نخواهــد کــرد.

| | kuknos.ir

11

به امپراتوری دیجیتال خوش آمدید

هویت دیجیتال در صنعت بانکـداری

تورج اکبری قطار
کارشناس صنعت بالکچین
فقــدان هویــت دیجیتــال ،فرآینــد توســعه و ارائــه خدمــات کارآمــد ،امــن و
دیجیتــال محــور را در حوزههــای مالــی محــدودمیکنــد .در حــال حاضــر
موضوع هویــت دیجیتال ،مشــکل بزرگــی بــرای کارآفرینــان در حــوزه فناوری
مالــی بــه شــمارم ـیرود .بســیاری از ایــن کارآفرینــان در تالشاند تــا خدماتی
کام ـ ً
ا دیجیتــال را ارائه دهنــد ،امــا فرآینــد شناســایی کاربران همــواره آنــان را
مجبــور بــه اســتفاده از کانالهــای فیزیکــیمیکنــد .هماکنــون ،کارآفرینــان
حــوزه فنــاوری مالــی شــاهد توســعه نســل جدیــدی از سیســتمهای هویــت
دیجیتــال هســتند؛ سیســتمهایی کــه بــرای تــداوم نوآوریهــا و ارائــه خدمات
کارآمــد ،امــن و دیجیتــال محــور در حــوزه فنــاوری مالــی ،ضروریانــد .در این
نوشــته بر آنیم تــا تعریفــی مقدماتی بــر مفهوم هویــت دیجیتال داشــته باشــیم.

هویــت دیجیتــال بــه مؤسســات مالــی اجــازهمیدهــد فعالیتهای مهــم خود
را بــا دقت بســیار بیشــتری نســبت بــه آنچــه شــواهد هویتــی فیزیکــی فراهم
میکند ،بــه انجــام رســانند و بســیاری از فرآیندهای خــود را ســاده کــرده و تمام
یا بخشــی از ایــن فرایندهــا را خودکار ســازند.
تعییــن و شناســایی هویــت از مهمتریــن بخشهــا در اکثــر خدمــات صنایــع
مالی اســت و امــکان ارائــه محصــوالت و خدمــات پایه مالــی را فراهــممیکند.
وابســتگی بــه پروتکلهــای تشــخیص هویــت فیزیکــی ،باعــث ناکارآمــدی
و بــروز خطاهــای بســیار در ایــن فرآیندهــامیشــود .امــا هویــت دیجیتــال،
پتانســیل باالیی بــرای بهبــود و توســعه فرآیندهــای اصلی خدمــات مالــی دارد
و فرصتهــای جدیــدی را فراهــممیکنــد.

تصمیمات عملیاتی

تجربه مشتری و تحویل محصول

آگاهی داشتن از سالیق و عادات مشتریان میتواند
به مؤسسات مالی کمک کند تا تجربیات بسیار
بهتری را به مشتریان ارائه دهند (مانند تغییر و
سفارشیسازی الزامات احراز هویت بر مبنای رفتار)

خدمات رایج مالی مانند بیمه و اعتبار و همچنین
تجربه مشتریان مانند مراکز تماس و مراکز دریافت
صورتحسابها ،متکی به برخورداری از دانش دقیق
و عمیق از مشتریان هستند.
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افراد (موجودیت حقیقی)
خصیصههای انتسابی
جزیی از ماهیت یک
موجودیت

خصیصههای اکتسابی
در طول زمان گردآوری و توسعه
مییابند و امکان تغییر و تکامل
دارند.
خصیصههای اختصاصی
ویژگیهایی که به یک
موجودیت نسبت داده میشود
و عموما بازتابی از روابط با دیگر
موجودیتها است.

• سن
• قد
• تاریخ تولد
• اثر انگشت
• سابقه درمانی
• ترجیحات و رفتارها
(مثل فرادادههای تلفنی)

• شماره شناسایی ملی
• شماره تلفن
• آدرس ایمیل

هویت چیست؟
در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه هویــت چیســت بایــد گفــت :هویــت
مجموعـهای از ویژگیهــای منحصــر بــه فــرد اســت کــه عــاوه بــر توصیف
یــک موجــود ،متمایــز کننــده آن از دیگــر انــواع موجــودات اســت .امــا بایــد
توجــه داشــت کــه هویــت یــک موضــوع همگــن و یکپارچــه نیســت؛ چــه
اینکــه خصایــص و ویژگیهــای تشــکیل دهنــده هویــت یــک موجود ،بســیار
متنوعانــد امــا در مجمــوعمیتــوان آنهــا را در  3دســته کلــی دســتهبندی
کــرد :خصایــص انتســابی ،اکتســابی و اختصاصــی .همچنین این دســتهبندی
از خصیصههــا رامیتــوان بــرای ســه نــوع موجودیــت در مؤسســات
مالــی شــامل اشــخاص حقیقی(افــراد) ،اشــخاص حقوقــی (شــرکتها،
اســتارتآپها و )...و داراییهــا تعییــن کــرد.
داراییهــا نیــز بــه عنــوان یــک موجودیــت هویــت دارنــد ،امــا بــرای حضــور
در یــک تراکنــش نیازمنــد یــک نهــاد ناشــر هســتند و خودبهخــود نمیتواننــد
وارد یــک تراکنــش شــوند.
ارکان مدیریت هویت و دسترسی
مدیریت هویــت و دسترســی ( )IAMبیانگر چارچوبــی از فرآیندها ،سیاس ـتها
و فناوریهــای کسـبوکار اســت کــه مدیریــت [ایجــاد ،نگهــداری و اســتفاده
از] هویتهــای دیجیتــال را تســهیلمیکنــد .ایــن چارچــوب بــرای تعریــف
نقشهــا ،امتیــازات دسترســی کاربــران شــبکه و شــرایط مربــوط بــه اعطــا یا
رد درخواس ـتهای دسترســی کاربــران (مشــتریان ،کارمنــدان ،پیمــانکاران)
بــه منابــع بانــک مــورد اســتفاده قــرارمیگیــرد .مدیریت هویــت و دسترســی
امکان دســتیابی افــراد درســت ،با دسترســی صحیــح ،بــه منابــع دارای صحت
و بــه دلیــل درســت را فراهــم کــرده و اطالعــات مربــوط بــه دسترســی را
نگهــداریمیکنــد.
• مدیریــت هویــت ،اعتبارنامــه و مدیریــت دسترســی را میتوان بــه عنوان
مؤلفههــای اصلــی  IAMدر نظــر گرفــت کــه بــا دو مؤلفــه حاکمیــت و
همپیمانــی پشــتیبانی و تکمیــل میشــوند .ایــن مؤلفههــا در واقــع بیانگــر
مجموع ـهای از ابزارهــا ،سیســتمها و سیاس ـتها هســتند کــه دسترســی
بــه منابــع را مدیریــت ،پایــش و ایمنســازی میکننــد .ایــن منابــع ممکــن
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موجودیتهای حقوقی

داراییها

• صنعت
• وضعیت کسبوکار

• ماهیت دارایی

• صادرکننده دارایی

• سوابق کسبوکار
• سوابق حقوقی

• تاریخچه مالکیت
• تاریخچه تراکنش

• شمارههای شناسایی
• صالحیت قانونی
• مدیران

• شمارههای شناسایی
• حضانت و سرپرستی

اســت فایلهــای الکترونیکــی ،سیســتمهای رایانـهای یــا منابــع فیزیکــی
(اتــاق ســرور ،ســاختمانها و  )...باشــند.
• مدیــران فنــاوری اطالعــات بــا بهرهگیــری از مدیریــت هویــت دیجیتال
میتواننــد دسترســی کاربــران بــه منابــع و اطالعــات حیاتــی بانــک را
کنتــرل کننــد .مهمتریــن هــدف مدیریــت هویــت و دسترســی ســازمان
ایجــاد یــک هویــت دیجیتــال واحــد بــه ازای هــر فــرد در بانــک اســت.
زمانــی کــه هویــت دیجیتــال فــرد ایجــاد شــد بایــد عملیــات نگهــداری،
اصــاح و نظــارت بــر آن در کل چرخــه عمــر دسترســی کاربــر آغــاز شــود.
روندهای سوق دهنده بانکها به سمت سیستمهای
هویت دیجیتال
پنــج رونــد اصلــی کــه نیــاز بــه سیســتمهای هویــت دیجیتــال کارآمــد و مؤثر
را روز بــه روز شــدتمیبخشــد عبارتانــد از:
 -1افزایــش حجــم تراکنشهــا :شــمار تراکنشهــای متکــی بــه
هویــت در حــال افزایــش اســت .ایــن افزایش ناشــی از بیشــتر شــدن اســتفاده
از کانالهــای دیجیتــال و افزایــش ارتباطــات میــان موجودیتهــای مختلــف
اســت.
 -2افزایــش پیچیدگــی تراکنشها:تراکنشهــا میــان
موجودیتهــای متفــاوت و جــدا از هــم ،بــدون این کــه از قبــل رابطـهای با هم
داشــته باشــند ،در حال افزایــش اســت (ماننــد تراکنشهــای میان مشــتریان و
کســبوکارها در خــارج از مرزهــا).
 -3افزایــش توقعــات مشــتریان :مشــتریان توقــع دارنــد خدمــات
بینقصی کــه از تمامــی کانالهــا در دســترس باشــد را دریافــت کننــد .آنها به
اســتفاده از خدماتــی رویمیآورنــد کــه بهتریــن تجربــه مشــتری را ارائــه کند.
  -4الزامــات دقیقتــر در تنظیــم مقــررات :ســازمانهای تنظیــم
مقــررات خواســتار افزایــش شــفافیت پیرامــون تراکنشهــا هســتند .یعنــی
مؤسســات مالــی نیازمنــد دقــت و صحــت بیشــتری در اطالعــات هویــت
مشــتریان بــوده و مســئولیت بیشــتری بــرای اطالعــات هویتــی مفقــودی یــا
نادرســت متوجــه آنــان اســت.
 -5افزایــش ســرعت صدمــات مالــی /شــهرت :ابزارهــا و
فناوریهــای مــورد اســتفاده توســط بازیگــران غیرقانونــی بــرای انجــام

ماهنامه ققنوس | شماره ششم

ســازمانهای خصوصــی اســت کــه نیازمنــد دیــد همــه جانبــه بــه
مســئله هویــت اســت.

فعالیتهــای نامشــروع در سیســتمهای مالــی ،روز بــه روز پیچیدهتــر
شــده و توانایــی آنــان بــرای وارد آوردن صدمــات مالــی یــا شــهرت از طریــق
سیســتمهای هویتــی ضعیــف نیــز بیشــتر میشــود.

عدم توجه بانکهای دیجیتال به هویت دیجیتال

زیستبوم اعتماد هویت دیجیتال

ترکیبــی از فاکتورهــای مختلــف در کمتوجهــی بانکهــای دیجیتــال بــه
موضــوع هویــت دیجیتــال دخیــل هســتند .بهعنوانمثــال در ایاالتمتحــده،
دسترســی دیجیتــال بــه حســابهای بانکــی کمتــر از دیگــر صنایــع و
کشــورها اســت .بیســت ســال پــس از شــروع بانکــداری الکترونیکــی تنهــا
حــدود دوســوم آمریکاییهــا از طریــق کانالهــای آنالیــن بــه حســابهای
خــود دسترســی پیــدا کــرده و تنهــا یکســوم آنهــا از دســتگاههای موبایــل
بــرای دسترســی بــه حســابهای بانکــی خــود اســتفاده میکننــد .از طرفــی،
نهادهــای رگالتوری نیــز در تالش هســتند تــا از مشــتریان در مقابــل اقدامات
ســارقین محافظــت کننــد .درنتیجــه ،بانکهــا فشــار بســیارکمی از جانــب
مشــتریان و نهادهــای رگالتــوری بــرای ورود بــه حــوزه هویــت دیجیتــال
احســاس میکننــد .بااینوجــود ،بانکهــا آمــاده حــل چالشهــای مربــوط
بــه حــوزه هویــت دیجیتــال هســتند .مدیــران ارشــد اجرایــی بانکهــا در
نظرســنجی کــه بهمنظــور بررســی مهمتریــن چالشهــای ســال ۲۰۱۸
انجــام شــد امنیــت ســایبری را بهعنــوان اصلیتریــن چالــش ســازمان خــود
مشــخص کردند .رویکردهــای هویتــی در تأمین امنیــت از روندهــای نوظهور
در ایــن حــوزه هســتند

همــراه بــا پیشــرفت فنــاوری و افزایــش اســتفاده از هویــت دیجیتــال
بایــد یــک چارچــوب قانونــی همراســتا بــا تحــوالت مــداوم عصــر
حاضــر وجــود داشــته باشــد .رگالتورهــامیتواننــد بــا هدایــت
اکوسیســتمهای دیجیتــال ،حرکــت بــه ســمت ابزارهــای احــراز
هویــت قو یتــر کمــک کننــد .از جملــه مــواردی کــه بایــد در
اکوسیســتم هویــت دیجیتــال رعایــت شــود عبارتانــد از:
• تقویت امنیت و حریم خصوصی
• مســئولیتپذیری موجودیتها در قبال خصیصههای هویتی
• آسیبپذیریها و نشــتهای دادهای سیستمهای هویتی
بــر ایــن اســاس ،سیســتمهای هویتــی نیازمنــد ویژگیهایــی
هســتند .
اگــر راه حلــی بتوانــد ســه عنصــر راحتــی ،اعتمــاد و کنتــرل را بــه
صــورت همزمــان در اختیــار کاربــر قــرار دهــد از مزیــت رقابتــی قابــل
توجهــی برخــوردار خواهــد بــود .ارزیابــی فرصتهــا و ارزش آفرینــی
موفقیــت آمیــز ،مهمتریــن چالــش پیــش روی نهادهــای دولتــی و

ویژگیهای مورد انتظار از سیستمهای هویتی

مهمترین چالشهای پیش روی بانکها

چالشهای امنیت سایبری
نرخ بهره
هزینه های صندوقها

اعتماد

کارایی /هزینه های غیربهره ای
رشد مشتریان جدید
محدودیتهای رگوالتوری

راحتی

اقتصاد ضعیف/تقاضای وام

کنترل

درآمدهای غیر بهرهای
کیفیت اعطای اعتبار/وامهای مشکلدار
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نمایش

شکلدهی به

همراستایی
با رگوالتوری

مدل همکاری

نهادهای
دولتی

• راهحلهای ملی هویت
• اعتماد و امنیت
• دسترسی به دولت
الکترونیکی

• چارچوب رگوالتوری
• همکاری متقابل
• اعتبارسنجی

• اکوسیستم اعتماد
• مشارکت دولتی-
خصوصی

• نظارت
• ترویج

کسبوکار
خصوصی

• نیازهای مشتری
• اولویتبندی موردهای
کاربردی
• موردهای کسبوکار

• انطباقپذیری
• تضمین اعتماد

• مشارکت فناورانه
•رویکرد تجاری
• ایجاد کنسرسیوم

• واسط کاربری/تجربه
مشتری
• عملیات کسبوکار
• یکپارچگی فنی
• توجه به بهروشها

فرصتها

ایجاد ارزش

چارچوب هویت دیجیتال
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تأثیر هویت دیجیتال فراتر از ارائه خدمات مالی
هویــت ،انجــام بســیاری از تراکنشهــای اجتماعــی را ممکــن و
سیســتمهای هویتــی قدرتمنــدی را ایجــاد میکنــد کــه بــرای عملکــرد
جامعــه ضــروری هســتند .در حــال حاضــر ،سیســتمهای هویــت
فیزیکــی بــه خاطــر اینکــه اطالعــات را در معــرض دیــد دیگــران قــرار
میدهنــد و میــزان مخاطــره باالیــی بــرای از دســت رفتــن یــا ســرقت
اطالعــات دارنــد ،ریســکهای زیــادی را متوجــه کاربــران میکننــد.
ایــن سیســتمها همچنیــن بــه خاطــر وجــود احتمــال ســرقت هویــت و
دسترســی بازیگــران غیرقانونــی به خدمــات عمومــی و خصوصــی ،جامعه
را نیــز در معــرض مخاطــرات قــرار میدهنــد.
تراکنشهــای عمومــی :تمامــی موجودیتهــا ملــزم بــه اثبــات
هویــت خــود یــا ویژگیهــای خاصــی از خــود هســتند تــا مشــروعیت
خــود بــرای دسترســی بــه خدمــات عمومــی را نشــان دهنــد.
نمونهها
• دسترسی به کمکهای اجتماعی (مانند امنیت سالمندی ،بیمه بیکاری)
• دسترسی به آموزش
• دسترسی به خدمات درمانی
• دسترسی به ساختارهای مدنی (مانند رأیگیری)
تراکنشهــای خصوصی:تمامــی موجودیتهــا ملــزم بــه اثبــات
هویــت خــود یــا ویژگیهــای خاصــی از خــود هســتند تــا بتواننــد در
تراکنشهــای خصوصــی شــرکت کننــد
نمونهها
• بسیاری از تراکنشهای بازرگانی پایه
داراییها

نهادهای قانونی

افراد

شبکههایی که داخل مرزهای طبیعی
سیستم هویتی برای داراییها شکل
میگیرند ،مبتنی بر رده دارایی ،منشا
داراییها یا مالکیت آنها هستند.
نمونههای این شبکهها شامل شبکههای
ثبت داراییهایی است که همگی تحت
مالکیت یک نهاد واحد هستند.

شبکههایی که داخل مرزهای طبیعی
سیستم هویتی برای نهادهای قانونی
شکل میگیرند ،مبتنی بر تابعیت ملی ،بازه
جغرافیایی و صنعت هستند.
نمونههای این شبکهها شامل شبکههای
ثبت کسب و کارهای ملی یا جهانی
وسیستمهای شناسایی صنعت است.

شبکههایی که داخل مرزهای طبیعی
سیستمهای طبیعی برای افراد شکل میگیرند،
مبتنی بر موقعیت جغرافیایی یا تابعیت آنان از
یک نهاد سرپرستی هستند.
نمونههای این شبکهها شامل سیستمهای
هویت ملی ،سیستمهای هویت ایالتی یا
استانی و سیستمهای مدیریتی کارکنان است.

• تراکنشهای مربوط به تأمین کنندگان خصوصی بزرگ (مانند اجاره
آپارتمان یا خرید خودرو)
حوزههای کاربردی هویت دیجیتال در بانک دیجیتال
حوزههــای کاربــردی هویــت دیجیتــال در بانــک رامیتــوان در ســه
دســته تقســیم کــرد:
• داخل بانک (کارمندان با افراد -داراییها)
• همپیمانــی بــا شــرکا و رقبــا (همــکاری بانکهــا بــا اســتارتآپها،
شــرکتهای وابســته بــه بانــک و ارتباطــات بیــن بانکــی)
• مشتریان (حقیقی و حقوقی)
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ایــن حوزههــای هویتــی در درون شــبکهها وجــود دارنــد و امــکان انجــام
تراکنشهــا بیــن موجودیتهــای داخــل شــبکه را فراهــم میکننــد .ایــن
شــبکهها معمــو ًال پیرامــون گروههایــی از کاربــران بــا نیازهــا و ویژگیهــای
مشــترک شــکل میگیرنــد .ایــن مرزهــا« ،شــبکههای هویــت طبیعــی»
را تشــکیل میدهنــد .هــر شــبکه هویــت طبیعــی ،نیازهــای متفاوتــی دارد و
بنابرایــن مســتلزم پیکربنــدی سیســتم متفاوتی اســت .بــه عبارتــی میتوان
گفــت سیســتمهای هویتــی درون مرزهــای طبیعــی تکامــل مییابنــد.
در حــال حاضــر ،سیســتمهای هویــت دیجیتــال موجــود بــرای مقاصــد
بســیار متنوعــی ایجــاد شــدهاند و حــوزه اثــر و ســطح پیچیدگــی آنــان
بســیار متفــاوت از یکدیگــر اســت .برخــی سیســتمها ،همــان سیســتمهای
هویــت فیزیکــی قدیمی هســتند کــه صرفـ ًا یــک عنصــر دیجیتال بــه آنها
الصاق شــده اســت .امــا برخــی دیگــر ،سیســتمهایی تمــام دیجیتال هســتند
کــه همــگام بــا رشــد نیازهــای کاربــران ،گســترش مییابنــد .بــر اســاس
تحقیقــات بهتریــن سیســتمها بــرای هویــت بهصــورت زیــر هســتند.
سیســتمها بــرای افــراد :اکثــر سیســتمهای هویتــی ،بــرای
افــراد طراحــی شــده انــد و اغلــب آنهــا دولتــی هســتند.
هــدف :ایــن سیســتمها بــرای افزایــش فراگیــری خدمــات مالــی
و اجتماعــی و ســادهســازی ارائــه خدمــات ،یــا کنتــرل دسترســی بــه
سیســتمهای داخلــی در یــک ســازمان واحــد طراحــی شــدهاند.
سیســتم بــرای نهادهــای قانونــی :سیســتمهای هویتــی
بــرای نهادهــای قانونــی ،اغلــب حکــم دفاتــر متمرکــز ثبــت اطالعــات
را دارنــد کــه در مالکیــت یــک ســازمان عمومــی یــا دولــت واحــد
هســتند.
هــدف :ایــن سیســتمها بــرای اســتاندارد ســازی دادههــا در تمامــی نهادهــا،
ســاده ســازی فرآیندهــا و تجمیــع دادههــا در مقیــاس کالن طراحی شــده اند.

سیســتمها بــرای دارایــی هــا  :سیســتم هــای هویتــی بــرای
داراییهــا اغلــب حکــم یــک دفتــر متمرکــز ثبــت یــا یــک سیســتم
داخلــی بــرای یــک ســازمان واحــد دارنــد.
هــدف :ایــن سیســتمها بــرای تبییــن مالکیــت داراییهــا،
استانداردســازی دادههــا و فراهــم کــردن امــکان عملکــرد سیســتمهای
تحــت شــبکه ،طراحــی شــدهاند.
چالشهای هویتی در بانکها
کســبوکار بانــک کامــ ً
ا مبتنــی بــر تراکنــش و معامــات اســت و بــا
تراکنشهایــی ســروکار دارد کــه ســطح مخاطــرات باالیــی دارنــد و انجــام
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آنها مســتلزم ســطح باالیــی از اطمینــان و اعتمــاد به هویــت اســت .مطالعات
جهانــی نشــان میدهد کــه مدیریــت هویت و دسترســی پاســخ مناســبی برای
چالشهــای کســبوکاری بانــک خواهــد داشــت.
در دنیــای دیجیتــال امــروز کــه مرزهــا روزبـهروز کمرنگتــر میشــوند ،امنیت
و حریــم خصوصــی را نمیتــوان بــا کشــیدن دیوارهایــی پیرامــون اطالعــات
حســاس ،تأمیــن نمــود .در چنیــن فضایــی هویــت ،مــرز جدیــد امنیــت و
حریــم خصوصــی اســت؛ کــه بــا اســتفاده از ماهیــت هــر موجودیــت میتــوان
دسترســی بــه یــک تراکنــش را منــع یــا تائیــد کــرد.
نمونهها
«خالصــه هــک :رخنـهی در سیســتمهای کشــور ترکیــه ،اطالعــات بیــش از
نیمــی از شــهروندان آن را افشــا میکنــد» .مجلــه وایــرد ،آوریــل ۲۰۱۶
«در بزرگتریــن هــک دولتــی ،اطالعــات انتخابــات فیلیپین مــورد رخنــه قرار
گرفتند» .روزنامــه گاردین ،آوریــل ۲۰۱۶
«قانون ارائــه هدفمند خدمــات مالــی هنــد ( )Aadhaar Billتوســط مجلس این
کشــور تصویــب شــد .مخالفــان نگــران جاسوســی دولتــی هســتند» .روزنامــه
ایندین اکســپرس ،مــارس ۲۰۱۶
«کــره جنوبــی در نقطــه عطــف تصمیمگیــری در مــورد کارتهای شناســایی،
ســرقت دادههــا» ،CBC News .اکتبر ۲۰۱۴
«طــرح کارت هویــت ملــی (بریتانیــا) طــی  ۱۰۰روز آینــده ملغــی خواهد شــد و
تمامــی کارتها از اعتبــار ســاقط خواهنــد شــد» ،BBC News .می۲۰۱۰
«ســازمان امــور مالــی بریتانیــا ( ،)FCAبانــک  Barclaysرا بــه خاطــر مدیریــت
ضعیــف مخاطــرات جرائــم مالــی ۷۲ ،میلیــون پونــد جریمــه کــرد» ،مجلــه
 ،Automated Traderنوامبــر ۲۰۱۵
«آمریــکا بانکهــا را ملــزم کــرد بــه میلیونها شــهروندی کــه خدمــات بانکی
دریافــت نمیکنند ،کمــک کنند» ،رویتــرز ،فوریــه ۲۰۱۶
اینهــا تنهــا نمونههایــی از چالشهــای سیســتمهای هویتــی در جهــان
هســتند.
بــا توجــه بــه اهمیــت هویــت دیجیتــال در راســتای پاســخگویی بــه تقاضاها و
احســاس نیــاز بــرای بهرهگیــری از قابلیتهــای فنــی جدیــد ،سیســتمهای
هویــت همــواره موفــق نبودهانــد .از جملــه مشــکالت موجــود میتــوان بــه
نبــود همــکاری و عــدم پذیــرش ذینفعــان ،عــدم استانداردســازی و عــدم
اطمینــان نهادهــای تنظیــم مقــررات اشــاره داشــت.
همچنیــن بارزتریــن نگرانیهــا هنــگام پرداختــن بــه سیســتمهای شناســایی
دیجیتــال مربــوط بــه امنیــت ،یکپارچگــی و استانداردســازی ثبــت اطالعــات
واردشــده ،مکانیسـمهای بازیابــی ،اطمینــان از کنتــرل کاربــر و انتخابــی بودن
دادههــای در دســترس اســت.
نمونــه :راهــکار  CrossVerifyبــر اســاس یــک پلتفــرم مبتنی بــر بالکچین
و اتــکا بــه تأییــد هویــت بیومتریــک بــرای رفــع نگرانیهــای حــوزه هویــت
طراحی و ســاخته شــده اســت .با ایــن وجــود ،موضوعــات وســیعتری همچون
عــدم قطعیــت نظارتــی و بدهیهــای بانکــی بــرای فعــال کــردن ســریع و
اجــرای چنیــن سیســتمهای دیجیتــال مرکــزی بایــد مــورد توجــه قــرار گیرد.
هویت دیجیتال در دوران انقالب صنعتی چهارم
دنیا بــا گــذار از عصــر اول اطالعــات و انقــاب صنعتی ســوم وارد عصــر دوم
اطالعــات و انقــاب صنعتــی چهــارم شــده اســت .از جملــه خصیصههــای
نهفتــه و ذاتــی ایــن عصــر «بــاز بــودن» اســت .در چنین شــرایطی یکــی از
چالشهــای اساســی «تضمین امنیــت» اســت .طبیعی اســت کــه در دوران
انقالب صنعتــی چهــارم رویکردهای پیشــین حفــظ امنیــت و جلوگیــری از

ســرقت و کالهبــرداری پاســخگو نباشــند حتــی گهــگاه بــا خصیصههــای
ایــن عصــر در تضــاد قــرار گیــرد .بــه نظــر میرســد یکــی از راهکارهــای
مهــم در ایــن زمینــه راهکارهــای هویتــی هســتند .ایــن در حالــی اســت که
اکثــر مکانیسـمهای هویتــی موجــود از نســل انقالب صنعتی ســوم بــه ارث
رســیدهاند و از هویتهــای فیزیکــی پشــتیبانی میکننــد .طبیعــی اســت
مخاطــرات فراوانــی دارنــد .امــا راه حــل چیســت؟ پاســخ ایــن اســت کــه در
عصــر دوم اطالعــات «هویــت» طالیـهدار امنیــت اســت .بنابرایــن هویــت
دیجیتــال میتواند پاســخ مناســبی بــرای تضمیــن امنیــت در دوران انقالب
صنعتــی چهــارم باشــد.
عــاوه بــر ایــن ،عنصــر ســازنده اصلــی انقــاب صنعتــی چهــارم «داده»
اســت ،پــس بــرای تضمیــن امنیــت بهتــر اســت بــه هویــت دیجیتــال بــا
رویکــرد داده محــور توجــه شــود .دادههــای هویتــی دارای  ۳نــوع اصلــی
هســتند:
• دادههایــی کــه اشــخاص خودشــان اعــام میکننــد (دادههــای داوطلبانــه).
ایــن مــوارد همــان دادههایــی هســتند کــه اشــخاص از خــود میداننــد یعنــی
میتوانــد شــامل اطالعــات بانکــی ،توکنهــای در اختیــار و اطالعــات
بیومتریکیشــان باشــد.
• دادههــای هویتــی مشاهدهشــده ازجملــه دادههایی هســتند کــه بااطــاع و یا
بــدون اطــاع اشــخاص از روی رفتارشــان ذخیــره میشــود کــه شــکلدهنده
دادههــای هویــت رفتــاری افراد هســتند.
• دادههــای هویتــی ارجــاع شــده شــامل بینشهایــی اســت کــه از
تجزیهوتحلیــل و پــردازش دادههــای داوطلبانــه و دادههــای هویتــی
مشاهد هشــده اســتخراج میشــوند.
روشهای مدیریت هویت دیجیتال برای دنیای امروز
تجربه کاربــری از نقشــی حیاتــی در موفقیت سیســتمهای امــروزی برخــوردار
اســت .در ادامــه بــه روشهایــی در حــوزه احــراز هویــت و مدیریــت هویــت
دیجیتــال اشــاره میشــود کــه در کنــار کاهش ریســک ســرقت موجــب ایجاد
یــک تجربــه خــوب بــرای کاربــر میشــوند.
• ارزیابــی منبــع مراجعــه بــه برنامــه کاربــردی :کانالــی کــه
درخواســتهای مشــتری از طریــق آن وارد برنامــه کاربــردی بانــک
میشــود ،میتوانــد نقــش مؤثــری در تعییــن آن کــه کالهبــرداری اســت
یــا نــه داشــته باشــد .بــه عنــوان مثــال ،از نظــر ریســک کالهبــرداری،
درخواس ـتهایی کــه از لینکهــای تبلیغاتــی یــا ســایتهای مقایســه بــه
برنامههــای کاربــردی مؤسســه مالــی ارجــاع داده میشــوند بســیار کــم
ریســکتر از درخواســتهایی هســتند کــه بــا تایــپ مســتقیم آدرس بــه
برنامــه کاربــردی مراجعــه میکننــد.
• بررســی المانهــای دادهای ارائــه شــده:دادههای ارائــه شــده
توســط کاربران بایــد از طریق نگاشــت بــا منابــع دادهای موثق مورد بررســی
قــرار گیرنــد تــا عــاوه بــر جلوگیــری از جعــل و کالهبــرداری امــکان ایجاد
یــک پروفایــل جامــع بــرای هــر کاربــر وجود داشــته باشــد.
•حــذف دادههای تکــراری ثبــت شــده:بانکها و مؤسســات مالی
باید بــا یکپارچهســازی فرآیندهــا و ایجاد هویــت دیجیتــال واحــد از دریافت
اطالعــات تکــراری در کانالهــای مختلف جلوگیــری کنند.
• کاهــش زمان متوســط ثبــت اطالعــات مشــتری :مشــتریان
معمــو ًال در صــورت افزایــش زمــان ثبــت نــام بــه دنبــال راه ِحلهــای
جایگزیــن میرونــد .ایجــاد شــفافیت ،جایگزینــی فرآیندهــای دســتی و
سیســتمهای ســنتی بــا فرآیندهــای خــودکار و ایجــاد گزینــه مربــوط بــه
انتخــاب کانــال ارتباطــی میتوانــد موجــب کاهــش زمــان ثبــت اطالعات
توســط مشــتری شــود.
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شــرکت توســعه کســبوکارهای نوگــرای تجــارت (تکنــو تجــارت) ،بــازوی اجرایــی توســعه
خطــوط کســبوکارهای نویــن بانــک تجــارت و حرکــت بهســوی نوآوریهــای بــاز بــه شــمار
م ـیرود کــه از ســال  ،98در راســتای تحقــق اهــداف درازمــدت خویــش و همچنیــن همســو بــا
اســتراتژیهای کالن بانــک تجــارت گام در عرصــه دفتــر کل توزیــع شــده میزبانــی در شــبکه
ققنــوس ،اولیــن و بزرگترین زیرســاخت دفتــر کل توزیعشــده در ایــران را آغــاز کرد و عضــو بنیاد
ققنوس شــد .در شــماره ششــم مجلــه ققنــوس بــرای پیگیــری وضعیــت و برنامــه تکنــو تجارت
بهعنــوان یکــی از میزبانــان شــبکه ققنــوس به ســراغ حمیــد علــی محمــدی ،مدیرعامل شــرکت
توســعه کس ـبوکارهای نوگــرای تجــارت (تکنــو تجــارت) رفتیــم و بــا او دربــاره نــگاه مجموعــه
تکنــو تجــارت و اقدامــات اجرایــی آتــی بــر بســتر پلتفــرم ققنــوس گفتوگــو کردیــم.

تعریفشماازققنوسچیست؟
ققنــوس را یــک پلتفرم ارائــه خدمــات یکپارچــه غیرمتمرکــز میدانــم؛ در واقع،
شــما میتوانیــد خدمــات و ســرویسهایی را دریافــت کنیــد ،بــدون اینکــه
محصــول شــما از پیچیدگــی برخوردار باشــد یــا تأییدیه نظــارت بانــک مرکزی
یــا نهادهــای دیگــر را کســب کنــد.
نــگاه تکنــو تجــارت بهعنــوان بــازوی بانــک تجــارت و
جدیدتریــن میزبــان شــبکه ققنــوس چگونــه اســت؟
در شــبکه ققنــوس از نــگاه بانــک میتــوان دو نــوع را تعریــف و ایجــاد کــرد؛
اولیــن نــوع توکن مبتنــی بــر یــک دارایی اســت و یــک ســری هــم توکنهای
کاربــردی و ارائهدهنــده خدمــات اســت .ارائــه کــردن توکــن مبتنــی بــر دارایی
از طــرف بانــک بــا موانــع حقوقــی متعــددی روبــرو بــوده و ارائــه کــردن یــک
توکــن مبتنی بــر یــک دارایی ارزشــمند دچــار پیچیدگیهــای خاصــی در زمینه
نظــارت و ســرمایهگذاری اســت؛ بهعنــوان نمونــه ،شــرکت تکنــو تجــارت
بهصــورت ماهانــه گــزارش میدهــد کــه در چــه داراییهایــی بــه چــه میــزان
ســرمایهگذاری انجــام داده اســت ،چــرا کــه از طــرف بانــک محدودیــت و
ممنوعیــت در ســرمایهگذاری وجــود دارد.
رویکــرد گام اول تکنــو تجــارت توســعه و انتشــار توکنهــای خدمات محــور بر
بســتر شــبکه ققنــوس اســت کــه نگرانــی و دغدغههــای پایینتــری را دارند.
بــر همیــن اســاس مــا در تکنــو تجــارت بهســوی ارائــه توکــن مبتنــی بــر ارائه
خدمت کاربــردی حرکــت کردیــم و در حــال فعالیــت روی پــروژه توکــن احراز
هویــت هســتیم؛ احــراز هویــت در ابتــدا بــا ققنــوس شــروع شــد و با همــکاری
واحــد توســعه کسـبوکار ققنــوس ،ایــن پــروژه در ســه الــی چهــار مــاه اخیــر
اجرایــی شــده و امیدواریــم بـهزودی نهایــی و عملیاتــی شــود .در توکــن احــراز
هویــت ،ناشــر ،ققنــوس بــوده و میزبان فنــی توکــن نیز شــرکت تکنــو تجارت
خواهــد بــود .همچنیــن بــر اســاس تعریــف انجــام شــده ،احــراز کننــده هویت
بانــک تجــارت و پذیرنــده توکــن ســایر بانکهــا هســتند .در مــدل ایــن توکن،
پذیرنــده بــرای احراز هویــت مشــتریان خود بــه میزبان فنی و ناشــر درخواســت
احــراز و اصالتســنجی هویــت میدهنــد و میزبــان فنــی و ناشــر باتوجهبــه
پلتفــرم ،مشــتریان را ســمت بانــک احــراز کننــده میفرســتد و بانــک احــراز
کننــده توکنهــا را دریافــت و بــر روی شــبکه منتشــر میکنــد کــه میتوانــد
کاربرمحــور یــا بانکی و شــرکتی باشــد.
پنــل مدیریتــی و نرمافــزاری توکــن ایجــاد شــده و به دنبــال پذیرنــده آمــاده به
فعالیت هســتیم؛ ققنوس ،تکنــو تجارت و بانــک تجــارت اقدامــات الزم را انجام
دادهانــد و پــروژه مســیر و اهــداف خــود را بهخوبــی دنبــال میکننــد و نیــاز بــه
پذیرنــده مناســب داریم تــا پــروژه توکن احــراز هویــت عملیاتی شــود؛ ســامانه
در بانــک آماده شــده تــا همیــن حــاال در صــورت وجــود پذیرنــده ،توکــن احراز
هویــت کار خــود را بــرای ارائــه خدمــت آغــاز کند.
توکــن احــراز هویــت آمــاده آغــاز بــه کار آزمایشــی اســت و انتظــار داریــم تــا
پایــان ســال توکــن منتشــر و مورداســتفاده قــرار بگیــرد.
برنامـهای کــه داریم ،بحــث توکــن احــراز هویت بــوده و ســپس قصــد داریم به
دنبــال توکــن وثیقه بــرای بانک تجــارت و شــبکه بانکی حرکــت کنیــم؛ در این

مــدل میتوانیــم ،هــر دارایــی را بهعنــوان وثیقــه قبــول کنیــم و آن را تبدیــل به
توکــن کنیــم ،میــزان توکــن معــادل تســهیالت نــزد بانــک بــاک میشــود و
مــازاد توکــن قابلیــت دریافــت خدمــت یــا تســهیالت از ســمت بانــک دیگری
را که بــر بســتر ققنــوس خدمــت تســهیالت در برابــر وثیقــه را انجــام میدهد،
دریافــت کنــد .برنامــه مــا بهصــورت متمرکــز تــا پایــان ســال بحــث توکــن
احــراز هویــت اســت و امیدواریــم بــا اجرایــی شــدن ایــن توکــن ،بــرای ســال
آینــده بــا همراهــی ققنــوس و بانــک تجــارت بــه ســمت اجــرای پــروژه توکن
وثیقه حرکــت کنیــم کــه خدمــت جــذاب و بســیار کاربــردی بــرای مشــتریان
بانــک تجــارت و اســتفادهکنندگان از شــبکه ققنــوس اســت.
در مــدل توکــن وثیقهای کــه تکنــو تجــارت توســعه آن را در
دســتور کار قــرار داده ،اولویــت اســتفاده بــا چــه مشــتریانی
اســت و چــه وثایقــی قابلیــت دریافــت خواهند داشــت؟
بــرای ورود بــه بــازار توکــن وثیقــه در نظــر داریــم تــا ابتــدا مشــتریان بانــک
تجــارت در شــبکه ققنــوس بتواننــد در برابــر توکنهــای خریــداری شــده مانند
پیمــان ،تســهیالت یــا ســرویس خــاص دیگــری دریافــت کنــد؛ درصورتیکه
ایــن خدمت بــا اســتقبال روبــرو شــد ،توکــن وثیقــه در شــبکه بهصــورت کامل
منتشــر میشــود و دیگر مهــم نیســت کاربران شــبکه ققنــوس مشــتری کدام
بانــک باشــند .در بانک تجــارت بــه دنبــال آن هســتیم تا بــه ســمت وثیقههای
بزرگتــر و ارزشــمندتر بــا مــدل توکنایــز حرکــت کنیــم کــه از جملــه آنهــا
میتــوان بــه ملــک اشــاره داشــت کــه دچــار مشــکل انجمــاد دارایــی اســت
چــرا کــه فــردی بهعنــوان وثیقــه ،ملکــی را بــرای تســهیالت معرفــی میکند
و در نهایــت بــا نصف ایــن مبلــغ ،تســهیالت را دریافت میکنــد و مابقــی ارزش
دارایــی صرفـ ًا منجمــد میمانــد و قابلیــت اســتفاده نــدارد تــا زمانــی کــه فــرد
نســبت بــه بازپرداخــت کامــل تســهیالت اقــدام کند.
شــما بــه وثیقــه ملــک اشــاره داشــتید و تأکیــد داریــد کــه
ملــک دارایــی ارزشــمندی اســت کــه نیــاز اســت بســتر
وثیقــه گیــری دیجیتــال آن ایجــاد شــود تــا مشــکل انجماد
دارایــی رفــع شــود امــا ایــن در حالــی اســت کــه بــرای
فــروش ملــک کــه یــک دارایــی منجمد بــه شــمار م ـیرود،
چــرا رونــد توکنایــز کــردن امــاک پیچیــده و بــا مشــکالت
متعــدد روبــرو اســت؟
یکــی از اهــداف اصلــی و اولیــه شــبکه ققنــوس ،رفــع مشــکل داراییهــای
منجمــد در ایــران بود امــا ایــن موضوع بــا پیچیدگیهــای بــزرگ روبرو اســت؛
بوکاری ایــران ،بحــث تناقضهــا در
یــک بخــش بزرگــی از مشــکل کســ 
اجــرای قانون و تفاســیر متعــدد دســتگاهها در قانــون به شــمار مـیرود و همین
موضــوع باعــث شــده تــا بانــک مرکــزی نیــز نــگاه متفاوتــی داشــته باشــد .در
زمینــه ،آزادســازی داراییهــای منجمــد شــبکه بانکــی بهخصــوص ملــک
همکاریهــای زیــادی توســط ققنــوس انجــام شــد و اداره ســرمایهگذاری و
اداره تــدارکات بانــک تجــارت نیــز درگیــر شــدند و مذاکراتــی انجــام شــد کــه
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در نهایــت مدلهــای مختلــف از جملــه صندوقهــای زمیــن و ســاختمان
بررســی شــد امــا از آنجایــی کــه ابهاماتــی ماننــد خلــق پــول ،ایجــاد حبــاب در
قیمــت توکــن و  ...باعث شــد تــا راهــکاری بــرای رفع ایــن مشــکالت پیچیده
شناســایی نشــود؛ اعتقــاد دارم ،دلیل اصلــی موضــوع فقــدان راهکار بــرای رفع
نگرانــی نهادهــای نظارتــی در ارائــه توکن ملک بحــث وجود ســازوکار مشــابه
یعنــی بــازار ســرمایه اســت.
از ســویی دیگــر بــا وجــود ایــن مســائل ققنــوس بــرای ارائــه توکــن ملــک بــه
ســمت ارائــه توکن بــر اســاس سیســتم تعاونــی حرکت کــرد کــه بــرآورد بانک
تجــارت از ایــن موضــوع چنــدان جالــب نبــود چــرا کــه مــدل تعاونــی میتواند
بــرای یــک شــرکت خصوصــی ماننــد ققنــوس کــه قابلیــت و مســئولیت
نگهداری یک شــرکت خصوصی دیگــر را دارد و مــدل پیادهســازی در آن دارای
پیچیدگیهای قانونی نیســت ،مشــکلی نداشــته باشــد اما بــرای بانــک ،تبدیل
کردن یــک پروژه بــه شــرکت دیگــر و ایجــاد ســهامداران و هیئتمدیــره در آن
شــرکت جدیــد ،اصــو ًال افزایــش پیچیدگــی و فرایندها اســت.
بــه نظــر شــما ،مهمتریــن دلیــل عــدم ارائــه توکن توســط
بانکهــا و شــرکتها بــر بســتر ققنــوس تــا بــه امــروز چــه
موضوعــی اســت کــه باعــث شــده تــا میزبانــان ققنــوس
فعالیــت چندانــی نداشــته باشــند؟

اذیتهــای متعــددی بــرای ققنــوس ایجــاد کنــد چــرا کــه ققنــوس در حــال
ایجــاد یک ســازوکار مشــابه اما بــا قابلیــت فعالیــت آســان و بــدون محدودیت
اســت .اســتراتژی شــرکت تکنــو تجــارت بــرای شــروع کار بــا ققنــوس و ارائه
توکنهــای خدمــات محــور ،گزینــه بهتــری اســت کــه ریســک شــهرت
بهمراتــب پایینتــری بــرای بانــک تجــارت دارد ،امیدواریــم بــا رایــج شــدن
و بــاز شــدن فضــای کشــو ،پروژههــای بهتــر و جدیدیتــری را داشــته باشــیم.
بانــک مرکــزی بهعنــوان نهــاد قانونگــذار پولــی و
بوکارهای جدیــد ماننــد
بانکــی کشــور ،از بابــت کســ 
ققنــوس نگرانیهایــی دارد؛ نــگاه شــما بــه دغدغههــای
سیاســتگذارن چیســت؟
از مهمتریــن مشــکالت کســبوکاری در ایــران ،تخریــب فضــای
بوکار هــا با مــدل اشــتباه اجرا میشــوند
بوکار اســت؛ برخــی از کسـ 
کسـ 
و در نهایــت بــه یــک بحــران و فاجعــه تبدیــل میشــوند ،درصورتیکــه
بوکار بــا مــدل صحیــح بــه ســمت اجــرای پــروژه بــرود ،در
یــک کس ـ 
نهایــت بــا پاســخ منفــی و مشــکالت در اجــرای پــروژه روبــرو میشــود.
از جملــه پروژههایــی کــه در فضــای ســرمایهگذاری جدیــد باعــث
ایجــاد مشــکل شــده میتــوان بــه پدیــده شــاندیز اشــاره داشــت کــه بــا
پذیرهنویســی محــدود و بــدون ارزش خاصــی شــکل گرفــت و بــا یــک

یکــی از موضوعــات مهــم کــه در ارائــه
توکــن و ســرمایهگذاری بــر مــدل ارائــه
یــک ارزش یــا خدمــت توســط بانــک
بایــد بــه آن نگاهــی جــدی داشــت،
بحــث ریســک برنــد بســیار زیــاد اســت

یکــی از موضوعــات مهم کــه در ارائــه توکــن و ســرمایهگذاری بر اســاس مدل
ارائــه یــک ارزش یــا خدمت توســط بانــک بایــد بــه آن نگاهــی جدی داشــت،
بحث ریســک برنــد بســیار بــاال اســت؛ بهعنــوان نمونــه درصورتیکــه فردی
بــر بســتر بانــک تجــارت یــک توکــن خریــداری کنــد و ایــن توکــن در آینــده
دچــار مشــکل شــود و قابلیــت نقــد شــدن را نداشــته باشــد ،راههــای زیــادی
بــرای اعتــراض و شــکایت از بانــک تجــارت باتوجهبــه تعــداد زیــاد شــعب،
روابطعمومــی و  ...وجــود دارد و کافــی اســت یــک رپرتــاژ خبــری یــا یــک
محتــوا در شــبکههای اجتماعــی منتشــر شــود کــه بانــک تجــارت بــه دنبــال
کالهبــرداری بــا توکــن اســت و همیــن موضــوع ،هزینههــای چنــد برابــری
اجتماعــی و تبلیغاتــی را بــرای مجموعــه بانــک تجــارت بهمنظــور رفــع نــگاه
و بهبــود وضعیــت افکارعمومــی بــه دنبــال دارد امــا ایــن در حالــی اســت کــه
اگــر توکنــی کــه ققنــوس آن را ارائــه کــرده بــا مشــکلی جــدی روبــرو شــود،
ققنــوس نهایت ـ ًا تمــاس یــا شــکایتی را دریافــت کنــد کــه تفــاوت خاصــی در
شــرایط ققنوس نــدارد .اعتقــاد دارم ،یکــی از دالیل اصلــی وارد نشــدن محکم
بانکهــا و مجموعههــای دیگــر در همــکاری و ارائــه توکــن توســط بانکهــا
در شــبکه ققنــوس ،ریســک برنــد و محدودیــت قوانیــن اســت.
درصورتیکــه بتوانیــم دغدغههــای میزبانــان و ناشــران را رفــع کنیــم،
اســتفاده از شــبکه ققنــوس در ایــران بســیار رایــج خواهــد شــد؛ البته ،بایــد این
موضــوع را در نظــر داشــت کــه احتمال مـیرود ســازمان بــورس مشــکالت و
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میــزان بســیار زیــاد تبلیغــات مــردم را بــه ســمت خــود جــذب کــرد و حــاال
نهادهــای قانونگــذار نگــران هســتند کــه ققنــوس بــر بســتر یــک پلتفرم
دیجیتالی باعث شــود تــا تعــداد زیــادی از افــراد درگیر شــوند و ماننــد پروژه
شــاندیز بــا مشــکل مواجــه شــوند کــه ایــن نــگاه اشــتباه اســت ،امــا بایــد
قبــول کنیــم کــه مقاومــت در مقابــل فنــاوری نــه تنهــا در ایــران بلکــه در
تمــام نقــاط دنیــا وجــود دارد؛ فنــاوری به دنبــال تغییــر اســت اما بســیاری از
فناوریهــا بــه دنبــال تحــول هســتند و الزم اســت کــه در اســتفاده از آنها
احتیــاط منطقــی باشــد تــا فنــاوری مخــرب حــذف شــود.
ققنــوس از رگوالتــوری بانــک مرکزی رد نشــده اســت یا شــاید بهتر باشــد
کــه بگوییم اصــو ًال نیــاز نبــوده کــه ققنوس تحــت نظــارت بانــک مرکزی
باشــد؛ اصــو ًال ،فلســفه خلــق بالکچیــن ،بــا ذات بانــک مرکــزی مشــکل
دارد زیــرا بالکچیــن بــر اســاس اجمــاع اســت و بــه دنبــال بیاثــر کــردن
و ازبینبــردن نهــاد قانونگــذار یــا رگوالتــور اســت .چالشهــای متعــددی
بــرای ققنــوس ،بانــک مرکــزی و شــبکه بانکــی وجــود دارد؛ خوشــبختانه،
ققنــوس صرفـ ًا توکن مبتنــی بــر دارایــی ارائــه کــرده و بــر روی ارائه ســایر
خدمــات و کاربردهــای فنــاوری زنجیــره بلــوک که فلســفه وجــودی بانک
مرکــزی و شــبکه بانکــی را از بیــن میبــرد ،تمرکــز نکــرده و هیــچ زمانــی
مدعــی نشــده کــه آمــده تــا ســاختار بانــک مرکــزی را از بیــن ببرد.
تأکیــد دارم ،ققنــوس بــرای رفــع مشــکل در ارتبــاط بــا بانک مرکــزی الزم
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اســت تا نگاههــا را همســو کــرده و درعینحــال دانــش و آگاهــی مجموعه
تصمیمگیــر در بانــک مرکــزی را از فلســفه وجــودی فنــاوری بالکچیــن
افزایــش دهند تــا تناقــض میــان بانــک مرکــزی و ققنــوس از میان بــرود.
فنــاوری بالکچین مســئله بســیار مهمــی اســت و همــواره فنــاوری صبر
نمیکنــد کــه تصمیمگیــری انجــام شــود ،اعتقــاد دارم در یــک الــی دو
ســال آینــده اقدامــی میشــود کــه بانــک مرکــزی در نهایــت مجبورشــود
تــا فنــاوری زنجیــره بلــوک را بپذیــرد و در غیر ایــن صــورت ،در مقابــل این
فنــاوری دچــار عقبماندگــی میشــود .امیــدوارم تجربــه فناوریهــای
متعــدد دیگــری کــه بعــد از مدتهــا در ایــران اجرایــی شــدند و بســیاری
از فرصتهــای آنهــا از بیــن رفــت و عقبماندگــی ایجــاد شــد را بــرای
زنجیــره بلــوک شــاهد نباشــیم.
احســاس مــا این نیســت کــه تناقض رفتــاری بانــک مرکــزی باعــث ایجاد
مشــکل در بنیــاد ققنــوس یــا حتــی شــرکت ققنــوس شــود؛ چنــد بانــک
بــزرگ و مهــم کشــور در ایــن مجموعــه ســرمایهگذاری کردنــد و اصــو ًال
شــاهد مشــکل خاصــی در رونــد ققنــوس نخواهیــم بــود.
ســختگیری و مشــکل بانــک مرکــزی یــا نهادهــای دیگــر دربــاره
توکنهــای دارایــی اســت ،در مقابــل ســختگیری بــرای توکنهایــی
ماننــد احــراز هویــت و وثیقــه بســیار کمتــر بــوده یــا بهتــر اســت بگوییــم
کــه ســختگیری وجــود نــدارد .اعتقــاد دارم ،بهجــای جنگیــدن و تــاش

تجــارت همــکاری مســتقیم و جلســات مســتمر داریــم تــا ایــن اقــدام قبــل
از پایــان ســال جــاری بهصــورت پایلــوت هرچنــد بســیار کوچــک بــرای
مشــتریان و همــکاران در بانــک تجــارت انجــام شــود و از خدمــات توکــن
تکنــو تجــارت و شــبکه ققنــوس اســتفاده کننــد.
هــدف اصلــی مــا در زمینــه برندینــگ در مجموعــه ققنــوس ،رســیدن بــه
یــک میــزان مناســب آگاهــی از شــبکه ققنــوس و خدمــات آن توســط
کارمنــدان و مشــتریان بانــک تجــارت اســت.
از نظــر شــما مهمتریــن اقدامــی کــه ققنــوس بایــد برای
ســال  1400در نظــر بگیرد ،چیســت؟
ســال جــاری ،باید بــه هــر ترتیبــی میــزان فعالیــت ســایر بانکهــا را افزایش
دهــد؛ در حــال حاضــر تمامــی تبلیغــات ،اطالعرســانی و جــذب مشــتریان از
ســمت شــرکت ققنــوس انجــام میشــود و الزم اســت تــا دیگــر میزبانــان
مشــارکت داشــته باشــند .بــه نظــر مــن بانکهــا بایــد یــک خدمــت یــا
محصــول کاربــردی و بــا ریســک پاییــن را ایجــاد و در زمینــه اطالعرســانی
و تبلیغــات بــرای جــذب کارمنــدان و مشــتریان خــود اقــدام کننــد.
متأســفانه در رویدادهــای قبلــی ققنــوس یــک اشــتباه بــزرگ را شــاهد
بودیــم؛ تعــدادی محصــول رونمایــی شــده امــا ایــن در حالــی اســت کــه
همچنــان ایــن توکنهــا ارائــه نشــدهاند و ســامانه و سیســتمی بــرای خریــد

رویکــرد گام اول تکنــو تجــارت توســعه
و انتشــار توکنهــای خدمــات محــور
بــر بســتر شــبکه ققنــو س ا ســت
کــه نگرانــی و دغدغههــای پایینتــری
را دارنــد.

فــراوان بــرای تغییــر در ذهنیــت قانونگــذاران الزم اســت تــا توکنهایــی
با ریســک پایینتــر را منتشــر کنیــم تــا ذهنیت آنهــا بهبــود پیدا کنــد؛ این
موضــوع میتوانــد بــه ققنــوس کمــک و از هــدر رفت زمــان نیــز جلوگیری
کنــد .بهمنظــور توســعه فنــاوری توکنایــز کــردن و رفــع دغدغههــای
قانونگــذار ضــروری اســت تــا از ظرفیــت کاتالیــزوری تحــت عنــوان
توکنهــای رایــج و عــادی اســتفاده شــود.
تکنــو تجــارت اطالعرســانی و تبلیغــات بــرای خدمــات
مبتنــی بــر شــبکه ققنــوس را از چــه زمانــی آغــاز خواهــد
کــرد؟
اســتراتژی تکنــو تجــارت تبلیغــات پــوچ نیســت؛ مــا بــه دنبــال تبلیغــات
مناســب بــرای دیدهشــدن و افزایــش مخاطبــان هســتیم امــا درصورتیکــه
زیرســاخت مناســب وجــود نداشــته باشــد ،صرف ـ ًا تبلیــغ انجــام میشــود و
بعــد از مدتــی بــه فراموشــی ســپرده میشــویم ،ایــن در حالــی اســت کــه
نیــاز اســت تــا توکنهــای اصلــی و واقعــی وجــود داشــته باشــد و در نهایــت
بوکار ققنوس
نیــاز اســت تــا پــس از جــذب مخاطــب ،تعامــل آن را بــا کسـ 
افزایــش دهیــم .در نظــر داریــم بعــد از منتشــر شــدن توکــن توســط تکنــو
تجــارت بــر بســتر شــبکه ققنــوس ،همزمــان فعالیتهــای الزم بــرای
برندینــگ و تبلیغــات را ایجــاد کنیــم و در این راســتا بــا روابطعمومــی بانک

و اســتفاده از ایــن توکنهــا وجــود نــدارد .تأکیــد دارم ،دیدهشــدن از ایــن
طریــق و بــا تبلیغــات موقــت اســتراتژی صحیحــی نیســت .پاشــنه آشــیل،
بوکار ققنــوس در ســال  1400میــزان فعالیــت بانکهــا بــرای
مــدل کس ـ 
اطالعرســانی و ارائــه توکــن بــر بســتر شــبکه ققنــوس اســت .همچنیــن
نکته مهــم در ســال آینــده بــرای ققنــوس ،میــزان اســتفاده از ســایر بانکها
در انتشــار یــک توکــن توســط بانــک دیگــر چقــدر اســت کــه البتــه فکــر
نمیکنــم در ایــن زمینــه بهبــود وضعیــت خاصــی صــورت بگیــرد.
در ققنــوس کــدام توکنهــا را خریــداری کردهایــد و بــه
نظــر شــما چــه توکنــی بایــد در ققنــوس ارائــه شــود؟
در ققنــوس توکــن پیمــان و توکــن المــاس دایادایموند خریــداری کــردهام و
از ایــن توکنهــا اســتفاده میکنــم چــرا کــه اصــو ًال خریدوفــروش و مــدل
ســرمایهگذاری جــذاب اســت امــا یکــی از توکنهایــی کــه بهعنــوان نــگاه
ســازمانی تأکیــد دارم اجــرای آن بــر افزایــش اســتفاده از خدمــات شــبکه
ققنــوس میافزایــد ،بحــث توکــن وثیقــه اســت زیــرا شــما وثیقــه قــرار
میدهیــد و تــا ریــال آخــر قــادر هســتید برابــر توکــن خــود تســهیالت یــا
خدمــات دریافــت کنیــد کــه بــرای شــهروندان جذاب اســت چــرا که بیشــتر
وثایــق امــاک و کارخانــه هســتند.
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هویت در اغام


صیامی
وحید
کارشناس صنعت بانکداری
طــي ســال  ،99در صنايــع مالــي شــاهد حجــم وســيعي از کنشهــا
و تصميمهــاي متعــدد در زمينــه شناســايي و اصالتســنجي بوديــم.
دادســتاني ،پليــس فتــا ،بانــک مرکــزي ،ســازمان بــورس و اوراق
بهــادار ،اپراتورهــاي خدمــات پرداخــت الکترونیــک ،ســکوهاي تجــارت
الکترونيــک بــزرگ ،کارگزاريهــاي بــورس و  ...همگــي در زمينــه
احــراز هويــت غيرحضــوري ،اصالتســنجي ،اعطــاي دسترســي
الکترونيــک و از راه دور و افزايــش محرمانگــي ،اقداماتــي متعــدد و
ناهماهنــگ بــا يکديگــر انجــام دادنــد.
موضــوع شــرکت اســنپ ،مخفــي ســاختن شــماره تلفــن همــراه
مســافر از راننــده بــود .بانــک مرکــزي موضــوع را بهصــورت رمــز
کارت ،شــماره کارت ديــده و رمــز دوم کارت را پيــرو فشــار دادســتاني
پويــا کــرد .پــس از آن ،دادســتاني ايــن تجربــه را شــيرينتر کــرد و
طــي نام ـهاي کــه بــه پليــس فضــاي تبــادل اطالعــات (فتــا) نوشــت،
دســتور بــه انــواع محدوديتهــاي جديــد در حــوزه پرداخــت و بانکداري

الکترونيــک داد ،بــه عــاوه قصههــاي قديمــي نيــز ادامــه يافتنــد .بــه
عنــوان نمونــه ،بيشــتر از ســالهاي قبــل ،مــردم رمــز کارت خــود
را در مغازههــا فريــاد زدنــد .آمــار ميگويــد کــه هــر ماهــه مــردم
بــراي انجــام حــدود دو ميليــارد تراکنــش بــا مبلــغ کمتــر از پنجــاه
هــزار تومــان ،از کارت و رمزکارتــي بهعنــوان ابــزار اصالتســنجي
اســتفاده کردهانــد کــه بــا آن ميتــوان چنــد ده ميليــون تومــان را
جابهجــا کــرد.
هــر يــک از متوليــان فــوق ،بــه صــورت تخصصي و بــا تمرکــز بــر دامنه
فعاليــت خــود ،دســت بــه اقداماتــي زده و بــا ادبيــات تخصصــي حــوزه
کاري خــود مطالبــي را بيــان کردهانــد .مــا شــاهد رونــدي متکثــر
امــا ناهماهنــگ از اقدامــات در مهمتريــن عرصــه دنيــاي فــرداي
خــود بوديــم .مــا دســت بــه اقدامــات و خلــق رويههايــي ناســودمند
زدهايــم .در مواجهــه بــا توســعه روزافــزون اقتصــاد ديجيتــال ،اگــر قــرار
بــر ايــن باشــد کــه توســعه ظرفيتهــا را اينگونــه انجــام دهيــم .هيــچ
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توســعه اقتصاد ديجيتــال ،نيازمنــد تقويــت زيرســاختها و رفع موانــع موجود
براي پيوســتن بخشهــاي بيشــتري از اعضــاي جامعــه بــه مصرفکنندگان
خدمــات و دســتاوردهاي اقتصــاد ديجيتــال اســت .در ايــن زمينــه بايســتي
نگرانيهــاي فزآينــده موجــود نــزد مــردم مبنــي بــر دسترســي ديگــران بــه
اطالعــات شــخصي و محرمانــه آنهــا را برطــرف کرد.
 ســطح اطمينــان باالتــری را ممکــن ســاخته ،بــه گونــهاي کــه امــکاناســتفاده از دادههــاي محرمانــه و شــخصي بيشــتري در اينترنــت بهصــورت
ايمــن مــورد اســتفاده قــرار گيرنــد.
 موانــع موجــود پيــش روي تشــخيص اصالــت کاال و خدمــات عرضه شــدهرا برطــرف ســاخت.

عايــدياي نصيــب هیچکــس نخواهــد شــد .بايســتي زودتــر از ايــن
مســير بازگرديــم.
اقتصاد دیجیتالی و زیرساختهای مورد نیاز
طــي ســالهاي  92تــا  94زيرســاختهاي دسترســي بــه اينترنــت بســيار
ارتقــا يافتــه و فضــاي مجــازي بــه ســرعت در کشــور فراگير شــده ،ضــرورت
پرداختــن بــه مقولــه انقــاب چهــارم صنعتــي و اقتصــاد ديجيتــال آشــکار
اســت .در شــکل زيــر دو گــراف بيانگــر اقتصــاد ديجيتــال نشــان داده شــده
اســت:

کسبوکار الکترونیک
تجارت الکترونیک

انقالب صنعتی چهارم
کشاورزی دقیق

اقتصاد الگوریتمی

حوزه وسیع
شــا مل ا ســتفا د ه ا ز
فناور یهــای دیجیتالــی
متنــو ع بــر ا ی ا نجــا م
فعالیتهایــی همچــون
کســبوکار الکترونیــک،
تجــا ر ت ا لکتر و نیــک ،
ا تو ما ســیو ن و هــو ش
مصنوعــی (کــه در مجمــوع
اقتصــاد الگوریتمــی نامیــده
ا قتصــا د
میشــو د) ،
اشــتراکی(همچون اوبــر و ایر
بــی انــد بــی) و پلتفرمهــای
نیروی کار آزاد آنالین(همچون
آپ ورک و آمــازون مکانیــکال
نتــو رک)

خدمات دیجیتال

هسته مرکزی و حوزه محدود
مر بــو ط بــه بخــش
تولیــدات  ICTبــوده در
برگیرنــده خدمــات دیجیتــال
مختلف ( همچــو ن :
بر و نســپا ر ی خد مــا ت
مرکــز تمــاس) و خدمــات
اقتصــاد پلتفرمــی (همچون:
فیسبــوک و گــوگل) اســت.

اقتصاد پلتفرمی

اقتصاد اشتراکی
اقتصاد گیگ

نرمافزار و مشاوره IT
تولید سخت افزار
مخابرات

خدمات اطالعاتی

هسته مرکزی :بخش دیجیتال ()IT,ICT

حوزه محدود :اقتصاد دیجیتال

حوزه وسیع :اقتصاد دیجیتالی شده

Board Scope: Digitalised Economy

تعریف سه الیه ای از
حوزه های اقتصاد
دیجیتال:

Narrow Scope: Digital Economy
Core: Digital (IT/ICT) Sectore

e-Business
e-Commerce
Industry
Precision
agriculture

Digital services
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consulting

Platform Economy

Sharing economy Algorithmic
economy

Software & IT

Hardware

manufacture

Telecommunications

Gig economy
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Information
services

داراییهای دیجیتالی و شخص مالک داراییها
آنچــه پيــش رو داريــم ،گــردآوري انبوهــي از ســاختارهاي اطالعاتــي اســت
کــه بــا ارجــاع بــه يــک شــخص حقيقــي قابــل دســتيابي اســت .همچنيــن
عرصههــاي زيــادي از خدمــات اقتصــاد ديجيتــال موجــود اســت کــه
شــکلگيري آنهــا منــوط بــه کســب اجــازه اشــخاص صاحــب آنهــا
اســت .ميتــوان گفــت کــه مــا داراييهــاي دیجیتــال شــخصيتمحور
زيــادي خواهيــم داشــت و شناســايي صحيــح ،ســريع و مقــرون بــه صرفــه
افــراد عاملــي کليــدي در پديــد آمــدن کس ـبوکارهاي حوزههــاي مربــوط
بــه ايــن داراييهــا اســت.
هویت
شناسه

(سن /جنسیت/نشانی)

مردم و اشیاء

موقعیت

(ارتباطات /همراهان)

(فعلی /گذشته /آینده)

عالقهمندیها

سوابق دولتی

نمونه کارهای الکترونیکی

نوشتهها
جمعیتی

(نام/ایمیل/شناسه)

را در عرصــه تجــارت الکترونيــک را تکــرار کــرده اســت .زيــرا فهمــي کــه از
تجــارت الکترونيــک وجــود دارد ،موضــوع کاهــش اثــر مرزهــاي سياســي
در تجــارت و بينالمللــي شــدن بيشــتر اســت .ايــن نهــاد اقــدام بــه ارائــه
متــن نمونــه قانــون بــراي تجــارت الکترونيــک کردهاســت ،کــه توســط
ايــران نيــز ترجمــه شــده و همــان قانــون تجــارت الکترونيــک ايــران اســت.
فعاليــت مذکــور در ســال  )1993( 1374توســط ايــن ســازمان ارائــه شــد و در
ســال  )1999( 1378بــه تصويــب رســيد .درســت در همــان ســال تصويــب
ايــن قانــون در مجلــس ايــران مشــخص شــده بــود کــه ايــن قانــون تــوان
رفــع موانــع متعــدد در راســتاي توســعه تجــارت الکترونيــک را نــدارد؛ چــون
موضوعــات متعــددي در زمينــه دولــت الکترونيــک وجــود دارد که بــر تجارت

استخدامی

آکادمیک

نظرات دیگران /توصیهها)

(امتحانات/نمرات)

سوابق عمومی
(نام ،تاریخ تولد)
سوابق قضایی و قانونی

رویدادها

(موردپسندها/الیکها/موارد نشر شده)

(داده های تقویمی)

فعالیت

اطالعات پزشکی

سیستم عامل

برنامه کاربردی()app

دنیای فیزیکی

مرورگر

(خوراک /خرید)

(کلیک/فراخوانی)

بیمار یها

شخصی

(نسخه ،تشخیص بیماری)

(سوابق فعالیتها)
بیمه

(دریافتیها ،پرداختها)

اهمیت حیاتی

اهمیت پایینی

سخن و گفتار

حضوری

(تماس صوتی)

(رخ به رخ)

متنی

رسانهی ویژه

(ایمیل)SMS/

(ویدئو /عکس)

بیمار

محتوا

لزوم تغییر نگرش در زمینه هویت و شناسایی
بــراي بهرهمنــد شــدن از مزايــا و تســهيالت انقــاب چهــارم صنعتــي،
بايــد انقالبــي در عرصــه شناســايي از راه دور و اصالتســنجي الکترونیــک
(دیجیتــال) در کشــورمان رخ دهــد؛ امــا چــرا و چگونــه؟
حقيقت امــر آنســت کــه مــا در دوران جهاني شــدن حقــوق زندگــي ميکنيم.
در حــوزه ديجيتــال ،نظامنامــه حقوقــي در حــال تدويــن اســت کــه بــا در نظر
گرفتــن همــه نظامهــاي حقوقــي پيشــين و در قالــب يــک کار گروهــي پيش
مــيرود .ضعفهــاي کشــورها در زمينــه حقــوق دیجیتــال مانعــي جــدي
بــر ســر راه جهانــي شــدن بــه عنــوان هــدف مشــترک قدرتهــا در عرصــه
ديجيتــال ايجــاد ميکنــد.
ســازمان ملل نهــادي بســيار گســترده و فعــال در عرصههــاي مختلف اســت.
ماب ـهازاي تمامــي موضوعــات بشــري در ايــن ســازمان کار حرف ـهاي بــراي
هماهنــگ شــدن و همــکار شــدن کشــورها بــا يکديگــر انجــام میشــود.
يکــي از کمیســیونهای ســازمان ملــل تحــت عنــوان کميســيون ملــل
متحــد در حقــوق تجــارت بينالمللــي ( )UNCITRALاســت کــه همــکاري
و هماهنگــي کشــورها در زمينــه حقــوق تجــارت بينالملــل را بــر عهــده دارد
و بنابــر قانــون مصــوب مجلــس شــورای اســامی ســازمانی تحــت عنــوان
ســازمان آنســیترال بــرای پیوســتن بــه این کمیســیون تشــکیل شــده اســت.
ايــن ســازمان بــه درســتي مســئوليتهاي خــود در حــوزه تجــارت بينالملــل

شخصی

(نسخهها ،تشخیص بیماری)

محتوای مصرفی رسانه

مستندات خصوصی

(کتاب/عکس/ویدئو)

()Excell/Word
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الکترونيــک اثــر میگذارنــد.
بــراي فهــم دقيقتــر اينگونــه در نظــر بگيريــد کــه در کشــوري ذيــل ايــن
قانــون ،بانکهــا اقــدام بــه ارائــه دو خدمــت انتقــال وجــه الکترونیــک و چک
الکترونیــک میکننــد .رخــدادي کــه برابــر بــا وضعيــت کنونــي ايران اســت.
تــا زمــان انجــام کارهــا توســط شــهروندان و بانک مبنــي بــر انجــام تعهدات
مالــي و اطاعــت از شــرايط حقــوق خصوصي توســط طرفيــن ،هيچ مشــکلي
در کار نيســت ولــي هنگامــي کــه يــک طــرف ،حقــوق طــرف ديگــر را نقض
ميکنــد ،دولــت وارد میــدان ميشــود .در وضعيــت مرســوم و ســنتي ،اينکــه
فــرد الــف از فــرد ب بســتانکار باشــد و مبلــغ بدهــي بــه گــردن بدهکار باشــد،
تا اينکــه فــرد الــف از فــرد ب چــک دريافــت کــرده باشــد ،دو وضعيت بســيار
متفــاوت را پيــش م ـيآورد .بــه عــاوه آيــا چــک بــه عنــوان ابــزار پرداخــت
اســتفاده يــا بــراي پرداخــت در آينــده صــادر شــده و يــا اينکــه بــراي ضمانت
در اختيــار فــرد ب هســت ،تفاوتهــاي عظيمــي را ايجــاد ميکنــد.
در واقــع تجــارت الکترونیک و گســترش آن ،تابع مســتقيم دولــت الکترونیک
و گســترش آن اســت .افســون اينترنــت و کاهــش هزينههــا باعــث شــد کــه
تجــارت الکترونیــک از جانــب بخــش خصوصــي در هم ه کشــورها پیشــرفت
داشــته باشــد .ايــن باعــث شــد کــه در کشــورهاي محــدودي نظيــر ايــران،
ابتــکارات جالبــي بــراي بهرهمنــدي از تجــارت الکترونیــک و متصــل کــردن
آن در مواقــع نقــض بــه نظــام بروکراســي عمومـ ًا ســنتي صــورت گیــرد.
در ســال  1999ی ـ و انســيترال قانــون نمونــه اســناد و امضــاي الکترونیــک
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را ارائــه کــرد و در همــان ســال  99در اتحاديــه اروپــا قانونــي سراســري
( )EU Directiveدر مورد اسناد و امضاي الکترونیک به تصويب رسيد.
ايــن قانــون بــا بــه رســميت شــناختن امضــاي الکترونیــک ،ميپذيــرد کــه
امکان نگهــداري کليد خصوصي گواهي شــده شــخصي توســط افــراد جامعه
به صــورت مســتقل وجــود دارد .در واقــع صحبت از بســته اطالعاتي ميشــود
که نــزد ارگانهــا و ســازمانها وجود نداشــته ،بلکــه در اختيــار خود فرد اســت
و او ميتوانــد آنرا در صــورت ضــرورت و بــا اختيار خود بــه کار بگيــرد .همانند
شناســنامه کــه مــا آنرا در مراجــع مختلــف ارائــه ميدهيــم و داراي باالتريــن
درجــه شناســايي منحصربهفــرد شــخص اســت .اگــر چنيــن چيزي از ســوي
دولــت پذيرفتــه شــود ،پــس در ادامــه ميتــوان تمامــي اســناد رســمي در
اختيــار فــرد يــا بــه عبــارت عاميانــه مــدارک افــراد را الکترونیکــی کرد.
مــا در ايــران از ناهمخوانــي بيــن تجــارت الکترونیــک و دولــت الکترونیــک
رنــج ميبريــم و هنــگام تقابــل ايــن دو در هــر عرصــه ،قطعــ ًا حاکميــت
نظــرات خــود را تحميــل خواهــد کــرد.
کسـبوکارهاي ايرانــي ميتواننــد نظــرات حاکميــت را قبــول کرده و دســت
به تقويــت روندهــاي مديريــت ريســک بزننــد و يــا اينکــه آن را به مشــتري
منتقــل کننــد .کــه در ايــران گزينــه غالــب دومــي اســت .متاســفانه ايــن امــر
باعــث ميشــود تــا طــي رونــدي ادامـهدار حاصــل تقابــل آراء و نظــرات ايــن

سلسله مقاالت
بــه همیــن دلیــل قصــد دارم طــي سلســله مقاالتــي ،پيرامــون موضــوع
شناســايي و اصالتســنجي ،ضعفهــاي کنونــي و راهحلهــاي مناســب
را بيشــتر واکاوي کنــم .در ادامــه مقالــه نخســت از ايــن سلســله مقــاالت را
ميتوانيــد مطالعــه کنيــد.
روایتی انقالبی که از سر گذراندیم
براي شــناخت ماهيــت انقالبي تغييــرات در عرصه شناســايي و اصالتســنجي،
مفيد ديــدم که ســابقه انقــاب قبلــي را با يکديگــر مــرور کنيم:
شرایط حاکم در زمان ظهور انقالب دوم صنعتی
تا قبــل از انقــاب دوم صنعتــي شناســايي افــراد امــري کالبدمحور بــود .حضور
فــرد در نهادهــاي اجتماعــي بــا تنــوع محــدود مبنــي بــر حضــور فيزيکــي
شــخص در مــکان و زمان مشــخص بــود .قــدرت بــه معناي تــوان دســتکاري
انتخابهــاي پيــشروي افــراد از دو مســير منضبــط ســاختن (پســيني) و

تــا پیــش از ایــن تحــوالت ،آییــن نگهــداری دفاتــر ،ثبــت اقدامــات و رخدادهــا امــور دیوانــی نام
داشــته و محــدود بــه فرآیندهــا و اقدامــات حاکمیتــی بــود .در اغلــب کشــورها دیوانی بــرای امور
لشــکری و دیوانــی بــرای اســتیفای حقــوق دولــت (مالیــات) وابســته بــه حاکمیــت بــود .قضاوت
نیــز امــری متکثــر بــود کــه در چارچــوب عــرف و احــکام دینــی صــورت میپذیرفــت .در ارتبــاط
بــا معامــات نیــز عقــود دینــی مبنــای عمــل بــوده اســت
دو از توجــه بــه حقــوق مصرفکننــده کاســته ،حقــوق وي نقــض و در بهترين
حالــت تجربــه کاربــري بــه عنــوان يــک عامــل مهــم در کسـبوکار شــديداً
تخريــب شــود.
ســازمان زیــر مجموعــه ديگــري از ســازمان ملــل متحــد کــه داراي
نقــش ويــژهاي در کمــک بــه توســعه کشــورها شــده ،نهــاد بانــک
جهانــي اســت .ايــن نهــاد طــي دهههــاي گذشــته دريافتــه کــه موضــوع
شناســايي منحصــر بــه فــرد افــراد ،يــک رکــن اساســي در توســعه اســت.
از چنــدي پيــش ايــن ســازمان يــک اتحــاد جهانــي تحــت عنــوان
 Identification for Developmentرا بــا واژه مختصــر  ID4Dايجــاد و
راهبــري کــرده اســت .موضــوع مهــم ايــن اتحــاد  ،اعتقــاد آن بــه حــل
تقابــل و تضــارب بيــن تجــارت الکترونیــک و دولــت الکترونیــک بــر
اســاس تحليــل موضــوع شناســايي منحصربهفــرد کنشــگران معامــات
و اســناد تجــارت الکترونیــک اســت کــه آن را دقيقتــر شــناخته و برايــن
اســاس راهکارهــاي نيرومنــدي ارائــه ميکنــد .ايــن اتفــاق هــم منجــر بــه
توســعه تجــارت الکترونیــک شــده و هــم تحــوالت و کاهــش هزينههــاي
مهمــي را بــراي دولــت الکترونیــک بــه دنبــال دارد.
از منظــر پروژههــاي زنجيــره بلوکــي ،ميتــوان گفــت کــه موضــوع دارايي
ديجيتــال و مالــک دارايــي بايــد بــه صــورت مســتقل از موضــوع ثبــت در
دفاتــر نظــام بروکراســي وجــود داشــته باشــند .بــه عــاوه ادعــاي نقــض
حقــوق خصوصــي هــر يــک از معاملهگــران بایــد بــه عنــوان يــک تخلــف
توســط حاکميــت قابــل پیگــرد باشــد.
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ســرکوب (پيشــيني) عمل ميکــرد .در ايــن دوران ديــن ،عــرف و آداب و رســوم
داراي قــدرت انضباطــي نيرومنــد بود .ســرکوب امــري روزمــره و گســترده بوده
کــه توســط بســياري عليــه بســياري ديگــر اعمــال میشــد و دولتهــا بســيار
گشــاده دســتانه از آن بهره ميبردنــد .حقوق عمومــي يعني آن بخــش از حقوق
کــه روابط بيــن حاکمــان و مــردم را تعييــن ميکــرد ،اغلــب به صــورت مکتوب
نگهــداري نميشــد .لــذا حقــوق و وظايــف فــرد در قبــال جامعــه و حاکميــت
مبهــم و نامعلــوم بــود.
تــا پيــش از ايــن تحــوالت ،آييــن نگهــداري دفاتــر ،ثبــت اقدامــات و رخدادهــا
امــور ديوانــي نــام داشــته و محــدود بــه فرآيندهــا و اقدامــات حاکميتي بــود .در
اغلــب کشــورها ديواني بــراي امــور لشــکري و ديوانــي بــراي اســتيفاي حقوق
دولــت (ماليــات) وابســته بــه حاکميــت بــود .قضــاوت نيــز امــري متکثــر بــود
کــه در چارچــوب عــرف و احــکام دينــي صــورت ميپذيرفــت .در ارتبــاط بــا
معامــات نيــز عقــود دينــي مبنــاي عمــل بــوده اســت .معامــات بــا ظرفيت
دولــت همگي ثبــت شــده و تنهــا محــدودي از معامــات امــوال ارزشــمند بين
افــراد عــادي ،انشــا ميشــد و اســناد بــا امضــاي دو طــرف و حضــور شــاهد
رســميت مييافــت.
مهــر و امضــا رواج تــام داشــت و گــران بــودن کاغــذ باعــث ميشــد کــه هــر
نوشــتهاي داراي ارج و احتــرام باشــد .عرف نيز پشــتيبان بــود و مثــا در فرهنگ
ايــران ،کاغــذي کــه نــام خــدا بــر آن نوشــته شــده اســت ،قابــل دور انداختــن
و بــه آب ســپردن نبــود و لــذا روي اســناد نوشــتن اســم «اهلل» تضمينــي بــر
نگهداشــت ســند بــود.
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انقــاب دوم صنعتــی و ظهــور حقــوق عمومــی
(شــخصیت در عرصــه حقوقــی)
طــي انقــاب دوم صنعتــي ،تحــول در فنــاوري و توليــد کاغــذ ارزان در حجم
انبــوه و بهبــود تکنيکهــاي چــاپ باعــث شــروع رونــد تحــوالت اساســي
شــد کــه از مهمتريــن نتايــج آن ظهــور شــخصيت در عرصــه حقوقــي و
اهميــت يافتــن حقــوق عمومــي بــود.
ظهــور کاغــذ و گســترش آن ،امــور ديوانــي را تبديــل بــه امــور اداري و دفتــر
داري کــرد .امــور ديوانــي بــه دفتــرداري سادهســازي شــد و بــه مــوازات
آن دفتــرداري توســط کارکنــان ســاده قابــل انجــام بــوده و نيــازي بــه
متخصصــان امــور ديوانــي کــه افــرادي بســيار محــدود و وابســته بــه دربــار
بودنــد ،نداشــت.
افزايــش نوشــتهها ،مزيــت ارجــاع راحــت و قابــل اطمينــان را فراهــم
ميکــرد .ســوء اســتفادههاي ناشــي از دســتکاري نوشــتههاي پيشــين،
موضــوع نوشــتهها و اصالتســنجي را بهوجــود آورد.
وجــود يــک ســند يکســان در دســت دو نفــر بــا منافــع متضــاد ،گواهــي بــر
اصالــت ســند بــود.
ثبــت دفاتــر از قديــم داراي اعتبــار خاصــي بــود کــه توســط قانــون حمايــت

يک کاغذ حــاوي دســتورالعمل بــود .از زاوي ـهاي ديگــر همين دســتورالعمل
بــود کــه آنرا بــه دســت کارگــران ميدادنــد و خطــوط مونتــاژ اســاس
کارخانجــات و توســعه کااليــي را فراهــم ميکــرد .هــر کارگــر بخــش
کوچکــي از يــک کل را انجــام مــيداد و در کاغــذ دســتورالعمل کاري او
توضيــح داده شــده بــود .ايــن برگــه از کارگــر يــک تابــع عملگــر بر اســاس
وروديهــاي خــط توليــد ايجــاد ميکــرد کــه خروجــي ايــن تابــع مجــددا
روی خــط توليــد قــرار میگرفــت .فــورد توانســت بــه جــاي اســتخدام
اســتادکاران ماهــر ســاخت ماشــين کــه آن زمــان در اروپــا رواج داشــت ،بــا
ابــداع مفهــوم خــط توليــد و اســتخدام کارگــر ســاده ،توليــد انبــوه خــودرو را
واقعيــت ببخشــد.
در عرصــه بروکراســيInstruction ،هــا معنــاي حکمرانــي را متحــول
ســاختند .اکنــون سياســتگذاران ميتوانســتند تــا کوچکتريــن مســائل
در نحــوه ارائــه خدمــات عمومــي از جانــب کارکنــان نظــام بروکراســي بــه
شــهروندان را مقيــد بــه تشــريفات مختلفــي کــرده و دســتورالعملها بــراي
تخصيــص خدمــات ،امتيــازات و حقــوق از حاکميــت بــه مــردم در ســطحي
وســيع و فزآينــده بــه کار گرفتــه شــدند.
توضيــح مهــم اينکــه Instructionهــا داراي کاربــرد داخلــي بــوده و در
ســطح بنــگاه يــا ســازمان بــه کار گرفتــه ميشــدند.

محدودســازی رخدادهــای ناشــی از ظهــور کاغــذ و چــاپ ارزان ،بــه «مکتــوب شــدن همــه چیــز»،
یــک خطــای آشــکار اســت .بســیار ضــروری اســت کــه متوجــه باشــیم کــه انــواع کاغــذ ،انــواع
پیامدهــا را داشــتند و انــواع کارکردهــا و قابلیتهــا بــه همراهشــان بــود .همیــن رونــد در مــورد
بســتههای اطالعاتــی نیــز بایــد رقــم بخــورد
شــده و ارتقــا پيــدا کــرد .بهطــور خــاص دفاتــر تجارتخانههــا دفاتــري
قابــل اســتناد و اتــکا بودنــد .نتيجــه آن شــد کــه در قانــون تجــارت ايــران
و بســياري از کشــورها اوليــن مــواد قانــون مربــوط بــه اعتباربخشــي بــه
آنهاســت (در قانــون تجــارت ايــران مــواد  6الــي  )18و امــروزه آن را بــا نــام
دفاتــر قانونــي ميشناســند.
مــورد ديگــر دفاتــر نــزد افــرادي بــوده که بــه پاکــي و درســتي شــهره بــوده،
اغلــب تحصيــات دينــي داشــته و مرجعــي بــراي نوشــتن اســناد معامالتي
مــردم بودنــد .در ايــران و بســياري از کشــورها ،در اولين مــوج تأســیس دفاتر
اســناد رســمي ،به ايــن افــراد مجــوز تأســیس دفترخانــه داده شــد.
حتــي هماکنــون در ســال  2020نيــز يــک کشــيش بــا در دســت داشــتن
تأییدیــه مخصــوص اســقف اعظــم کانتربــوري در انگلســتان ،ميتوانــد در
اســتراليا دفترخانــه تأســیس کنــد.
محدودســازي رخدادهــاي ناشــي از ظهور کاغــذ و چــاپ ارزان ،بــه «مکتوب
شــدن همــه چيــز» ،خطايــي آشــکار اســت .بســيار ضــروري اســت کــه
متوجــه باشــيم انــواع کاغذهــا ،هــم انــواع پيامدهــا را داشــتند و هــم انــواع
کارکردهــا و قابليتهــا همراهشــان بــود .هميــن رونــد در مــورد بســتههاي
اطالعاتــي نيز بايــد رقــم بخــورد .در ادامــه ،انــواع تاثيرگــذار کاغذ را بررســي
ميکنيــم:

Instructions

بهبــه واســطهي دگرگونيهــاي پديــد آمــده از گســترش کاغــذ ،مفهومــي
بــا نــام  Instructionپديــد آمــد .از يــک منظــر  Instructionبــه ســادگي

Title

ســند رســمي مالکيــت ،تعيينکننده مشــخصات مــال و مالک آنســت .ســند
مالکيت نمــادي از مالکيــت فرد اســت و باالتريــن درجــه از اعتبار و رســميت
را دارد .آنچــه در گذشــته اهميــت داشــت ،ثبــت در دفاتــر رســمي بود و ســند
برگــه يــا دفترچـهاي بــود کــه بــا رکوردهــاي ثبــت شــده داراي اعتبــار برابر
بودهاســت .همچنیــن امــکان اصالتســنجي و ســنجش تمامیــت محتويات
ممکــن بــود.
تعريــف تماميــت يــا يکپارچگــي ( )Integrityمطابــق قانــون ايــن اســت کــه
آنچــه خوانــده ميشــود ،تمــام آنچــه باشــد کــه قبــا توســط فــردي مجــاز
نوشــته شــده اســت.
يک مشــکل بــزرگ در مــورد ســند رســمي ايــن بــود کــه خــارج از چارچوب
دفاتــر اســناد رســمي ،بــا يــک ســند معاملــه غيررســمي نيــز شــخص
ميتوانســت مــال خــود را بفروشــد.

Instrument

اعمــال حاکميــت قانــون وظيفــه حاکميــت اســت .تعامــات شــهروندان
بــا دولــت ،يکــي از نقــاط اعمــال حاکميــت قانــون اســت ،کــه بــراي آن
نظــام بروکراســي پديــد آمــد .معامــات و روابــط رســمي بيــن شــهروندان
و شناســاندن آنهــا بــه حاکميــت ،هــم داراي قــدرت بازدارندگــي طرفيــن
معاملــه بــوده اســت و هــم دولــت ميتواند اعمــال قــوه قهریــه را در راســتاي
حاکميــت قانــون ،مؤثرتــر و دقيقتــر انجــام دهــد.
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دولــت نــه امــکان صــدور ســند بــراي انــواع امــوال را دارد و نــه دفترخانههــا
ظرفيــت ثبــت رســمي همــه معامــات و روابــط را ميتواننــد بــر عهــده
بگيرنــد .بــر ایــن اســاس نــوع جديــدي از اســناد کاغــذي بــا نــام Legal
 Instrumentپديــد آمدنــد.
اينهــا ابزارهايــي بودنــد کــه ميتوانســتند توســط مامــوران حکومتــي و
کسـبوکارها بــه ســرعت مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه و ثبــت دفاتــر و انشــا
و تنظيــم صحيــح  Instrumentsارزشــي برابــر بــا ارزش اســناد رســمي توليد
ميکــرد .اينهــا روي برگههــاي خاصــي اســتفاده ميشــدند کــه جعــل
آنهــا دشــوار بــود .پــس از انشــا نيــز ،تــاش بــراي تغييــر متــن ،به ســختي
ممکــن بــود.
در نظــام حکمرانــي ،ســازمان ثبــت اســناد و دفاتــر اســناد رســمي ،مراجــع
اصلــي ثبــت و توليــد اســناد رســمي هســتند .ســاير دســتگاههاي اجرايــي در
حــدود صالحيــت خــود ،ميتواننــد اقــدام بــه ثبــت دفتــري کــرده و مطابــق
بــا آن اقــدام بــه صــدور  Instrumentکنند .بــه عنــوان مثــال وزارت بازرگاني
صــادر کننــده جــواز کســب اســت و جــواز کســب يــک  Instrumentاســت.
ارتبــاط بيــن بخشهــاي بروکراســي يــا همــان دســتگاههاي اجرايــي
بــه دو روش مکاتبــه دســتگاهها بــا يکديگــر و يــا اســتناد بــه Instrument
صــادره توســط دســتگاههاي ديگــر کــه در دســت فــرد بــوده ،ارائــه ميشــد
و ميتوانســتند بــه شــرط اصالتســنجي ،آن را قبــول ،تاييــد و بــه اســتناد
آن فعالیــت انجــام دهنــد.

بينــام از آن جملــه هســتند کــه در بســياري از کشــورها امــروزه منســوخ يــا
ممنــوع شــدهاند.

Certificate

گــروه ديگــري از اســناد پديــد آمدنــد کــه آنهــا را  Certificateيــا گواهــي
ناميدنــد و معمــوال بــا واژه «گواهــي ميشــود» آغــاز ميشــدند .اينهــا
گواهــي ميدادنــد کــه فــرد دارنــده ،رخــدادي را از ســر گذرانــده و بــه
موجــب آن صاحــب صالحيــت اســت .بديــن ترتيــب گواهينامــه رانندگــي،
گواهينامــه بهداشــت و  ...ظهــور يافتنــد.

رکوردهای حیاتی Vital Record
در ايــن ميــان ،دولتهــا ثبــت دفاتــر خــود از رخدادهــاي حياتــي افــراد
( )Vital Recordرا بازســازي کردنــد .حســب قوانيــن ايــران ،جنيــن صاحــب
هويــت و شــخصيت اســت .نخســتين رکــورد حياتــي تولــد کــه شناســنامه
( )Birth Certificateاســت شــروع بــه گســترش کــرد .شناســنامه دربردارنده
گواهيهــا راجــع بــه تولــد ،ازدواج ،طــاق ،صاحــب فرزنــد شــدن و وفــات
اســت.
محتــواي شناســنامه اينگونــه روايــت ميشــود کــه رخــداد تولــد شــخص
در دفتــر ثبــت احــوال نوشــته شــده و شــماره شناســنامه ،شــماره رديــف
ثبــت رخــداد تولــد شــخص و ســري شناســنامه کدگــذاري اعمــال شــده بــر

در بســیاری از کشــورها از قبــل ،در ســطح تجــار اســناد تجــاری ()Negotiable Instruments
مــورد اســتفاده بــود؛ کــه دولتهــا آنهــا را نیــز تحــت لــوای قانــون بــه رســمیت شــناخته و
کاغذهــا و چــاپ مخصوصــی در آن بــه کار گرفته شــد .اســنادی کــه در ایــران با نــام اســناد تجاری
شــناخته شــده و عبــارت از بارنامــه ،چــک ،ســفته ،بــرات ،اعتبــارات اســنادی ،گواهــی بدهــی،
گواهــی طلــب و  ...اســت
مــاده  1287قانــون مدنــي تعريفــي از اســناد رســمي ميدهــد کــه شــامل
اســناد تنظيــم و ثبــت شــده در اداره ثبــت اســناد و امــاک ،اســناد تنظيــم
و ثبــت شــده در دفاتــر اســناد رســمي و اســنادي اســت کــه نــزد ســاير
مأموريــن رســمي دولــت در حــدود صالحيــت آنــان تنظيــم و ثبــت شــده
باشــد .ميتــوان بــا حــذف جزييــات کمــي  ،قســمت ســوم مــاده قانونــي
يعنــي ســاير اســناد ثبــت شــده نــزد ســاير ماموريــن رســمي را برابــر بــا
نوعــي  Instrumentدرنظــر گرفــت .بــا يــادآوري اينکــه انــواع ديگــري از
 Instrumentنيــز وجــود دارنــد.
در بســياري از کشــورها از قبــل ،در ســطح تجــار اســناد تجــاري
( )Negotiable Instrumentsمــورد اســتفاده بــود؛ کــه دولتهــا آنهــا را نيــز
تحــت لــواي قانــون بــه رســميت شــناخته و کاغذهــا و چــاپ مخصوصــي
در آن بــه کار گرفتــه میشــد .اســنادي در ايــران بــا نــام اســناد تجــاري
شــناخته شــده کــه عبارتانــد از بارنامــه ،چــک ،ســفته ،بــرات ،اعتبــارات
اســنادي ،گواهــي بدهــي ،گواهــي طلــب و  . ...اســناد تجــاري( Negotiable
 )Instrumentsگواهــي پذيــرش تعهــد مالــي توســط يــک شــخص و نمــاد
مالکيــت شــخص مقابــل بــر يــک دارايــي مالــي نقــد شــونده بودنــد.
بــراي تســريع و تســهيل بيشــتر معامــات  Bearer Instrumentپديــد آمدند
کــه در واقــع تعهــدي مالــي از ســوي يک شــخص بــه ذينفعــي دارنــده اين
ابــزار بودنــد« .چــک در وجــه حامــل» ،اوراق قرضــه بينام ،ســهام شــرکتي
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دفاتــري اســت کــه بــه ســرعت پــر شــده و دفتــر جديــدي گشــوده میشــد.

Enforcement

بــراي گســترش نظــم و قانــون ،مفهومــي بــا نــام اســناد الزماالجــرا پديــد
آمدنــد؛ بديــن ترتيــب کــه دولــت هزينـهاي را در قالــب تمبــر ماليــه دريافــت
میکــرد کــه روي برگــه تمبــر ماليــه الصــاق ميشــد .چنيــن اســنادي در
صورتي کــه شــخص متعهــد به تعهــد خــود عمــل نميکــرد ،به طــور ويــژه و
با ســرعتي باالتــر از شــکايات معمولــي در سيســتم قضايــي پيگيري ميشــد.
انقالب فرمها
بديــن ترتيــب گروههــاي مختلفــي از کاغــذ بــا نوشــتههاي معيــن و جاهاي
خالــي بــراي پــر کــردن و مهــر و امضــا بــا ســطوح مختلفــي از اطمينــان که
متناســب بــا اهميــت هــر يــک از آنهــا فراهــم شــده بــود ،پدیــد آمد کــه به
طــور گســترد ه در ســطح جامعــه شــروع بــه اســتفاده از آنها شــد.
نظــام بروکراســي کشــور ،بــر مبنــاي فرمهــا ســازماندهي شــده بــود .در
مواقعــي همچــون طــرح دعــوي قضايــي ،اســناد و مــدارک پرونــده نيــز
بايســتي ارائــه شــده و تنهــا پــس از الصــاق تمبــر دادگســتري بــود کــه بــه
عنــوان يــک موجوديــت در نظــام بروکراســي قابــل اســتفاده بودنــد .در دهه
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هفتــاد نقــش تمبــر ماشــینی وارد شــده و جايگزيــن تمبــر شــد.
بــه عــاوه دولــت در راســتاي افزايــش تســهيل اصالتســنجي اســناد ،اقدام
بــه چــاپ گســترده انــواع فرمهــا کــرد .چاپخانــه دولتــي ايــران وظيفــه ايــن
مهــم را برعهــده گرفــت و کاغــذ مخصــوص واترمــارک عنوانــي بــود که به
کاغذهــاي تهيــه اوراق بهــادار دولتــي اطــاق ميشــد.
حقوق عمومی چیست؟
همزمــان بــا ايــن تحــوالت ،عصــر جديــد حقــوق عمومــي نيــز پديدار شــد.
حقــوق عمومــي کــه در ابتــدا بــا حقــوق سياســي نیــز شــناخته میشــد،
بــراي ســالها بــه موضــوع تعييــن حقــوق حاکــم بــر مــردم ،حقــوق مــردم
بــر حاکــم و وظايــف ايــن دو پرداختــه ،مفهومــي بيشــتر فلســفي بــود کــه از
آن بــراي توجيــه حاکمــان بهــره بــرده ميشــد؛ ليکــن در زمــان تحــوالت
کاغــذ ،حقــوق عمومــي شــامل بــر تعريــف حقــوق و وظايــف شــهروندان و
دولــت در قبــال يکديگــر شــد.
تعاريــف معمــول از حقــوق عمومــي آن را تعيينکننــده روابــط بيــن حاکميت
و مــردم معرفــي ميکننــد؛ ولــي تعاريــف معمــول از حقــوق عمومــي
مناقش ـهپذير اســت ،زيــرا از يــک ســو ممکــن اســت ســازماني دولتــي بــه
امــور غيرحاکميتــي بپــردازد و بــرای مثال شــرکت تجاري تأســیس کنــد و از
ســوي ديگــر ،برخــي اشــخاص حقوقــي غيردولتــي ممکن اســت بــه اموري

ضعیــف عمــل کردهایــم.
يکســاني و جايگزينــي واژههــا و جابهجــا کــردن ترجمــه کلمــات وثــوق
( ،)Trustاعتمــاد ( ،)Confidenceاطمينــان ( )Assuranceو تضمين ()Secure
و هویــت ( )Identityباعــث بدفهمــي مــا از قانــون تجــارت الکترونیــک
موجــود شــده اســت.
واژه  Confidenceو واژه رســمي فارســي معــادل آن يعنــي اعتماد ،خبــر از بار
شــدن يــک حــس بــر يــک رابطــه ايجــاد شــده ميدهــد .مــن بــه همســرم
اعتمــاد دارم يــا مــن در رابطــه بــا ديگــران ،اعتماد بــه نفــس کافــي دارم .اين
کلمــه در حقــوق عمومــي بــا اعتمــاد بــه ديگــري و شــکايت از نقــض اعتماد
توســط ديگــري در دعــاوي مربــوط بــه اجرا گذاشــتن چــک تضمين توســط
ديگــري اســت.
واژه ( Trustوثــوق) نوعــي از اعتمــاد قــراردادي اســت .حســب يــک قــرارداد
کالمــي يــا کتبــي در زمينههــاي معيــن ،لیکــن گســترده در طــول زمــان
دو طــرف بــه يکديگــر اعتمــاد ميکننــد .در معامــات تجــاري ،دو طــرف
ناآشــنا ،هــر دو بــا اتصــال بــه يــک نفــر ســوم مــورد وثــوق (Trusted Third
 )Partyکار خــود را پيــش مــي برنــد .دو نمونــه مهــم آن شــبکه بانکــي و
نهادهــاي ترابــري  -لجســتيک هســتند.
واژه  Secureدر ادبيــات حقــوق مالــي ،معنــاي تضميــن وجــودي ميدهــد.
واژه  Securityدر معنــاي اوراق بهــادار ،در واقــع اوراقي هســتند که اســتيالي
شــخص بــر حقــوق مالکانــه مرتبــط بــا يــک دارايــي مشــخص را تضميــن

تعاریــف معمــول از حقــوق عمومــی آنرا تعیینکننــده روابــط بیــن حاکمیــت و مــردم معرفــی
میکننــد؛ ولــی تعاریــف معمــول از حقــوق عمومــی مناقشـهپذیر اســت ،زیــرا از یــک ســو ممکــن
اســت ســازمانی دولتــی بــه امــور غیرحاکمیتــی بپــردازد و مثــا شــرکت تجــاری تاســیس نمایند
و از ســوی دیگــر ،برخــی اشــخاص حقوقــی غیردولتــی ممکــن اســت بــه امــوری بپردازنــد کــه
ماهیــت عمومــی دارنــد
بپردازنــد کــه ماهيــت عمومــي دارنــد.
حقــوق عمومــي ايــران و ديگــر کشــورها سرشــار از ارجاعــات مســتقيم و
غيرمســتقيم به ســند در معنــاي کاغذ نوشــته شــده و دارنــده ســند در معناي
کســي کــه آن کاغــذ در دســتان اوســت ،بــوده و امضــاي ســند در معنــاي
مطالعــه و آگاهــي از متــن ســند و کنشــي حقوقــي اســت کــه بــه دنبــال خود
مســئوليت م ـيآورد.
سطوح اطمینان به اسناد و ریشههای کژفهمی در مورد آن
درک صحيــح مفاهيــم ،بــه ویــژه در زمينــه متــون حقوقــي و متــون علــم
حقــوق متعلــق بــه ديگــر کشــورها و ديگــر ســاختارها ،بســيار ضــروري
اســت .مــا برخــي از واژههــا را درســت شناســايي نکــرده و آن را بــه درســتي
منعکــس نســاختهايم .پيــرو ورود فناوريهــاي جديــد ،اصطالحــات آنهــا
نيــز بــه زبــان مــا ســرازير ميشــوند .در ســطح مکاتبــات و اســناد عرصــه
تجــارت و فنــاوري ،گشــاد ه دســتانه ميتــوان از واژههــاي مشــابه يکديگــر
بــراي زيبايــي متــن اســتفاده کــرد؛ ولــي در عرصــه حقوقــي ،همــه آن مثال
معــروف کــه جــاي قــراردادن ويرگــول در جملــه «بخشــش الزم نيســت
اعدامــش کنيــد» ميتوانــد باعــث تفاوتــي در حــد زندگــي و مــرگ افــراد
شــود را بــه خاطــر دارنــد .متاســفانه در حــوزه تجــارت الکترونیــک ،ما بســیار

ميکننــد .در معنــاي بــه کار گرفتــه شــده در قوانيــن نمونــه یــو انســيترال و
در نتيجــه قانــون تجــارت الکترونیــک تماميــت ،غيرقابــل تغييــر بــودن و در
دســترس بــودن دادههــا را بــراي زمانهــاي بعــدي تضميــن ميکننــد .واژه
 Secured Transactionنيــز در ســطح جهانــي برابــر بــا «معامــات بــا حــق
اســترداد /معاملــه تضميــن شــده بــا ضمانــت» را معنــا ميکننــد.
واژه  Identityداراي ســه تعريــف مختلــف از جامعهشناســان ،روانشناســان و
فيلســوفان اســت .بديهــي اســت کــه معنــاي آن در متــون حقوقي برخاســته
از تعريف آن در فلســفه اســت .تنهــا در معناي فســلفي خــود Identity ،واژهاي
مرتبــط بــا  Identificationاســت .ايــن واژه فلســفه غربــي در معنــاي دقيــق
خــود در حکمــت ايرانــي برابــر نهــاد «اصــل هــو هويــت» اســت .در معنــاي
حقوقــي در معنــاي اخــص ،تعييــن يعنــي برابــري يــک شــخص و تنهــا يک
شــخص بــا رکــوردي ثبــت شــده در دفتــر ثبــت احــوال حاکميــت اســت.
واژه  Assuranceبــه معنــاي اطمينــان موضــوع بحث اصلــي اســت .در قانون
تجــارت الکترونیــک آشــکارا بــه مفاهيــم مطمئــن و اطمينــان اســتناد شــده
و عناويــن «ســطح اطمينــان مناســب»« ،ســطح اطمينــان توافــق شــده»،
«سيســتم اطالعاتــي مطمئــن»« ،امضــاي الکترونیــک مطمئــن» بــه
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صراحــت در آن بــه کار رفتــه اســت.
دقيقــا معلــوم نيســت کــه بــه چــه دليلــي ،ايــن واژه را مــا حمــل بــر امنيــت
( )Securityگرفتهايــم و بنابرايــن معنــاي برخاســته از ســطوح اطمينان مختلف
را حمــل بر ســطوح مختلفــي از امنيــت سيســتم اطالعاتــي در نظــر گرفتهايم.
بی شــک ،نپرداختــن بــه ايــن واژه مهــم ،از يکســو و پارادايم فروکاسـتگرايي
که ما بــدان مبتــا هســتيم از ســوي ديگــر ،باعــث بدفهمــي ،سوبرداشـتها،
پروژههــا و برنامههــاي منحــرف و  ....شــده اســت.
سطوح اطمینان مبنی بر فرمها و اسناد
اول از همــه بايــد گوشــزد کنيــم کــه اجــداد مــا در ســامانههاي مبنــي بــر
فــرم و اســناد کاغــذي ،ســطوح اطمينــان را دانســته و بــه کار ميبردهانــد.
هنگامــي کــه بــراي اعطــاي وکالــت بــه دفترخانــه ميرويــم ،عقــد وکالــت
منعقــد شــده و در دفاتــر ثبــت ميشــود ولــي وقتــي بــراي خريــد خانــه کــه
ميرويــم ،يکبــار معاملـهاي صــورت ميپذيــرد و بايــد ثبــت و ضبــط شــود
و يکبــار عمليــات انتقــال مالکيــت خانــه صــورت پذيــرد .ايــن موضــوع
دعــواي قديمــي نيــروي انتظامــي نيــز هســت .عمليــات انتقــال مالکيــت
توســط نيــروي انتظامــي صــورت ميپذيــرد و ثبــت معاملــه مالکيــت خودرو
در دفترخانــه رخ ميدهــد.
ســروکله زدن بــا سيســتم بروکراســي خســتهکننده اســت .يــک لطــف

ســندمحور ( )Subject Orientedو خدمترســاني شــهروندمحور قابــل
تقســيم اســت.
مــا يــک نظــام سلســله مراتبــي پيچيــده در زمينــه شناســايي و اجــازه
دسترســي بــه خدمــات را بــر مبنــاي کاغــذ بــه ارث بردهايــم.
فهرســت بــاال از روي تفنــن نيســت؛ آن مبحــث مهمــي اســت کــه در
زبــان انگليســي بــدان  Assurance Level of Identifyميگوينــد .نبــودن
فهــم مشــترکي از ايــن مبحــث باعــث شــده کــه تراکنــش بــا کارت و بدون
رمــزکارت بــراي کســي قابــل تصــور نباشــد و يــا اينکــه در طراحــي و اجراي
چــک الکترونیــک کســي بــه فکــر آن تمبــر گوشــه چــک کــه ضامــن
هماهنگــي و ارجــاع کار بيــن دو قــوه مجريــه و قضائيه اســت ،نباشــد و بدين
ترتيــب چــک الکترونیــک را بــه همــان انتقــال وجــه و انتقــال وجــه را همان
حوالــه و ايــران را يکــي از ضعيفتريــن کشــورها در زمينــه حقــوق افــراد
تبديــل کنیــم.
اگــر ميخواهيــد راه اشــتباهي کــه رفتيــم را بدانيــد ،ايرانيــان بــه عنــوان
گرداننــدگان اصلــي جــاده ابريشــم از بيــش از هــزار و پانصــد ســال پيــش،
امــکان صــدور و قبــول و وصــول بــرات را بيــن اروپائيــان و چينيــان ممکــن
ســاخته بودنــد؛ ولــي اکنــون بانــک مرکــزي گمــان ميکنــد کــه بــا منــع
دسترســي مــردم به حقــوق خــود در مــورد برگــه چــک و توقــف واگــذاري از
طريــق پشتنويســي امنيــت بيشــتري فراهــم میشــود؟
چنــد ســال قبــل توانســتم ،بــراي نخســتين بــار مقــداري از واژههــاي حوزه

چــرا بابــت گواهــی عــدم سوءپیشــینه اســم مــا را در پایــگاه اطالعاتــی افــراد دارای سوســابقه
جســتجو نمیکننــد تــا در ثانیـهای همــه کردههــا و ناکردههایمــان را بیــرون بریــزد و چــرا گواهــی
دو هفتــه اعتبــار دارد؟ فرآیندهــای بروکراســی بــه نظــر میرســد کــه بــه دو دســته خدمترســانی
ســندمحور ( )Subject Orientedو خدمترســانی شــهروندمحور قابــل تقســیم اســت

بــزرگ در حــق يــک دوســت ،انجــام دادن کار اداري اوســت .ولــي عــوض
دوســت يــا عضــوي از خانــواده:
 ميتوانيــم کاري کــه دارد را انجــام دهيــم؛ بــدون اينکــه کســي از مــا راجعبه هويــت بپرســد.
 اگــر شناســنامه يــا کارت ملــي اش را بــه مــا بدهــد ،ميتوانيــم عــوض ويکاری را انجــام دهيــم.
 محــل اشــکال اســت ،يعنــي اينکــه بايــد طــي «عقــد وکالــت» نماینــدهقانونــي وي باشــيم.
 صالحیــت نداریــم؛ يعنــي اينکــه بايــد طي ســندي کــه وکيل دادگســتريارائــه ميدهــد؛ وکالــت خــود را اعــام کنــد.
و موضــوع مهــم ديگــر اينکــه دقيقا کجــا کپــي شناســنامه الزم اســت؟ چرا
ن را نميخواهــد و هــر بــار کــه
مــا هــر بــار بــا خــود ميبريــم از مــا کســي آ 
نميبريــم ،بــه دليــل کســري فتوکپــي شناســنامه کارمــان لنــگ ميمانــد.
يــک نظــم قابــل تحســين ،روابــط حقوقــي روشــني بــر مراجعــه کننــده و
ارتبــاط وي بــا دســتگاه اجرايــي بــار شــده اســت.
چــرا بابــت گواهــي عــدم سوءپيشــينه اســم مــا را در پايــگاه اطالعاتــي افراد
داراي سوءســابقه جســتجو نميکننــد تــا در ثانيــهاي همــه کردههــا و
ناکردههايمــان را بيــرون بريــزد و چــرا گواهــي دو هفتــه اعتبــار دارد؟
فرآيندهــاي بروکراســي بــه نظــر ميرســد کــه بــه دو دســته خدمترســاني
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پرداخــت الکترونیــک وجــوه دولتــي را وارد عرصــه مقــررات کشــور کنــم.
آييننامــه مــاده  40قانــون محاســبات کشــور -جايگاهــي بــود کــه از جانب
آقــاي طيبنيــا بــه مــن اهــدا شــده بــود -در يــک تــز دکتــرا بــه پــروژه
ســوئيچ خزانــه اشــاره کــرده اســت ،ايشــان زمانــي کــه اســتاد دانشــگاه بود،
عالقــه و تاييــد خــود نســبت بــه ايــن پــروژه را نشــان داده و کمتــر از يــک
مــاه از قبــول جايــگاه وزارت نگذشــته بــود کــه آن را بــه عنــوان آييننامــه به
همــه دســتگاههاي اجرايــي ابــاغ کردنــد.
بــه راه آمــده کــه مينگــرم ســخت حيــران میشــوم و يــاد حــرف بــزرگ
مــردي ميافتــم .جنــاب آقــاي محمــد حســين فاريابــي از قدمــاي وزارت
پســت ،تلگــراف و تلفــن ،ســازمان آمــار ،ســازمان ثبــت احــوال و يکــی دو
جيــن جــاي ديگــر ميگفــت فرمهــاي اداري را کــه ميبينــم ،خســتگي
بــه تنــم مينشــيند .پانــزده ســال تمــام بــراي راه افتــادن شــماره ملــي
افــراد تــاش کــردم ،بــه ايــن اميــد کــه جايگزينــي مطمئــن و ســريع
بــراي مشــخصات فــرد شــود .اکنــون در فرمهــا ،مشــخصات قبلــي را
هنــوز ميپرســند و افــزوده بــدان شــماره ملــي ات را .امــروزه کپــي گرفتــن
دســتگاههاي اجرايــي متوقــف نشــد بلکــه هــر ســاله چنــد ده ميليــون
تراکنــش اســتعالم شــماره ملــي و مشــخصات فــرد نيــز از ثبــت احــوال،
پرســش ميشــود.
پایان قسمت اول

ماهنامه ققنوس | شماره ششم

نیما شمساپور از اولین سرویس احراز هویت دیجیتال در ایران میگوید؛

 %98امنیت در رسویس
احراز هویت دیجیتال یوآیدی

مهدی فوقی
عضو تحریریه ققنوس

ثبــت شــد نخســتین ســامانه کاربــردی ایرانــی مبتنــی بــر فنــاوری زنجیــره بلــوک (بالکچین)
اســت کــه بــه ثبــت اثــر انگشــت هــر نــوع محتــوای دیجیتــال بــر روی زنجیــره بلوکهــای
معتبر همچــون زنجیــره بلــوک اتریــوم میپــردازد .تیم ثبــت شــد از ســال  ۱۳۹۶در مرکز نــوآوری
بالکچیــن ایــران فعالیــت خــود را آغــاز کــرده اســت و اکنون بــه ارائــه خدمــات گوناگــون فنی،
حقوقــی ،مدیریتــی و سیاســتی بــه افــراد حقیقــی ،اســتارتاپها ،شــرکتهای خصوصــی و
نهادهــای عمومــی و دولتــی در زمینــه صیانــت از مالکیــت فکــری ،جلوگیــری از تغییــر یــا جعل
اســناد و مقابلــه بــا فســاد اداری میپــردازد.
در همیــن راســتا بــا ســهیل پایــدار ،مدیرعامــل اســتارتآپ ثبــت شــد پیرامــون چالشهــای
بهکارگیــری از ظرفیــت فنــاوری بالکچیــن در ثبتاســناد و مــدارک بــرای ایجــاد شــفافیت و
مبارزه بــا فســاد و جعــل گفتوگــو کردیــم کــه پیشــنهاد میکنیــم در ادامــه آن را مطالعــه کنید.
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از نــگاه شــما وضعیــت ایــران در حــوزه اســناد
دیجیتــال و اســتفاده از فنــاوری بالکچیــن بــرای
ثبــت و نگهــداری اســناد چگونــه اســت؟
شــاید عجیــب باشــد امــا ایــران از اولیــن کشــورهایی بــود کــه
بــه ســمت ارائــه خدمــات اســناد دیجیتــال مبتنــی بــر فنــاوری
بال کچیــن حرکــت کــرد و اســتار تآپ «ثبــت شــد» کــه در
اوایــل ســال  1396آغــاز بــه کار کــرد را میتــوان بهنوعــی اولیــن
اســتارتآپ بالکچینــی در ایــران عنــوان کــرد و همیــن موضــوع
باعــث شــد تــا ایــده و مــدل ایــن اســتارتآپ بــرای مدیــران و
مســئوالن در ایــران جــذاب باشــد .از ســویی دیگــر در زمــان شــروع
بــه کار «ثبــت شــد» در ســطح جهــان ،کســبوکاری بــا ایــدهی
پلتفــرم ثبــت اثــر انگشــت و محتــوای دیجیتــال بــر بســتر زنجیــره
بلــوک ایجــاد نشــده بــود و پــس از مدتــی متوجــه شــدیم کــه صرف ـ ًا
اید ههایــی در حــال فعالیتهــای اولیــه بود هانــد.
نمونــه پیادهســازی شــده و عملیاتــی ماننــد «ثبــت شــد» کــه در
حــوزه اســناد دیجیتــال مبتنــی بــر بالکچیــن فعــال اســت در ســال
 1396در ایــران و جهــان وجــود نداشــت.
متاســفانه پــس از مدتــی اســتقبال ،ناگهــان دولتمــردان و افــراد

جلســاتی بــا کســبوکارهای نویــن از جملــه ثبــت شــد داشــتند امــا
متأســفانه صرف ـ ًا در حــد حــرف باقــی مانــد و شــاهد اقدامــی اجرایــی
از ســوی قــوه قضاییــه نبودیــم؛ در هــر صــورت میتــوان مشــکالت را
در عــدم همراهــی دســتگاهها بــه دلیــل تــرس از دســت دادن قــدرت
و انحصــار در تصمیمگیــری ،عــدم شــفافیت در ســاختار و دور بــودن
از فضــای فنــاوری عنــوان کــرد.
کســبوکار ثبــت شــد را بــا اعمــال تغییراتــی بــا فضــای قانونــی
کشــور ســازگار کردیــم و بعــد از یکســال تعطیلــی دوبــاره در مســیر
اجرایــی قــرار گرفتیــم.
در ظرفیتهــای قانونــی فعلــی کارهایــی را میتــوان انجــام داد؛
در حقیقــت ،بــا ایجــاد تغییــر در تعاریــف برخــی از شــرایط و مقــررات
اســتفاده ،فعالیتهــا و مــدل کس ـبوکار مشــکل رفــع شــد تــا بتوانیــم
نســبت بــه توســعه پلتفــرم اقــدام کنیــم؛ یــک دغدغــه فنــی در ایــن
میــان وجــود دارد کــه بحــث افزایــش هزینــه ثبــت روی فنــاوری
بالکچیــن و شــبکه اتریــوم اســت کــه هزینههــای اجــرای پــروژه
را بســیار افزایــش داده اســت .بعــد از حــدود یــک ســال تعطیلــی بــه
دلیــل مشــکالت فــراوان ایجــاد شــده از ســوی وزارت ارتباطــات
و فنــاوری اطالعــات ،در حــال حاضــر چندیــن مــاه اســت کــه

یوآیــدی در حــال حاضــر بزرگتریــن بازیگــر
بــازار احــراز هویــت غیرحضــوری بــر اســاس
بوکارهایی کــه از آن خدمــت
تعــداد کســ 
میگیرنــد و تعــداد تراکنشهــا ،محســوب
میشــو د

تصمیمگیــر در حــوزه فنــاوری نظرشــان دربــاره کســب و کار مــا
تغییــر پیــدا کــرد و بــه ســمت تخریــب حرکــت کردنــد کــه باعــث
تعطیلــی کســبوکار مــا بــرای مدتــی شــد.
نهادهایــی کــه مــا متصــور بودیــم گارد بســتهای دارنــد و از
تفکــر قدیمــی و ســنتی برخــوردار هســتند ،نســبت بــه نهادهــای
تصمیمگیــر و دخیــل در حــوزه فنــاوری اطالعــات کــه ادعــای
چابکــی و فعالیــت جســورانه دارنــد ،بســیار همرا هتــر بودنــد؛ در
واقــع ،نهادهــای ســنتی در حــوزه مبــارزه بــا جعــل و فســاد بــا وجــود
نگا ههــای ســنتی و کاغــذی ،رویکردشــان مثبتتــر بــود و لــذا
همــکاری داشــتند .در حــوزه مالکیــت فکــری ،دســتگاههایی کــه
فکــر میکردنــد بــا توســعه کس ـبوکار ثبــت شــد و ایــن ایــده نویــن
مبتنــی بــر بالکچیــن قــدرت را از دســت میدهنــد ،بــا کســبوکار
مــا مخالفــت داشــتند .نهادهــای حــوزه جعــل از فنــاوری دور بودنــد
و زمانــی کــه بحثهــای امنیتــی مطــرح میشــد ،بــا توجــه بــه
ســاختار اســتارتآپی و کوچــک بحثهــای امنیتــی مانعــی بــزرگ
بــود کــه نیــاز بــه واســطههایی بــود تــا مشــکالت رفــع شــود ،در ایــن
میــان هــر نهــاد واســط میتوانســت مانعــی بــرای توســعه و پیشــرفت
پــروژه باشــد .رویکــرد قــوه قضاییــه در دوره گذشــته همراهــی بــود
امــا اقدامــی در ایــن خصــوص صــورت نگرفــت؛ در دوره فعلــی نیــز
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کســبوکار ثبــت شــد دوبــاره وارد فــاز اجرایــی شــده و در تالشــیم
تــا فعالیــت مــا از دولــت دور باشــد تــا بــا اســتفاده از ظرفیــت قوانیــن
موجــود و بــا یــک شــبکه بالکچیــن معتبــر بــرای کاهــش هزینههــا
بتوانیــم فعالیــت کنیــم .بــه هیچعنــوان منتظــر تأییــد یــا اصــاح
قوانیــن نیســتیم و قصــد نداریــم تــا بــرای قوانیــن جدیــد یــا اصــاح
ســاختاری در زمینــه اســناد دیجیتــال بــا بخــش دولتــی جنــگ داشــته
باشــیم.
بــه نظــر شــما بهتــر نبــود کســبوکار شــما بهجــای
ایــران از کشــور خارجــی شــروع میشــد و بــه
ســرانجام میرســید؟
مــا اشــتباه کردیــم و محصــول خودمــان را صــادر نکردیــم؛ در حقیقت،
دو ســال بعــد از مــا کســبوکار آی پــی چیــن در روســیه راهانــدازی
شــد ،دســتگاه قضایــی روســیه نیــز همــکاری کــرد و در نهایــت موفــق
شــدند عــرض یکســال بــه دســتاوردهایی کــه مــا در نقشــه راه خــود
اعــام کــرده بودیــم ،دســت پیــدا کننــد و در نهایــت در حــال حاضــر
بتواننــد بــا چیــن نیــز همــکاری داشــته باشــند.
تأکیــد دارم کــه حتمــ ًا از یــک کشــور خارجــی و در فضــای
تصمیمگیــری و قانو نگــذاری بهتــری فعالیــت را شــروع کننــد و
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ســپس بتواننــد کســبوکار خــود را گســترش دهنــد و در ایــران هــم
خدمــات را آغــاز کننــد.
بحــث اکوسیســتم نــوآوری در ایــران اصــو ًال درســت نیســت؛ در ایــران
بســیاری از ســرمایهگذار یهای خطرپذیــر روی کســبوکارهایی
انجــام میشــود کــه لزومــ ًا قــرار نیســت بهجایــی برســد و صرفــ ًا
بــرای نمایــش و اعــام حضــور یــک کســبوکار مطــرح ســنتی در
یــک حــوزه جدیــد ماننــد فنــاوری بالکچیــن انجــام میشــود؛ در
حقیقــت ،یکــی از مشــکالت کشــور مــا عــدم اســتفاده از ظرفیــت
فنــاوری بالکچیــن اســت؛ بایــد از ایــن فنــاوری اســتفاده شــود
چــرا کــه میتوانــد تحوالتــی بــزرگ در زیرســاختها ایجــاد کنــد.
تقاضایــی بــرای اســتفاده از ظرفیــت اســناد دیجیتــال
وجــود دارد؟
شــرکتهای نــوآور و فناورانــه در کنــار برخــی دیگــر از کس ـبوکارها
در حــوزه اســناد دیجیتــال نیــز تقاضاهایــی را داشــتند کــه از جملــه
آنهــا بایــد بــه کس ـبوکارهای بخــش مالکیــت فکــری بــه خصــوص
هنرمنــدان ،تولیــد کننــدگان محتــوا و کســبکارهای  VODاشــاره
داشــت .نکتــه مهــم ایــن اســت کــه یــک بخــش از نهادهــای دولتــی

ثب ـت اســناد دیجیتــال روی فنــاوری زنجیــره بلــوک اشــتباه اســت؛
اصــو ًال زمانــی کــه مــا بتوانیــم محصــول مناســب بــا کاربــرد
آســان و هزینــه پاییــن بــرای رفــع نیازهــای مــردم در ایــن بخــش
ارائــه کنیــم ،میتوانیــم بــازار را ایجــاد کنیــم و تحــول در ایــن
بخــش رخ میدهــد؛ در حقیقــت ،امــروزه افــراد از پلتفرمهایــی
اســتفاده میکننــد کــه مــا هیچوقــت فکــر نمیکردیــم چنیــن
محصوالتــی مشــتری داشــته باشــد امــا باتوج ـه بــه تغییــر روندهــا
در زندگــی میتــوان از ایــن زیرســاختهای نویــن اســتفاده کــرد؛
البتــه بایــد حاکمیــت در کنــار کس ـبوکار کمــک کنــد تــا مــردم بــا
ایــن فنــاوری آشــنا شــوند و بتواننــد بهتــر از ظرفیــت پلتفرمهــای
فعــال اســتفاده کننــد.
آیــا ایــران همچنــان در حــوزه ثبــت اســناد دیجیتــال
بــا اســتفاده از فنــاوری بالکچیــن فرصــت دارد؟
زمانــی کــه اســتارتآپ ثبــت شــد کار خــود را آغــاز کــرد ،فنــاوری
بالکچیــن در هایــپ قــرار داشــت و بــر همیــن اســاس نیــز تمــام
ســرمایهگذاریها در ایــن مدتزمــان انجــام نشــد و عجلــه نکردیــم
کــه اقدامــی مناســب بــود؛ در حــال حاضــر نیــاز بــه بخــش اســناد

مــا بهصــورت روزانــه در حــال رصــد کل
سیســتم هســتیم و اگــر تخلفــات بــاال رود
کل سیســتم را مــورد بازبینــی قــرار داده
و بــا الگوریتمهــای هــوش مصنوعــی آن را
جایگزیــن میکنیــم

و حاکمیتــی کــه اســتاد قابــل جعــل دارنــد بــا مــا وارد مذاکــره شــدند
تــا بتواننــد از راهــکار ثبتاســناد دیجیتــال مبتنــی بــر بالکچیــن
اســتفاده کننــد امــا منتظــر بودنــد تــا یــک نمونــه اجــرا شــود و ســپس
پــروژه خــود را اجــرا کننــد؛ از طرفــی هزینــه بســیار بــرای همــه
بازیگــران کــه نیــاز بــه زیرســاخت ثبتاســناد مبتنــی بــر بالکچیــن
داشــتند ،مهــم بــود و بــر همیــن اســاس نیــز مــا از اتریــوم فاصلــه
گرفتیــم تــا از راهــکاری بــا هزینــه پایینتــر اســتفاده کنیــم.

دیجیتــال و ثبــت بــر روی فنــاوری بال کچیــن بهعنــوان یــک
راهــکار وجــود دارد و اگــر حرکــت جــدی در ایــن زمینــه در کشــور
انجــام شــود ،ایــران میتوانــد یکــی از اولیــن کشــورهای دنیــا در
زمینــه بهکارگیــری ثبــتاســناد دیجیتــال بــا زنجیــره بلــوک باشــد.
بهصــورت جــدی بــا ســازمان ثبــت اســناد مذاکراتــی داشــتیم و
شــریک غیررســمی آنهــا هســتیم؛ امیــدوار هســتیم تــا ایــن اتفــاق
رخ دهــد.

آیــا قــوه قضاییــه اســناد دیجیتــال را بــا وجــود نــگاه
ســنتی و تأکیــد بــه اســناد کاغــذی قبــول دارد؟
در قوانیــن ایــران ،ظرفیتهایــی در زمینــه اســناد دیجیتــال وجــود
دارد امــا ازآنجاییکــه شــاید نمونــه موفقــی وجــود نداشــته باشــد،
بهســختی اعتمــاد بــرای تحــول ایجــاد میشــود و گفتــه شــده
کــه قــوه قضاییــه اســناد دیجیتــال را نمیپذیــرد در حالــی کــه ایــن
طــرز فکــر اشــتباه بــوده و نمونههــای متعــدد موفقــی در اجــرا و
پذیــرش اســناد دیجیتــال وجــود دارد؛ وظیفــه کســب کار مــا ایــن
اســت کــه نمونههــای موفــق را ایجــاد کنیــم تــا متوجــه شــوند کــه
هزینههــای بهمراتــب پایینتــری دارد و درعینحــال راهــکاری
ســاده و ســریع اســت .فرهنگســازی در یــک حــوزه جدیــد ماننــد

در کــدام بخــش حاکمیــت بایــد تغییــر ایجــاد شــود
تــا احــراز هویــت و اســناد دیجیتــال ســریعتر در
ایــران عملیاتــی شــود؟
کلیــد رفــع مشــکالت در حــوزه اســناد دیجیتــال و اســتفاده از
بال کچیــن در دســتان قــوه قضاییــه و مجلــس اســت.
در کشــور مــا موضــوع قانونگــذاری ونظــارت بــر یــک فرآینــد پیچیده
دارد؛ اعتقــاد دارم ،کلیــد رفــع مشــکالت در حــوزه اســتاد دیجیتــال در
دســتان قــوه قضاییــه و مجلــس شــورای اســامی اســت کــه قــدرت
بیشــتری در قانو نگــذاری و اجــرای قانــون دارنــد و میتواننــد
بحثهــای قانونــی و کســبوکاری در زمینــه اســناد دیجیتــال و
اســتفاده از فنــاوری بالکچیــن را رفــع کننــد.

| | kuknos.ir

33

34

ماهنامه ققنوس | شماره ششم

بررسی جایگاه حقوقی اسناد و هویت
دیجیتالی با تمرکز بر نظام حقوقی ایران

سفر از رسزمنی
کـــاغـــــذهـا
بـه دنیــــــای
«صفرویک»هـا
سامان بیگدلی

کارشناس حقوقی

نظامهــای حقوقــی رومــی -ژرمنــی در مقایســه بــا نظامهــای حقوقــی
کام ـنال عمدت ـ ًا در مواجهــه بــا مســایل تــازه ،سرســختاند .موضوعــات و
احــکام روزآمــد بــرای ورود بــه ایــن نظامهــا بــا چالشهــای جــدی روبـهرو
هســتند .ایــن نظامهــا –و از جملــه نظــام حقوقــی ایــران -تــاش دارنــد تــا
بــا تطبیــق موضوعات نــو بــا احــکام از پیــش موجــود ،راهــی برای تمشــیت
تازهواردهــا بیابنــد .از طــرف دیگــر ،مدیریــت حقوقــی مســایل روز ضرورتی
غیرقابــل انــکار اســت .در ایــن نوشــته تــاش شــده تــا بــا امکانســنجی
موضــوع ،مــواردی از انعطــاف نظــام حقوقــی ایــران درخصــوص پذیــرش و
بــه رســمیت شــناختن نظــام دیجیتالــی هویــت بررســی و بــه ارائــه راهــکار
پرداختــه شــود.
تأمــل در تاریــخ نظــام حقوقــی ایــران گویــای ایــن حقیقــت غیــر قابــل
کتمــان اســت کــه نظــام حقوقــی مــا ،همــواره بــا تعلــل و تردیــد به شــیوهها
و ابزارهــای روزآمــد نگریســته و در پذیــرش موضوعــات جدیــد و تطبیــق
احــکام بــا آن ،دس ـتبهعصا گام برداشــته اســت .محاکــم و قضــات نیــز در
مواجهــه بــا مســائل مســتحدث ،عمدتـ ًا راهــی جــز اســتناد بــه همــان قواعد
نهــم تنهــا در مــواردی که
و احــکا ِم از پیــش موجــود در پیــش نگرفتهانــد؛ آ 
بخــت بــا دادرس یــار باشــد و موضــوع تازهســربرآورده ،شــباهت و قرابتــی با
موضوعــات مطروحــه پیشــین داشــته باشــد.
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اخـــذ سياسـتهـــايي روشـــن و صريــح در خصــوص پذيرش مشــتري،
تدقیــق در ریشــههای ایــن امــر نشــان میدهــد کــه یکــی از دالیــل
تعييــن دقيــق هويــت وي ،نظــارت مســتمر بــر حســابهای پـــرريسک
ذاتــی اذهــان حقوقــی اســت کــه
عمــده ایــن احتیــاط ،محافظــهکاری
ِ
و مديريــت مؤثــر ريســکهاي موجــود در ايــن زمينــه اســت .خــط
بعــد از قــوام و اســتقرار ،بــه پیشــامدهای تــازه ،کمتــر روی خــوش
مشيهـــا و رويههــاي مؤثــر شناســايي مشــتري ،عواملــي مهــم بــراي
نشــان میدهــد .بهعبارتدیگــر ،نظــام حقوقــی ایــران -بــه عنــوان
حفــظ ايمني و ســامت بانـکهـــا و نيــز قابليــت اعتمــاد به نظـامهـــاي
یــک نظــام حقوقــی مکتــوب  -انعطــاف را نــه در «احــکام» کــه در
بـــانکي بهحســاب مـيآينـــد .توســعه روزافــزون خدمــات و فناوریهای
موضوعــات از پیــش
«موضوعــات» میبینــد و میکوشــد گســتره
ِ
نــو در صنعــت بان ـکداري ،اگرچــه موجب تســهيل مبــادالت تجــاری در
موجــود را چنــان وســیع ببینــد کــه موضوعــات نــو را نیــز در برگیــرد .در
سراســر جهــان شــده ليکــن در روي ديگــر خــود ،پيچيدگيهایــی را نیــز
ایــن صــورت اســت کــه بــاب قیــاس گشــوده و حکــم مســئله اســتخراج
در پــی داشــته اســت .موضــوع شناســايي مشــتري ارتبــاط تنگاتنگــی
میشــود.
بــا مقولــه مبــارزه بــا پولشــویی دارد .فراینــدی کــه در طــي آن ســعي
امــا ضــرورت همگامــی بــا تحــوالت زمانــه ،ایــن نظــام محتــاط را بــر
ميشــود تــا بــا پنهــان ســاختن ماهيــت و منشــأ غيرقانونــي مــال
آن داشــته تــا پــا در مســیر تغییــر بگــذارد و غبــار از احــکام متــروک
حاصــل از ارتــکاب جــرم ،ظاهــري قانونــي بــه آن داده شــود .بانکهــا
ســالیاناش بزدایــد .عــاوه بــر ایــن ضــرورت ،آنچــه نظــام حقوقــی ما را
و مؤسســات مالــي ،بســتر اصلــي بــراي
بــه ایــن پوس ـتاندازی مجــاب کــرده ،آن
انجــام ايــن اقــدام هســتند.
اســت کــه بهرهگیــری از ابزارهــای نــو،
در نظــام حقوقــی ایــران ،مهمتریــن
بیــش از آنکــه دامنگیــر حــوزه «ثبــوت»
چالــش در راه احــراز غیرحضــوری هویــت
و احــکام باشــد ،ســاحت «اثبــات» را
اشــخاص ،یکــی مفــاد مــاده  7قانــون
نشــانه رفتــه اســت .رشــد و توســعه علــم
مبــارزه بــا پو لشــویی و دیگــری،
و فنــاوری بــه میــدان آمــده اســت تــا در
ممنوعیتــی اســت کــه تبصــره  3مــاده
مقــام اثبــات یــا رد یــک ادعــا ،اصحــاب
قوانیــن ،مصوبــات و آییننامــه
 91آییننامــه اجرایــی مــاده  14همــان
دعــوا را یــاری کنــد .در چنیــن حالتــی
قانــون در ارائــه خدمــات پایــه بــه
اســت کــه حتــی نظامهــای حقوقــی
پرشــماری در تکلیــف دســتگاهها
اربابرجــوع توســط اشــخاص مشــمول
محافظــهکار هــم آســا نتر بــه ایــن
بــه ا حــر ا ز غیر حضــو ر ی و
بهصــورت غیرحضــوری بیــان کــرده.
دگرگونــی گــردن مینهــد.
دیجیتالــی هویــت اشــخاص
بــه نظــر میرســد علیرغــم ممنوعیــت
یکــی از حوزههــای اصلــی ایــن تحــول،
بــه تصویــب رســیده اســت کــه
مذکــور ،میتــوان راهــکاری را مجــرا
اســتقرار نظــام دیجیتالــی هویــت و اســناد
ً
دانســت کــه صراحتــا موافــق بــا نــص
دیجیتــال اســت کــه گســتره آن از احــراز
نشــان میدهــد نظــام حقوقــی
مــاده  7قانــون مبــارزه بــا پولشــویی
هویــت تــا مبــادالت مالــی و تجــاری
ایــران –دســتکم در حــوزه
و تبصــره  3مــاده  91آییننامــه اجرایــی
اســت .در دنیــای تجــارت ،شــناخت و
تقنیــن -تمایــل بــه شــیوههای
آ ن با شــد  .بر ا ینا ســا س  ،مشــتر ی
امــکان اعتمــاد بــه طرفهــای تجــاری
هویــت
احــراز
در
غیرحضــوری
در گام نخســت و بهمنظــور دریافــت
یکــی از ارکان اصلــی بهحســاب میآیــد.
اشــخاص دارد
خدمــات پایــه ،یکبــار بهصــورت
حســن شــهرت و پايبنــدي طرفيــن یــک
حضــوری احــراز هویــت و اطالعــات
رابطــه تجــاری بــه معیارهــای اخالقــي
وی ،بــه شــیوهای قابلاطمینــان ،اخــذ و
و حرفــهاي ،الزمــه تــداوم يــک رابطــه
نگهــداری میشــود .بعــد از ایــن مرحلــه
کارآمــد تجــاري در بســتري اســت کــه
و بــا ضبــط و ذخیــره ایــن اطالعــات،
بالتبــع ،طرفيــن از مزايــاي آن بهرهمنــد
فرایندهــای مــوازی و مشــابه حــذف
خو ا هنــد شــد  .بــه همیــن منظــو ر
خواهــد شــد.
بهرهگیــری از یــک نظــام معتبــر هویتــی
در شــیوه پیشــنهادی ،احــراز هویــت
در بیشــینه کــردن منافــع آحــاد جامعــه
مشــتری و اخــذ اطالعــات وی ،بعــد از
از معامــات و مبــادالت تجــاری ،واجــد
آنکــه منطبــق بــر شــیوههای قابلاطمینــان انجــام شــد ،بهشــرط
نقشــی بیبدیــل خواهــد بــود.
رضایــت صاحــب اطالعــات میتوانــد بیــن بانکهــای مختلــف بــه
رد پــای هویــت دیجیتالــی و اســناد مثبِــت آن در نظــام حقوقــی ایــران،
اشــتراک گذاشــته و از انجــام فرایندهــای زمانبــر و هزینهبــر مشــابه
اگرچــه بــا واژگان و تعابیــر گوناگــون مــورد اشــاره قــرار گرفتــه امــا
جلوگیــری شــود .برایناســاس ،درصورتیکــه احــراز هویــت بــه شــیوه
بهروشــنی قابــل ردیابــی اســت .قوانیــن ،مصوبــات و آییننامــه
قابــلاطمینــان ،انجــام و بــا مــدارک معتبــر تطبیــق داده شــود ،صاحــب
پرشــماری در تکلیــف دســتگاهها بــه احــراز غیرحضــوری و دیجیتالــی
اطالعــات (مشــتری) نســبت بــه اشــتراکگذاری اطالعات رضایــت دهد
هویــت اشــخاص بــه تصویــب رســیده اســت کــه نشــان میدهــد نظــام
و اصــل محرمانگــی اطالعــات رعایــت شــود ،میتــوان فرایندهــای
حقوقــی ایــران –دســتکم در حــوزه تقنیــن -تمایــل بــه شــیوههای
مشــابه احــراز هویــت را تجمیــع و از تکــرار فراینــد واحــد ممانعــت کــرد.
غیرحضــوری در احــراز هویــت اشــخاص دارد.
در مقــام تشــریح ایــن نظریــه بایــد مفــاد قانــون مبــارزه بــا پولشــویی
را در کنــار آییننامــه اجرایــی آن و ســایر قوانیــن ،دســتورالعملها و
نظام بانکی و احراز هویت
بخشــنامههای مربــوط بــه خدمــات الکترونیــک عمومــی دیــد .بدیــن
تفصیــل کــه قانــون مبــارزه بــا پولشــویی بــا نظــر بــه هــدف وضــع
اداره مؤثــر روابــط بانکهــا و مؤسســات مالــي بــا مشــتريان ،مســتلزم
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آن ،در مقــام تعییــن پیشنیازهــای ضــروری در ارائــه خدمــات عمومــی
اســت و اصــرار بیــش از حــد بــر مــاده  7ایــن قانــون و تبصــره  3مــاده 91
آییننامــه اجرایــی آن ،بهنوعــی نقــض غــرض اســت .مــاده  7قانــون
مــاده  -37دســتگاههای اجرائــی موظفنــد بــا هــدف بهبــود کیفیــت و
مبــارزه بــا پولشــویی اشــخاص ،نهادهــا و دســتگاههای مشــمول را
کمیــت خدمــات بــه مــردم و بــا رعایــت دســتورالعملهای ذیربــط
صرفـ ًا مکلــف بــه احــراز هویــت و شناســایی مراجعــان کــرده و تصریحی
اقدامــات زیــر را بــه ترتیــب انجــام دهنــد:
در خصــوص نــوع احــراز هویــت نــدارد.
 .1اطالعرســانی الکترونیکــی در خصــوص شــیوه ارائــه خدمــات همــراه
عــاوه بــر ایــن ،اگــر قــرار باشــد بــرای ارائــه خدمــات غیرحضــوری
بــا زمانبنــدی انجــام آن و مدارکــی کــه متقاضــی بایــد ارائــه کنــد؛
کــه مطلوبیتشــان اساســ ًا در شــیوه الکترونیکــی و غیرحضــوری ارائــه
 .2ارائــه فرمهــای مــورد نیــاز جهــت انجــام خدمــات از طریــق ابــزار و
آنهاســت ،ســازوکار حضــوری در نظــر گرفتــه شــود و بــرای دریافــت
رســانههای الکترونیکــی؛
خدمــات ،شــخص موظــف بــه مراجعــه حضــوری بــه بانــک باشــد ،ایــن
 .3ارائــه خدمــات بــه شــهروندان بهصــورت الکترونیکــی و حــذف لــزوم
امــر از اســاس بــا فلســفه وجــودی خدمــات غیرحضــوری در تعــارض
مراجعــه حضــوری مــردم بــه دســتگاه اجرایــی بــرای دریافــت خدمــت.
قــرار خواهــد گرفــت .هرچنــد بنــد  1مــاده  59آییننامــه اجرایــی قانــون
مــاده  -38بهمنظــور تســریع و ســهولت در ارائــه خدمــات بــه مــردم،
مبــارزه بــا پولشــویی ،احــراز هویــت اربابرجــوع را تنهــا بــا اســتفاده
واحدهــای خدماترســانی الکترونیکــی از طریــق بخــش دولتــی و
از منابــع قابلاطمینــان و اخــذ مــدارک
غیردولتــی در مراکــز شهرســتانها ایجــاد
معتبــر ،ممکــن دانســته امــا تصریحــی
میشــود.
بــه لــزوم احــراز حضــوری هویــت
مــاده  -40بــه منظــور ایجــاد زیرســاخت
مشــتری نداشــته و بــه بانکهــا ایــن
اطالعاتــی و تمرکــز امــور مربــوط
عــاوه بــر نظــام بانکــی و قوانیــن
اختیــار را داده اســت کــه بــرای احــراز
بــه اســتفاده از فنــاوری اطالعــات در
و مقــررات مربــوط بــه آن ،احــکام
هویــت مشــتریان از منابــع قابلاطمینــان
خدمــات اداری ،دولــت موظــف اســت از
بیشــمار دیگــری نیــز در تکلیــف
اســتفاده کننــد؛ بنابرایــن باتوجهبــه جــواز
طریــق ســازمان ثبتاحــوال و شــرکت
ارائــه غیرحضــوری خدمــات و اســتفاده از
پســت جمهــوری اســامی ایــران و
دســتگاههای اجرایــی بــه ارائــه
روشهــا و امکانــات الکترونیکــی بــه نظــر
مشــارکت کلیــه دســتگاههای اجرائــی
غیرحضــوری خدمــات وجــود
میرســد بانکهــا نســبت بــه احــراز
پایــگاه اطالعــات ایرانیــان را طراحــی،
دارد کــه از آن میــان میتــوان بــه
غیرحضــوری هویــت مشــتریان مجازنــد.
ســاماندهی و اجــرا کنــد.
قانــون مدیریت خدمات کشــوری،
همچنیــن بنــد الــف و ب مــاده  90قانــون
برنامــه پنجــم توســعه بــدون تصریــح بــه
سياســتهاي کلــي نظــام اداري
سياستهاي کلي نظام اداري
نــوع احــراز هویــت ،بــه بانــک مرکــزی
ابالغي مقام معظم رهبري
ابالغــي مقــام معظــم رهبــري،
اجــازه داده اســت تــا نســبت بــه تکميــل
آ ییننا مــه تو ســعه خد مــا ت
ســامانه جامــع تبــادل اطالعات مشــتريان
بنــد  :۱۱انعطافپذیــری و عدم تمرکــز اداری
اجرایی،
های
ه
دســتگا
الکترونیکی
بــا مشــارکت کليــه مؤسســات پولــي و
و ســازمانی بــا رویکــرد افزایــش اثربخشــی،
قانــون برنامــه پنجســاله پنجــم
مالــي ،ســازمان امــور مالياتــي و ســاير
ســرعت و کیفیــت خدمــات کشــوری.
ســازمانها و شــرکتهاي ارائهدهنــده
بنــد  :12توجــه بــه اثربخشــی و کارایــی در
توســعه جمهــوری اســامی ایــران
خدمــات عمومــي داراي اطالعــات مــورد
فرایندهــا و روشهــای اداری بهمنظــور
و آییننامــه اجرایــی بنــد (د)
نيــاز ســامانه فــوق و نیــز فراهــم کــردن
تســریع و تســهیل در ارائــه خدمات کشــوری.
مــاده  46آن اشــاره کــرد
امــکان احــراز صحــت اســناد و اطالعــات
بنــد  :۱۵توســعه نظــام اداری الکترونیــک و
ارائهشــده توســط مشــتريان بــه بانکهــا
فراهــمآوردن الزامــات آن بهمنظــور ارائــه
بهصــورت الکترونيــک از طريــق وزارت
مطلــوب خدمــات عمومــی.
کشــور (ســازمان ثبــت احــوال کشــور)
بنــد  :۱۶دانشبنیــان کــردن نظــام اداری از
و قــوه قضائيــه (ســازمان ثبــت اســناد و
طریــق بهکارگیــری اصــول مدیریــت دانش
امــاک کشــور) اقــدام کنــد.
و یکپارچهســازی اطالعــات مبتنــی بــر ارزشهــای اســامی.
قانون مدیریت خدمات کشوری

احراز غیرحضوری هویت در آینه قوانین و مقررات
عــاوه بــر نظــام بانکــی و قوانیــن و مقــررات مربــوط بــه آن ،احــکام
بیشــمار دیگــری نیــز در تکلیــف دســتگاههای اجرایــی بــه ارائــه
غیرحضــوری خدمــات وجــود دارد کــه از آن میــان میتــوان بــه
قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری ،سياســتهاي کلــي نظــام اداري
ابالغــي مقــام معظــم رهبــري ،آییننامــه توســعه خدمــات الکترونیکــی
دســتگا ههای اجرایــی ،قانــون برنامــه پنجســاله پنجــم توســعه
جمهــوری اســامی ایــران و آییننامــه اجرایــی بنــد (د) مــاده  46آن
اشــاره کــرد.

آییننامه توسعه خدمات الکترونیکی
دستگاههای اجرایی
مــاده  -3دســتگاههاي اجرایــي موظفانــد بــا هــدف تســریع در انجــام
کار ،کاهــش زمــان و هزينــه و تأميــن رضايــت و کرامــت مــردم ،هرســال
فرایندهــا و روشهــاي انجــام کار خــود را بــا هــدف ارائــه در جایــگاه اینترنتــی
دســتگاه ،مــورد بازبيني و اصــاح قــرار دهنــد و مســتندات آن را در قالــب فايل
الکترونيکــي بــه معاونــت ارســال نماينــد.
مــاده  -4دســتگاههاي اجرايــي موظفانــد بــا هــدف بهبــود کيفيــت خدمــات
بــه مــردم و بــا رعايــت دســتورالعملهاي ذيربــط اقدامــات زيــر را انجــام
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دهنــد:
الــف) اطالعرســاني الکترونيکــي و برخــط در خصــوص شــيوه ارائــه خدمــات
همــراه بــا زمانبنــدي انجــام آن و مدارکــي کــه متقاضــي بايــد ارائــه نمايــد.
ب) ارائــه فرمهــاي اســتاندارد مــورد نيــاز جهــت انجــام خدمــات از طريــق
ابزارهــا و رســانههاي الکترونيکــی.
ج) ارائــه کليــه خدمــات ممکــن بــه شــهروندان بهصــورت الکترونيکــي
و برخــط ،از طريــق درگاه دســتگاه و درگاههــاي ملــی و محلــی و ســایر
ابزارهــای الکترونیکــی بهمنظــور حــذف لــزوم مراجعــه حضــوری مــردم بــه
دســتگاههای اجرایــی بــرای دریافــت خدمــت.

بــرای اجــرای مفــاد ایــن قوانیــن و مقــررات ،توجــه بــه مفــاد قانــون تجــارت
الکترونیکــی در خصــوص «امضــا الکترونیکــی» و «داده پیام مطمئــن» و نیز
مصوبــه ســتاد ملــی کرونــا نیز ضــروری اســت.
قانون تجارت الکترونیکی

مــاده  :7هــرگاه قانــون ،وجــود امضــا را الزم بدانــد امضــای
ا لکتر و نیکــی مکفــی ا ســت .
مــاده  :10امضــای الکترونیکــی مطمئــن بایــد دارای شــرایط زیــر
باشــد:
الف :نســبت به امضاکننده منحصر به فرد باشد.
قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی
ب :هویت امضاکننده «داد هپیام» را معلوم کند.
ایران و آییننامه اجرایی بند (د) ماده  46آن
ج :بــه وســیله امضاکننــده و یــا تحــت اراده انحصــاری وی
صــادر شــده باشــد .د :بــه نحــوی
مــاده  46ـ بهمنظــور بســط خدمــات
بــه یــک «داد هپیــام» متصــل شــود
دولــت الکترونیــک ،صنعــت فنــاوری
کــه هــر تغییــری در آن «داد هپیــام»
اطالعــات ،ســواد اطالعاتــی و افزایــش
قا بلتشــخیص و کشــف با شــد .
بهــر هوری در حوز ههــای اقتصــادی،
مــاده  :14کلیــه «دادهپیام»هایــی کــه
اجتماعــی و فرهنگــی اقدامــات زیــر انجام
بــه طریــق مطمئــن ایجــاد و نگهــداری
میشــود:
ا ســتفا د ه ا ز ر و شهــا ی
شــدهاند ازحیــث محتویــات و امضــای
الــف  -وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعات
غیرحضــور ی ،کاهــش زمــان
منــدرج در آن ،تعهــدات طرفیــن یــا
مکلــف اســت نســبت بــه ایجــاد و توســعه
احــراز
فراینــد
هــای
ه
هزین
و
طر فــی کــه تعهــد کــر د ه و کلیــه
شــبکه ملــی اطالعــات و مراکــز داده داخلــی
اشــخاصی کــه قائممقــام قانونــی آنــان
امــن و پایــدار بــا پهنــای بانــد مناســب بــا
هویــت را در پــی خواهد داشــت.
محســوب میشــوند ،اجــرای مفــاد آن
رعایــت موازیــن شــرعی و امنیتــی کشــور
هرچنــد ایــن راه بــا چالشهــا
و ســایر آثــار در حکــم اســناد معتبــر
مناســب اقدام و بــا اســتفاده از تــوان و ظرفیت
ـد
نبایـ
ـت،
اسـ
ـراه
همـ
ـی
مصائبـ
و
و قابــل اســتناد در مراجــع قضایــی و
بخشهای عمومــی غیردولتــی ،خصوصی و
حقوقــی اســت.
تعاونــی و امکان دسترســی پرســرعت مبتنی
از مواجهــه بــا آن روگــردان بــود.
بــر توافقنامــه ســطح خدمــات را فراهــم
بــرای گــذار از نظــام ســنتی
مصوبه ستاد ملی کرونا
کنــد.
احــراز هویــت ،بایــد از ســرزمین
ب  -کلیــه دســتگاههای اجرایــی مکلفانــد
بــر اســاس بنــد  7مصوبــات دوازدهمیــن
ضمــن اتصــال بــه شــبکه ملــی اطالعــات
کاغذهــا بــه دنیــای «صفــر و
جلســه ســتاد ملــی مدیریــت کرونــا
و توســعه و تکمیــل پایگاههــای اطالعاتــی
یک»هــا ســفر کــرد
مــورخ ،1398/2/21اســتفاده از امضــای
خــود حداکثــر تــا پایــان ســال دوم برنامــه
دیجیتــال بــرای ایجــاد و تأییــد محتــوای
بــر اســاس فصــل پنجــم قانــون مدیریــت
دیجیتــال حــاوی دادههــای منــدرج در
خدمــات کشــوری اطالعــات خــود را در
اســناد تجــاری الزماالجــرا ،پرداخــت
مراکــز داده داخلــی بــا رعایــت مقــررات
حــق تمبــر و احــراز هویــت اشــخاص بــا
امنیتــی و اســتانداردهای الزم نگهــداری و
رعایــت ضوابــط مقــرر در مــواد  10 ،7و
بهروزرســانی نماینــد.
 14قانــون تجــارت الکترونیکــی کفایــت
ج  -کلیه دستگاههای اجرایی مکلفاند:
کــرده و محتــوای دیجیتــال امضاشــده از
 1ـ نســبت بــه ارســال و دریافــت الکترونیکی
ایــن طریــق در حکــم اســناد کاغــذی ،ســند پرداخــت حــق تمبــر و احراز
کلیــه اســتعالمات بیــن دســتگاهی و واحدهــای تابعــه آنهــا بــا اســتفاده از
هویــت حضــوری در مبــادالت تجــاری و مالــی اســت.
شــبکه ملــی اطالعــات و رعایــت امنیــت اقــدام نماینــد.
بــا احــراز غیرحضــوری هویــت اربابرجــوع ،ضمــن ازبینرفتــن
 2ـ تــا پایــان برنامــه ،خدمــات قابلارائــه خــود را بهصــورت الکترونیکــی از
امــکان خطــای کاربــر انســانی ،شناســایی اشــخاص میتوانــد بــه
طریــق شــبکه ملــی اطالعــات عرضــه نماینــد.
شــیوهای امنتــر و مطمئنتــر در قیــاس بــا شــیوه معمــول انجــام
د  -وزارت کشــور (ســازمان ثبتاحــوال) مکلــف اســت بــا همــکاری
پذیــرد .همچنیــن ،اســتفاده از روشهــای غیرحضــوری ،کاهــش زمــان
دســتگاههای ذیربــط همــراه بــا تکمیــل و اصــاح پایــگاه اطالعــات هویتی
و هزینههــای فراینــد احــراز هویــت را در پــی خواهــد داشــت .هرچنــد
به صورتــی که شــامل کلیــه وقایــع حیاتــی نظیــر تولــد ،ازدواج ،طــاق ،فوت،
ایــن راه بــا چالشهــا و مصائبــی همــراه اســت ،نبایــد از مواجهــه بــا
تغییــرات مشــخصات هویتــی ،صــدور گواهــی (امضــا الکترونیکــی) و ســایر
آن روگــردان بــود .بــرای گــذار از نظــام ســنتی احــراز هویــت ،بایــد از
کاربردهــا باشــد ،تــا پایــان برنامه نســبت بــه تأمیــن و صــدور کارت هوشــمند
ســرزمین کاغذهــا بــه دنیــای «صفــر و یک»هــا ســفر کــرد .بایــد دیــروز
ملــی چندمنظــوره بــرای آحــاد مــردم اقــدام کنــد.
را بــا فــردا آشــتی داد؛ بایــد نــو شــد .امــروز ،روز نــو شــدن اســت.
در همیــن راســتا و بهمنظــور آمادهســازی و بهکارگیــری زیرســاختهای الزم
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رونامیی از
توکن یبتا ( )NFTققنوس
و طر حگنجامن
در حوزه مریاث مستند

توکــن بیتــا ابــزاری بــرای بــه رســمیت شــناختن
مالــک و حفــظ میــراث مســتند
محمــد جــواد صمــدیراد ،قائــم مقــام مدیرعامــل شــرکت ققنــوس دربــاره
جزئیــات توکــن بیتــا یــا  NFTققنــوس گفــت :بــا اســتفاده از ظرفیــت توکن
بیتــا بــر بســتر شــبکه ققنــوس ،شــرایطی را مهیــا کردهایــم تــا شناســنامه
دیجیتــال خدشـهناپذیر ،غیرقابــل کتمــان بــرای صاحبــان اثــر صــادر شــود.
امــروز اولیــن توکــن  NFTققنوس کــه معــادل فارســی آن در شــبکه ققنوس
توکــن بیتــا نامگــذاری شــده اســت بــرای اثــر فاخــر حافــظ  -خیــام صــادر
خواهــد شــد کــه ارزش کارشناســی آن  800میلیــون تومان اســت .پــس از آن
توکنــی بــا عنــوان گنجمــان بــا ارزش هــر توکــن یــک میلیــون تومــان در
شــبکه ققنــوس منتشــر میشــود کــه البتــه تــا یــک صــدم گنجمــان بــرای
کاربــران کیــف توکــن ققنــوس قابلیــت خریــد وجــود دارد.
او بــا بیــان اینکه تمــام اطالعــات ایــن اثــر در قالــب آلبــوم و در یک ســاختار
غیرمتمرکــز و مبتنــی بــر یــک قاعــده اجمــاع ثبــت شــده اســت ،اظهــار
داشــت :هیچکــدام از ســرورها نمیتواننــد انــکار کننــد کــه داده ثبتشــده
دچــار اختــال شــده و از بیــن رفتــه کــه یــک مزیــت بــزرگ فنــاوری
دفتــرکل توزیعشــده اســت .همچنیــن در فرآینــد بارگــذاری اطالعــات،
گــزارش کارشــناس رســمی و ســاخت شناســنامه بــر اســاس اســتانداردهای
کتابشناســی در ایــن توکــن اتفــاق میافتــد و مهــر ســازمانی کتابخانــه
ملــی مبتنــی بــر قانــون تجــارت الکترونیکــی پــای آن ســند ثبــت میشــود.
ضمــن حفــظ اثــر بــرای کشــور ،مالــک اثــر بــه رســمیت شــناخته شــده کــه
نکتــه مثبــت بــرای مالــکان میــراث مســتند اســت.
صمــدیراد بــا اشــاره بــه توکــن گنجمــان گفــت :ایــن توکــن ابــزاری بــرای
تامیــن مالــی خیریــه و حمایــت از میــراث مســتند توســط تمــام مــردم اســت
کــه بــه تعــداد یــک میلیــون توکــن و بــه قیمــت یــک میلیــون تومــان برای
کتابخانــه ملــی ایجــاد شــده و بــه پشــتوانه خدمــات ارائــه شــده در کتابخانــه
ملــی ،صــادر میشــود .خریــداران ایــن توکــن از طرحهــای تشــویقی
کتابخانــه نیــز برخــودار میشــوند.
عالقهمنــدان بــرای مشــارکت در طــرح گنجمــان و حمایــت از میــراث
مســتند میتواننــد بــا نصــب نــرم افــزار کیــف توکــن ققنــوس ،پلتفــرم
هوشــمند ســرمایهگذاری و مدیریــت دارایــی دیجیتــال ،مبالــغ مــورد نظــر
خــود را بــا خریــد توکــن گنجمــان و واریــز بــه حســاب طــرح حافــظ  -خیــام،
کتابخانــه ملــی ایــران را در خریــد و حفــظ ایــن نســخه خطــی ارزشــمند و
نفیــس یــاری کننــد .کتابخانــه ملــی ایــران ،طرحهــای تشــویقی را بــرای
مشــارکتکنندگان در طــرح گنجمــان در نظــر گرفتــه تــا از همیــاران در ایــن
طــرح تقدیــر شــود.
رونمایی از توکن بیتا ()NFTی ققنوس و طرحگنجمان
در حوزه میراث مستند
کتابخانــه ملــی ایــران بــا مشــارکت شــرکت ققنــوس ،نخســتین شناســنامه
دیجیتــال بــر بســتر توکــن بیتــا ( )NFTبــرای میــراث مســتند را صــادر و
از اولیــن پلتفــرم مشــارکت ایرانیــان بــرای حمایــت از میــراث مســتند تحــت
عنــوان گنجمــان رونمایــی کــرد.
همــکاری مشــترک کتابخانــه ملــی ایــران بــا شــرکت یکتــا ققنوس پــارس،
اولیــن و بزرگتریــن شــرکت فعــال در زمینــه فنــاوری دفتــرکل توزیعشــده
در ایــران ،در مراســمی با حضــور اشــرف بروجــردی ،رییس ســازمان اســناد و
کتابخانــه ملــی ایــران و ســید ولــی اهلل فاطمــی اردکانــی ،مدیرعامل شــرکت
ققنــوس بــه صــورت رســمی بهمنظــور ایجــاد تحولــی عظیــم در حمایــت از
میراث مســتند آغــاز شــد .در ایــن رویــداد از طــرح گنجمــان ،پلتفــرم حمایت
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از میراث مســتند و بســتر صــدور شناســنامه دیجیتــال با توکــن بیتــا ()NFT
بر بســتر شــبکه ققنوس بــرای آثــار هنــری ،در فــاز اول بــرای میراث مســتند
و نســخ خطــی بــا یــک جلــد نفیــس از حافــظ  -خیــام ،رونمایی شــد.
میراث مســتند شــامل نســخ خطی ،هــر یــک پــارهای از هویــت ملــی و زبانی
پارســیزبانان هســتند و از معــدود آثــار بهجــا مانــده از ســالهای دور بــه
شــمار میرونــد کــه در بردارنــده تاریــخ ،فرهنــگ و گذشــته ایرانیــان اســت.
متأســفانه تعــدادی از نســخ خطــی باقیمانــده ،بــه خــارج از کشــور بــرده و
فروختــه شــدهاند .تعــداد دیگری هــم کــه آمــار مشــخصی از آن وجود نــدارد،
توســط مــردم ،در خانههــا و تحــت شــرایط نامطلــوب نگ ـهداری میشــوند.
ســازمان اســناد و کتابخانــه ملی با مشــارکت شــرکت ققنــوس ،در پــروژهای
بهنــام «گنجمــان» بــه دنبــال جــذب مشــارکتهای مردمــی از طریــق
اجــرای برنام ـهی جمعســپاری تأمیــن مالــی بــرای توســعه گنجینــه ملــی و
میــراث مســتند اســت تــا اقــدام بــه خریــداری ایــن گنجینــه ارزشــمند کند و
با اهدای نســخ خریداری شــده بــه ســازمان اســناد و کتابخان ـهی ملــی ایران،
در گام نخســت از آنهــا حفاظــت شــده و در گام دوم بــرای مطالعــه و پژوهش
در اختیــار پژوهشــگران قــرار گیــرد .ایــن طــرح بهدلیــل قابلیــت مشــارکت
شــفاف عموم ایرانیــان بــرای اهــدای کمــک ،فرآینــد ارزیابــی دقیــق اصالت
و ویژگیهــای میــراث مســتند در کمیتــه ارزیابــی کتابخانــه ملــی ایــران و
فنــاوری بـهروز شــبکه ققنــوس ،تحولــی در حمایــت از میراث مســتند اســت.
صــدور شناســنامه دیجیتــال میــراث مســتند بــرای نخســتین بــار در ایــران
همــکاری مشــترک دیگــر کتابخانــه ملــی ایــران بــا ققنــوس اســت کــه
بــا اســتفاده از توکــن بیتــا ( )NFTبــر بســتر شــبکه ققنــوس ،اولیــن و
بزرگتریــن زیرســاخت فنــاوری دفتــرکل توزیعشــده در ایــران انجــام
میشــود تــا میــراث مســتند باقــی مانــده را جمـعآوری و شناســنامهدار کنــد.
از مهمتریــن مزایــای ایــن طــرح ،ثبــت رســمی میــراث مســتند ،تهیــه نســخ
دیجیتالــی از ایــن آثــار و قابلیــت مبادلــه دیجیتالــی آثــار اســت.
بیتا ،توکنی برای داراییهای یکتا و غیرقابل تکثیر
ســید ولــی اهلل فاطمــی اردکانــی ،مدیرعامل شــرکت ققنــوس در این مراســم
بــا اشــاره بــه ظرفیــت فنــاوری بالکچیــن گفــت :همانطــور کــه فضــای
اینترنــت بــرای انتقــال داده ایجــاد شــده ،ظرفیــت فنــاوری بالکچیــن برای
مبادلــه و انتقــال داراییهــای ارزشــمند نیــز بهوجــود آمــده اســت .باعــث
افتخــار بنــده اســت کــه امــروز توانســتیم بســتری بــرای حمایــت از میــراث
فرهنگــی را بــا وجــود دغدغههــای متعــددی کــه در دنیــا و ایــران در زمینــه
بررســی اصالت و ارزشگــذاری وجــود دارد ،در فضای اعتماد ســاز بــا همراهی
کتابخانــه ملــی ایجــاد کنیــم تــا هــر فــردی در هــر لحظـهای و از هــر مکانی
بتوانــد از ایــن فضــا حمایــت و در عیــن حــال دارایــی خــود را مشــاهده کنــد.
مدیرعامــل شــرکت ققنــوس دربــاره ایجــاد بــازار توکــن بیتــا ( )NFTدر
ایــران گفــت :در چنــد ســال اخیــر بــه حــوزه توکنهــای  NFTدر ســطح
جهانــی توجــه ویــژهای شــده و ظرفیــت ایــن بــازار همــواره بــا رشــد ســالیانه
بیــش از  100درصــد روب ـهرو بــوده تــا جایــی کــه بــرای بیاهمیتتریــن آثار
در حــد یــک جملــه در یــک شــبکه اجتماعی یــا یــک اثر عــادی توکــن NFT
ایجــاد و در بــازار معاملــه شــده اســت .اکنــون نیــز ققنــوس امــکان تعریــف
داراییهــای یکتــا یــا همــان داراییهــای بیتــا را ایجــاد کــرده تــا بــرای
ماندگارتریــن اثرهــای هنــری زبانپارســی یعنــی نســخ خطــی نفیــس بــا
صــدور شناســنامه ،توکــن بیتــا یــا توکــن  NFTایجــاد شــود.
او افــزود :شناســنامه دیجیتالــی صــادر شــده بــرای میــراث مســتند بــه کیــف
پــول صاحبــان اثــر منتقــل میشــود و صاحــب شناســنامه میتوانــد آن را در
قالــب یــک توکــن بیتــا ( )NFTبــه فــروش برســاند یــا در آینــده از آن بــه
عنــوان وثیقــه بانکــی در بانکهــای پذیرنــده اســتفاده کنــد.
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گنجمــان ابــزار مشــارکت تمــام ایرانیــان در حمایــت
از میــراث مســتند
اشــرف بروجــردی ،رییــس ســازمان اســناد و کتابخانــه ملــی ایــران بــا بیــان
اهمیــت میــراث مســتند اظهــار داشــت :مــا بــه عنــوان فصلــی از تاریــخ
ایــن ســرزمین و میــراثدار فرهنــگ ،ادب ،دانــش و ارزشهایــی هســتیم
کــه در طــی ســالهای متمــادی شــکل گرفتــه اســت .ایــن میــراث در
اختیــار مــا قــرار داده شــده و ایــن رســالت بــر عهــده ماســت کــه آن را حفــظ
و بــه نســلهای بعــدی منتقــل کنیــم .در حــال حاضــر  40هــزار نســخه
خطــی را در اختیــار داریــم و بســیاری از آنهــا جــزو نفایــس نیســت .اعتقــاد
دارم ،شــکلگیری بنیــاد حامیــان ســازمان اســناد و کتابخانــه ملــی ،ایــن
نقشآفرینــی را در آینــده کتابخانــه ملــی خواهــد داشــت و بایــد نســل جــوان
بیشــتر بــا کتابخانــه ملــی و اهمیــت میــراث مســتند آشــنا شــوند.
رییــس ســازمان اســناد و کتابخانــه ملــی ایــران دربــاره همــکاری با شــرکت
ققنــوس گفــت :مجموعــه ققنــوس همــت کــرد و توانســت وارد بخــش
فرهنــگ شــود و پــروژه گنجمــان کــه از گذشــته در ســازمان اجرایــی نشــده
بــود را اجرایــی کنــد تــا بتوانیــم از ظرفیــت مشــارکت عمومــی ایرانیــان در
حمایــت از میراث مســتند اســتفاده کنیــم کــه در کنار صــدور شناســنامه برای
ایــن میــراث و گنجینــه ملــی  ،اقدامــی ارزشــمند و بــزرگ اســت.
پنج راهکار برای تهیه شناسنامه دیجیتال مبتنی بر
توکن بیتا برای مالکان نسخ خطی
مظفر پاســدار شــیرازی ،عضــو هیــأت مدیره بنیــان حامیــان و معاون توســعه
منابــع و مدیریــت ســازمان اســناد و کتابخانــه ملــی ایــران ،بــا اشــاره بــه
مالکیــت میــراث مســتند گفــت :ضــروری اســت تــا مالکیــت خصوصــی بــر
میراث مســتند را بــه رســمیت بشناســیم و از مالــکان تقاضــا کنیم کــه در امر
حفاظــت از میــراث مســتند کمــک کننــد؛ چــرا کــه خریــد و فــروش و خــارج
کــردن میــراث مســتند نــه تنهــا در ایــران بلکــه در کشــورهای خارجــی نیــز
ممنــوع نیســت؛ همچنیــن ســفیران و ایرانیــان در حمایــت از میراث مســتند
نقشــی مهــم دارنــد.
او دربــاره طــرح گنجمــان و توکــن بیتــا گفــت :پــروژه گنجمــان یکــی از
پروژههایــی اســت کــه بــا محوریــت مشــارکت مردمــی در ســازمان اســناد و
کتابخانــه ملــی کلیــد خــورده ،در همیــن راســتا امــروز بــرای اولینبــار بــا
اســتفاده از ظرفیــت توکــن بیتــا ( )NFTبــر بســتر شــبکه ققنــوس یــک
شناســنامه دیجیتــال بــرای میــراث مســتند صــادر خواهــد شــد .در ایــن
مراســم بــرای نســخه خطــی حافــظ -خیام ایــن شناســنامه صــادر میشــود.
پــس از آن توکــن گنجمــان بــر اســاس طــرح گنجمــان ،پلتفــرم حمایــت
از میــراث مســتند ،در شــبکه ققنــوس عرضــه میشــود و هــر فــرد در ایــن
پــروژه همــکاری داشــته باشــد ،نــام او بهعنــوان مالــک در اثــر حــک و بــه
آنهــا تقدیــم میشــود.
معــاون توســعه منابــع و مدیریــت ســازمان اســناد و کتابخانــه ملــی ایــران
دربــاره روشهــای واگــذاری و فــروش در طــرح گنجمــان گفــت :اولیــن
روشــی کــه بــرای مشــارکت در ایــن طــرح عنــوان شــده ایــن اســت کــه
صاحبــان اثــر ،نســخ خطــی خــود را بــه کتابخانــه ملــی اهــدا کننــد .در ایــن
طــرح مالکیــت مــادی و معنــوی اثــر بــرای ســازمان اســناد و کتابخانــه ملی
ایــران خواهــد بــود .روش دومــی کــه بــرای مشــارکت در ایــن طــرح عنوان
شــده ،این اســت کــه صاحبــان نســخ خطــی ،پــس از کارشناسـیهای انجام
گرفتــه و قیمتگــذاری ،آن را بــه ســازمان اســناد و کتابخانــه ملــی ایــران به
فروش برســانند کــه در ایــن طــرح ،مالکیــت معنــوی و شناســنامه دیجیتالی
نســخه خطــی بــه ســازمان اســناد و کتابخانــه ملــی واگــذار میشــود.
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پاســدار بــا اشــاره بــه قابلیــت ارائــه اجــازه تهیــه نســخه دیجیتــال بــه
کتابخانــه ملــی ایــران توضیــح داد :در طــرح ســومی کــه در نظــر گرفتــه
شــده ،صاحــب اثــر ،اجــازه دیجیتالــی کــردن نســخه خطــی را بــه ســازمان
اســناد و کتابخانــه ملــی ایــران میدهــد و صاحــب نســخه خطــی ،عــاوه
بــر مالکیــت و نگــهداری نســخه فیزیکــی ،در ازای دیجیتالــی شــدن اثــر،
شناســنامه دیجیتالــی آن را نیــز کــه دربردارنــده مالکیــت معنــوی اثــر بــوده
دریافــت میکنــد .در ایــن طــرح مالــک ،ضمــن اینکــه صاحــب اصلــی
نســخه فیزیکــی باقــی میمانــد ،شناســنامه دیجیتالــی اثــر را در قالــب
توکــن بیتــا یــا همــان  NFTبــر بســتر شــبکه ققنــوس دریافــت میکنــد
تــا بتوانــد در آینــده آن را معاملــه کنــد .کتابخانــه ملی تنهــا نســخه دیجیتالی
اثــر را دریافــت میکنــد.
عضــو هیــأت مدیــره بنیــان حامیــان اســناد و کتابخانــه ملــی تأکید کــرد :در
طــرح چهــارم بــرای مالــکان نســخ خطــی کــه شــرایط و امــکان الزم بــرای
نگ ـهداری از نســخ خطــی را ندارنــد ،فرصتــی ایجــاد شــده تــا بــا تحویــل
نســخه خطــی خــود بــه کتابخانــه ملــی و ایجــاد شناســنامه بــرای آن ،یــک
نســخه دیجیتــال از آن تهیــه و بــه صــورت امانــت توســط کتابخانــه ملــی
نگهــداری شــود امــا همچنــان مالــک مــادی و معنــوی اثــر باشــد.
او در پایــان دربــاره وثیقهپذیــری نســخ خطــی در شــبکه بانکــی گفــت :در
پنجمیــن طــرح ،نســخ خطــی ضمــن دیجیتالــی و شناســنامه دار شــدن،
بهعنــوان وثیقــه نیــز مــورد پذیــرش قــرار میگیرنــد ،تــاش میشــود تــا
در تعامــل بــا شــبکه بانکــی بــرای اولینبــار میــراث مســتند تبدیل بــه وثیقه
تســهیالت بانکــی شــود .امیدواریــم تــا یکــی دو هفتــه آینــده بــه نتیجــه
برســیم.
نسل جدید میراثداری در جهان حاصل ابتکار ققنوس
در طر حگنجمان و توکن بیتا
نصــراهلل جهانگــرد ،مشــاور ویــژه رئیــس جمهــوری در دولــت الکترونیــک
بــا اشــاره بــه اهمیــت زبــان فارســی گفــت :خــط و زبــان فارســی هویــت
و تاریــخ ملــت ایــران در تمــام جغرافیــای جهــان اســت و کتابخانــه ملــی
ایــران بزرگتریــن گنجینــه خــط و زبــان فارســی جهــان بهشــمار
مـیرود .نســل امــروز و آینــده ایــران حــق دارنــد تــا از ایــن اســناد تاریخی
بهرهبــرداری علمــی و فکــری داشــته باشــند .بــا طــرح گنجمــان و توکــن
بیتــا ایــن موضــوع محقــق میشــود.
او ادامــه داد :در طرحگنجمــان بــه ســراغ آحــاد مــردم میرویــم تــا هــر
فــردی بتوانــد در حمایــت از میــراث مســتند مشــارکت کنــد .از ســویی
ن بیتــای
دیگــر بــا ایجــاد شناســنامه دیجیتــال بــا اســتفاده از توکــ 
ققنــوس میــراث مســتند اعتبــار بخشــی میشــود و فرآینــد احــراز اصالــت
اثــر بســیار ســاده خواهــد شــد کــه ایــن امــر اهمیــت بهســزایی در راســتای
توســعه مبــادالت نســخ خطــی بهصــورت دیجیتــال اســت .یکــی از
مهمتریــن دســتاوردهای این همــکاری ایجــاد نســخه دیجیتالــی از میراث
مســتند بــا صــدور شناســنامه اســت کــه میتوانــد بــه تکامــل پژوهــش در
کشــور کمــک شــایانی کنــد.
مشــاور ویــژه رئیــس جمهــوری در دولــت الکترونیــک بــا بیــان اهــداف
اقدامــات مشــترک ققنــوس و کتابخانــه ملی تأکیــد کــرد :ابتــکار مجموعه
ققنــوس بــرای ایجــاد توکــن بیتــا ( )NFTو طراحــی پلتفــرم گنجمــان
اقدامــی پســندیده اســت و امیــدوارم بــا مشــورت و راهنمایــی کتابخانــه
ملــی ایــران و تیــم فنــی قدرتمنــد ققنــوس شــاهد بهرهبــرداری بهتــر از
ایــن اســناد باشــیم تــا نســل جدیــدی از کتابخانــه داری و میــراثداری را
در ایــران و جهــان شــاهد باشــیم.
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دیگر الزم نیست در فرمها طالعات هویتی خود را وارد کنید

الفبای هویت و اسناد دیجیتال

زهرا پیرهادی
کارشناس توسعه
کسب و کار

انســانها منحصــر بــه فردنــد و هویــت افــراد بــرای شناســایی آنهــا بســیار حیاتی اســت.
بســیاری از مســائل کاری و قانونــی بــا ایــن اثبــات هویــت شــکل میگیــرد .متأســفانه در
دنیــای دیجیتــال هویــت اشــخاص ماننــد دنیــای واقعــی قابــل اســتناد نیســت و افــراد
نمیتواننــد بــه ســادگی در دنیــای مجــازی هویــت خــود را تأییــد کننــد .بــر همین اســاس،
ایجــاد یــک زیرســاخت اطالعاتــی امــن کــه در بســتر آن هویــت دیجیتــال هــر یــک از
مــا شــکل بگیــرد بســیار مهــم اســت .هویتهــای دیجیتــال ،درصورتیکــه بــه خوبــی
طراحیشــده باشــند ،میتواننــد منجــر بــه تحــول در تمــام جوانــب زندگــی شــوند .مــدل
جدیــدی از هویــت دیجیتــال در حــال ایجــاد اســت کــه افــراد را بــه فراتــر از ســازمانها،
اشــیا ،دســــتگاهها و اماکــن بســط میدهــد .ایــن مــدل ،شــالودهای اســت کــه بــه
هویتهــای مــا ایــن امــکان را میدهــد تــا بــا سیســتمهای آنالیــن در تعامــل باشــند،
دســتگاههای متصــل مــا را کنتــرل کننــد .دســتیابی بــه ایــن حــق بــرای رشــد آینــده
انســان حیاتــی اســت ،ایــن نــوآوری تکنولوژیــک ،هویــت افــراد را اثبــات میکنــد و زندگی
دیجیتــال بهتــر و مســئوالنهتری را فراهــم میســازد.

هویــت انســانها از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت و اثبــات هویــت در
ارتباطــات و تعامــات انســانها بــا یکدیگــر تأثیرگــذار اســت .بهعــاوه،
هویــت انســان در تعامــات و زیرســاختهای اجتماعــی و اقتصــادی
جامعــهای کــه در آن زندگــی میکنــد نیــز جــاری اســــت .هــر کســی
در زندگــی روزمــره ،همــهروزه فرایندهــای احــراز هویــت مختلفــی را
انجــام میدهــد ،کــه باعــث میشــوند تــا دیگــران ،نســبت بــه ادعاهــای
شــخص ،یــا حقوقــی کــه در مــورد محصــوالت یــا خدمــات مختلــف
دارد ،احســــاس اطمینــان کننــد .همــه تاکنــون بارهــا از الگینهــا بــرای
ورود بــه حســابهای کاربــری آنالیــن یــا از فرایندهــای احــراز هویــت
بیومتریــک نظیــر اســکن چهــره یــا اثرانگشــت اســــتفاده کردهانــد
تــا بتواننــد بــه محصــوالت ،خدمــات ،اطالعــات یــا برخــی تعامــات و
تراکنشهــای دیجیتال دسترســی داشــته باشــند .بســیاری از افــراد ،دارای
پروفایلهــای مشــخصی هســــتند کــه ســالها اســت دادههــای ثابــت و
غیرقابــل تغییــر اعــم از تاریــخ و محــل تولــد ،یــا شــمارههای ملــی و امثال
آن را در خــود جایدادهانــد و همیــن پروفایلهــا ،بخشــــی از هویــت
دیجیتــال هســتند کــه بــرای آینــده ضــروری اســت .باگذشــت زمــان،

رفتارهــا ،تراکنشهــا و تعامــات انســان ،دنبال ـهای از تاریخچــه شــخصی
مبتنــی بــر دادههــا و رفتارهــای آنالیــن هــر شــخص را رقــم میزننــد
کــه اطالعــات مالــی ،مالیاتهــا ،خریدهــا ،پروندههــای حقوقــی،
تاریخچههــای بهداشــت و درمــان و اعتبــاری و بســیاری از دادههــای مهم
دیگــر از آن جملهانــد .افــراد و ســازمانها ،بهطــور فزاینــدهای در حــال
اســتفاده از ایــن دادههــا هســتند و روزب ـهروز نیــز نیــاز بــه آنهــا افزایــش
پیــدا میکنــد.
کاربردپذیــری ،ســهولت در اســتفاده ،تعاملپذیــری و پرتابــل بــودن نــه
تنهــا زندگــی را بــرای کاربــران ســادهتر میکننــد بلکــه شــانس پذیــرش
سیســتم توســط افــراد و ســازمانها را نیــز افزایــش میدهــد .شــفافیت،
حریــم خصوصــی ،حفاظــت از دادههــا ،کنتــرل کاربــری و خــود مدیریتی از
ـوب ایــن عنصــر اســت .امنیــت ،بــرای برقــراری اعتمــاد
ویژگیهــای خـ ِ
بیــن طرفیــن یــک سیســــتم هویتــی ،از افــراد و کاربــران آن گرفتــه تــا
اشــخاص ثالــث وابســته ،عنصــری حیاتــی اســــت چراکــه در ســایه ایــن
امنیــت میتــوان تهدیدهــا و جرائــم ســایبری نظیــر ســــرقتهای هویتی
را کاهــش داد و جلــوی پیامدهــای ناخواســتهای همچــون جرایــم مالــی
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را گرفــت .یــک سیســتم ایمــن کــه از دادههــا محافظــت میکنــد ،بــه
افــراد ایــن امــکان را میدهــد تــا در همــه ســطوح اجتماعــی و اقتصــادی
باالتریــن میــزان ســود را دریافــت کننــد.
پیش بهسوی آینده :سیســتمهای هویتی غیرمتمرکز
امــروزه بــا توســعه روزافــزون فضــای مجــازی و اســتفاده مــردم از
ســرویسهای آنالیــن و پدیــده پاندمــی کرونــا ،گرایــش عمومــی بــه
عــدم مراجعــه حضــوری و انجــام کارهــا از راه دور اســت .ایــن موضــوع
بــرای دریافــت ســرویسهای مالــی و بانکــی ،بــورس (ماننــد احــراز
هویــت ســجام) ،بیمــه ،ثبتاحــوال و اپراتورهــای موبایــل همچنیــن
کلیــه امــور مربــوط بــه قــوه قضائیــه و همینطــور نیــروی انتظامــی
و حتــی دانشــگا هها بهوضــوح دیــده میشــود .بــه راهکارهایــی
کــه ســازمان را قــادر میســازد هویــت مشــتری را بــدون نیــاز بــه
حضــور فیزیکــی و بهصــورت آنالیــن تأییــد کنــد ،احــراز هویــت گفتــه
میشــود .هویتهــای دیجیتــال و سیســتمهای مبتنــی بــر آن ،نــه
تنهــا میتواننــد بــرای کاربــران مفیــد واقــع شــوند بلکــه بــرای جامعــه
نیــز فرصتهایــی را در پیدارنــد .ایــن موضــوع دنیــای دیجیتالــی را
امنتــر و قابلاعتمادتــر میکنــد .یــک هویــت دیجیتــال راحــت و
قابلاعتمــاد ،نــه تنهــا دادههــای هویتــی و شــخصی و داراییهــای
اشــخاص را ایمــن نگــه مــیدارد ،بلکــه دری بــه ســمت امنیــت و
اعتمــاد نیــز میگشــاید .امنیــت و اعتمــادی کــه شــبکهای بســیار
گســتردهتر از تعامــات رودرروی ســــابق رقــم میزنــد و مرزهــای
جغرافیایــی و اجتماعــی را درمینــوردد .فناوریهــا و معماریهــای
جدیــد ،از قبیــل فنــاوری دفتــر کل توزیعشــده ،میتواننــد نقــش
تعیینکننــدهای در تغییــر رونــد رســیدگی و کنتــرل دادههــای هویتــی
و شــخصی توســط کاربــران داشــته باشــند .پذیــرش ایــن قبیــل
فناور یهــا و نوآور یهــا و تغییــر کامــل زیرســاختهای جوامــع
اقتصــادی بــر مبنــای آنهــا ،میتوانــد بســته بــه زیرســاختهای
فرهنگــی ،ســواد فنــاوری ،میــزان دسترســی بــه فناوریهــای روز
دنیــا ،میــزان مشــارکتها ،ســازمانها و ارائهدهنــدگان و همچنیــن
مد لهــا و الگوهــای اعتمــادی مورداســتفاده متفــاوت باشــد .در
دهــه اخیــر و بهویــژه پــس از پیدایــش بیتکویــن ،فنــاوری دفتــر
کل توزیعشــده ،ابتــدا در میــان پژوهشــگران و عالقهمنــدان بــه
فناوریهــای غیرمتمرکــز ســپس در میــان ســازمانهای ارائهدهنــده
خدمــات مالــی و پــس از آن در بیــن ســایر فعــاالن بــازار موردتوجــه
قــرار گرفــت.
بســیاری از نهادهــای مالــی بــزرگ جهــان در حــال اســتفاده و یــا
برنامهریــزی بــرای اســتفاده از آن هســتند .ایــن فنــاوری قــادر اســت
بــا افزایــش امنیــت ،پایــداری و شــفافیت دادههــا موجــب بهبــود
فضــای کســبوکار میــان بازیگــران مختلــف یــک صنعــت شــود،
ازایــنرو بســیار مشــاهده میشــود کــه رقبــای یــک بــازار بهمنظــور
بهبــود کیفیــت خدمــات خــود ،نســبت بــه راهانــدازی شــبکهای مبتنــی
بــر فنــاوری دفتــر کل توزیعشــده در میــان خــود اقــدام میکننــد.
یکــی از الزامــات قانونــی کــه همــه بانکهــا و نهادهــای مالــی بــه
شــکل ســختگیرانهای خــود را مکلــف بــه انطبــاق بــا آن میداننــد،
الزامــات مربــوط بــه فرآینــد شناســایی مشــتری اســت کــه از ســوی
رگوالتــور جهــت جلوگیــری از تقلــب ،پولشــویی و ســایر اقدامــات
غیرقانونــی بــه بانکهــا ابــاغ گردیــده اســت .شناســایی مشــتری
در ســادهترین شــکل خــود ممکــن اســت در ســطح احــراز هویــت
مشــتری قلمــداد شــود و بهتدریــج برحســب ضــرورت بــا تکمیــل
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اطالعــات مربــوط بــه شــغل ،درآمــد و یــا داراییهــای هــر مشــتری
ایــن شناســایی تکمیــل شــود.
شناسایی مشتر ی ()SKYC
الــزام بــرای مراجعــه حضــوری بــه شــعبهها ازیکطــرف منجــر بــه
نارضایتــی مشــتری و از طــرف دیگــر منجــر بــه افزایــش هزینههــای
بانــک میشــود .ازایــنرو ،احــراز هویــت غیرحضــوری یکــی از
نیازمندیهــای حیاتــی بــرای بانــک و یکــی از ســرویسهای جــذاب
بــرای مشــتریان اســت .از طرفــی ،احــراز هویــت راه دور ،نگرانــی بانــک را
در افزایــش ریسـکهای امنیتــی و عــدم رعایــت قوانیــن مرتبــط (بهویــژه
قوانیــن مبــارزه بــا پولشــویی و تأمیــن مالــی تروریســم) بــه همــراه دارد
کــه بایــد موردتوجــه قــرار گیــرد .ســرویس احــراز هویــت دیجیتــال یکــی
از نیازمندیهــای بانکــداری نســل  4.0و توســعه  Omni-Channelدر
خدمــات بانکــی اســت و در شــرایط خــاص ماننــد بحــران کرونــا کــه عــدم
حضــور افــراد در مکانهــای عمومــی ماننــد شــعبه بانــک ضــروری اســت،
اهمیــت بیشــتری پیــدا میکنــد .یکــی از مهمتریــن سیاســتهایی کــه
در ســازمانهای مختلــف خصوص ـ ًا نظــام بانکــی جهانــی اجرایــی شــده
فرآینــد شناســایی مشــتری اســت کــه از بنیادیتریــن دالیــل کاهــش
تقلــب ،جــرم ،پولشــویی و ریســکهای عملیاتــی و شــهرت بانکهــا
اســت .قوانیــن شناســایی مشــتری در ســطح ملــی و بینالمللــی نهتنهــا
در نهادهــای مالــی حائــز اهمیــت اســت ،بلکــه خدمــات عظیمــی را بــه
گروههــا و اصنــاف مختلــف ارائــه میدهــد کــه از ایــن جملــه میتــوان
بــه اســتارتاپها ،صرافیهــا ،آموزشــگاهها ،شــرکتهای خدمــات
مســافرتی و بســیاری دیگــر از بنگاههــای اقتصــادی اشــاره کــرد.
ازآنجاکــه شناســایی مشــتری اولیــن اقدامــی اســت کــه بانــک در مراجعــه
مشــتری بــرای افتتــاح حســاب یــا دریافــت برخــی دیگــر از خدمــات انجام
میدهــد ،کســب اطالعــات کافــی از مشــتری متناســب بــا خدمــات
درخواســتی وی ضــروری اســت.
در جمهــوری اســامی ایــران نیز ،بــر اســاس دســتورالعمل بانــک مرکزی،
دســتورالعمل چگونگــی شناســایی مشــتری در مؤسســات اعتبــاری
تدوینشــده اســت ایــن دســتورالعمل بهمنظــور مبــارزه بــا پولشــویی
و تأمیــن مالــی تروریســم نوشــته شــده و حــاوی مستندســازی اطالعــات
و مدیریــت ریســکهای مختلــف مشــتریان بانــک را در نظــر میگیــرد.
مطابــق بــا ایــن دســتورالعمل ،افتتــاح هــر نــوع حســابی منــوط بــه حضــور
مشــتری ،تطبیــق وی بــا تصویــر اصــل کارت ملــی و امضــای مجــوز دار
مشــتری اســت .ازای ـنرو ،اخــذ اطالعــات مشــتریان متناســب بــا خدمــت
درخواســتی و میــزان ریســکی کــه از جانــب مشــتری متوجــه نهادهــای
مالــی اســت ،بهمنظــور شناســایی اولیــه یــا کامــل صــورت میپذیــرد.
اطالعــات دریافتــی از مشــتریان حقیقــی و حقوقــی متفــاوت بــوده و ارائــه
خدمــات بــه کلیــه مشــتریان حتم ـ ًا بایــد حــاوی تعهــد پذیــرش و اجــرای
قانــون مبــارزه بــا پولشــویی باشــد .در حــال حاضــر ،ســرویس ()SKYC
بــرای نخســتین بــار در ایران توســط شــرکت ققنــوس بــرای تعــداد زیادی
از کســبوکارها اجــرا و پیادهســازی شــده اســت.
ایــن ســرویس بانکهــا را قــادر میســازد کــه هویــت مشــتریان را بــا
اســتفاده از فنــاوری دفتــر کل توزیــع شــده ،بــه اشــتراک بگذارنــد .در
ایــن سیســتم مشــتری تنهــا یکبــار و در یکــی از شــعب احــراز هویــت
میشــود و ایــن احــراز هویــت از طریــق فنــاوری دفتــر کل توزیــع شــده
بــا دیگــر بانکهــا و نهادهــا بــه اشــتراک گذاشــته میشــود .بــه ایــن
ترتیــب راهــکاری بــرای احــراز هویــت امــن در فضــای مجــازی بــه وجود
آمــده اســت.
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بنیــاد ققنــوس در تــاش اســت تــا بــا بهرهگیــری از مزایــای فنــاوری
دفتــر کل توزیعشــده ،فراینــد قانونــی شناســایی و احــراز هویــت کاربران
ســامانهها و مشــتریان بانکهــا و مؤسســات مالــی را تســهیل کــرده
و مشــکالت رونــد ســنتی آن را رفــع کنــد .شناســایی مشــتری در نظــام
بانکــی ،در حــال حاضــر فقــط بهصــورت حضــوری و از طریــق شــعب
هــر بانــک بهطــور مســتقل از دیگــر بانکهــا انجــام میپذیــرد و
احــراز هویــت انجامشــده توســط یــک بانــک ،توســط بانــک دیگــر
قابــل اســتناد نیســت .در  SKYCبهطــور عــام بــه دنبــال ابــزاری هســتیم
کــه اگــر کاربــر توســط یکــی از نهادهــای قابلاعتمــاد احــراز هویــت
شــد و اســناد هویتــی خــود را بــه تأییــد ایشــان رســاند ،بتــوان بــه ایــن
اطالعــات و اســناد مجــدد اســتناد نمــود و بــر اســاس ایــن اســتناد
پذیــری قانونــی ثبتنــام و ارائــه خدمــات در ســکوی فنــاوری دیگــر را
بــه مشــتری ارائــه کــرد ،بــدون آنکــه نیــاز باشــد مجــدد کاربــر فرآینــد
احــراز هویــت را بــه انجــام برســاند .بــا ایجــاد و گســترش شــبکههای
تبــادل دارایــی مبتنــی بــر فنــاوری دفتــر کل توزیعشــده بیــن بانکهــا،
ایــن نهادهــای مالــی بــه فرایندهایــی نیــاز دارنــد تــا بتواننــد ارتبــاط

میــان کلیدهــای عمومــی /خصوصــی و هویــت مشــتری را برقــرار
کننــد تــا ضمــن رعایــت مقــررات و الزامــات قانونــی ،خدمــات بهتــر و
متنوعتــری بــه مشــتریان خــود ارائــه دهنــد .در  ،SKYCروش جدیــدی
بــرای بــه اشــتراکگذاری اطالعــات شناســایی مشــتریان بین ســکوهای
فنــاوری ارائهشــده اســت کــه بــه مشــتریان کمــک میکنــد پــس از
مراجعــه حضــوری یــا غیرحضــوری و شناســایی هویــت مشــتری توســط
یکنهــاد ارائهدهنــده خدمــات یــا پلتفــرم ف ّناورانــه ،از مراجعــه بــه
ســایر نهادهــا بهمنظــور انجــام فراینــد شناســایی مشــتری بینیــاز
شــود .در ایــن فراینــد تعــدادی توکــن  SKYCدر اختیــار مشــتری قــرار
میگیــرد و مشــتری میتوانــد بــا ارائــه ایــن توکنهــا بــه هــر بانــک
یــا ســکوی پذیرنــده ،احــراز هویــت خــود را بــه اثبــات رســاند .از ســوی
دیگــر ،اعــام و افشــای هرگونــه اطالعــات مشــتری صرف ـ ًا بــا اختیــار
خــود مشــتری و بــا اســتفاده از کلیــد خصوصــی وی انجــام میشــود کــه
ایــن امــر نگرانیهــای مربــوط بــه نقــض حریــم خصوصــی مشــتری
را رفــع میکنــد.
در شــبکه ققنــوس ،امــکان ثبــت و ذخیــره هــر گواهــی یــا توکــن
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دارایــی در شــبکه وجــود دارد .بدیــن صــورت ،دفتــر کل توزیعشــده
کاربــردی فراتــر از تبــادل یــک رمــزارز پیــدا میکنــد و از آن میتــوان
بهعنــوان بســتری بــرای ثبــت مالکیــت و یــا تبــادل هــر نــوع توکــن
دارایــی اســتفاده کــرد .بهعنوانمثــال میتــوان داراییهــای ریالــی،
داراییهــای ارزی ،گواهــی اوراق بهــادار ،ســند امــاک ،مســتغالت،
خــودرو و یــا هــر دارایــی دیگــر یــک فــرد را در ایــن دفتــر ثبــت کــرد
یکــی از الزامــات قانونــی کــه همــه بانکهــا و نهادهــای مالــی به شــکل
ســختگیرانهای خــود را مکلــف بــه انطبــاق بــا آن میداننــد ،الزامــات
مربــوط بــه فراینــد شناســایی مشــتری اســت کــه از ســوی رگوالتــور
جهــت جلوگیــری از تقلــب ،پولشــویی و ســایر اقدامــات غیرقانونــی بــه
بانکهــا ابالغشــده اســت .شناســایی مشــتری در ســادهترین شــکل
خــود ممکــن اســت در ســطح احــراز هویــت مشــتری قلمــداد شــود و
بهتدریــج برحســب ضــرورت بــا تکمیــل اطالعــات مربــوط بــه شــغل،
درآمــد و یــا داراییهــای هــر مشــتری ایــن شناســایی تکمیــل شــود.
دامنــه محــدود نوســان قیمــت ،ســهولت ثبــت تراکنشهــا ،امنیــت
اطالعــات ،تغییرناپذیــری و جهــان روایــی از مهمتریــن خصوصیــات
جــذاب رمزارزهــای بــا پشــتوانه دارایــی هســتند کــه محمــل مناســبی
بــرای جــذب ســرمایههای خــرد در بازارهایــی بــا بــازده بــاال نظیــر
امــاک و مســتغالت ایجــاد کردهانــد.
مهمتریــن مســائل و چالشهایــی کــه ققنــوس بــا
انتشــار توکــن  ،SKYCدر پــی رفــع آنهاســت بــه شــرح
زیــر اســت:
-1اجــرای قوانیــن احــراز هویــت مشــتری و الزامــات
قانونــی مبــارزه بــا پولشــویی و تأمیــن مالــی تروریســم
یکــی از مهمتریــن سیاســتهایی کــه در ســازما نهای مختلــف
خصوصــ ًا نظــام بانکــی جهانــی اجــرا شــده اســت ،فراینــد شناســایی
مشــتری یــا همــان  KYCاســت کــه از بنیادیتریــن دالیــل کاهــش
تقلــب ،جــرم ،پو لشــویی و ریســکهای عملیاتــی و موجــب
شــهرت بانکهــا اســت .قوانیــن شناســایی مشــتری در ســطح ملــی
و بینالمللــی نهتنهــا در نهادهــای مالــی حائــز اهمیــت اســت ،بلکــه
خدمــات عظیمــی را بــه گروههــا و اصنــاف مختلــف ارائــه میدهــد کــه
از ایــن جملــه میتــوان بــه اســتارتآپها ،صرافیهــا ،آموزشــگاهها،
شــرکتهای خدمــات مســافرتی و بســیاری دیگــر از بنگا ههــای
اقتصــادی اشــاره کــرد .ازآنجاکــه شناســایی مشــتری اولیــن اقدامــی
اســت کــه بانــک در مراجعــه مشــتری بــرای افتتــاح حســاب یــا
دریافــت برخــی دیگــر از خدمــات انجــام میدهــد ،کســب اطالعــات
کافــی از مشــتری متناســب بــا خدمــات درخواســتیاش ضــروری
اســت .در جمهــوری اســامی ایــران نیــز بــر اســاس قوانیــن بانــک
مرکــزی بهمنظــور مبــارزه بــا پولشــویی و تأمیــن مالــی تروریســم،
مستندســازی اطالعــات و مدیریــت ریس ـکهای مختلــف ،دســتورالعمل
چگونگــی شناســایی مشــتری در مؤسســات اعتبــاری تدوینشــده اســت.
بــر ایــناســاس مشــتریان حقیقــی یــا حقوقــی دارنــده حســاب بــه
دودســته مشــتریان گــذری کــه بــدون اســتمرار مراجعــه کــرده و تنهــا از
خدمات غیــر پایــه (حوالــه وجــوه ،دریافــت و پرداخت ،صــدور چــک و )...
اســتفاده میکننــد و مشــتریان دائمــی کــه از خدمــات غیــر پایــه و پایــه
(افتتــاح انــواع حســاب ،اعطــای تســهیالت ،اعتبــار اســناد ،صــدور انــواع
ضمانتنامــه و  )...مؤسســات اعتبــاری بهصــورت مســتمر اســتفاده
میکننــد ،تقســیم میشــوند .مطابــق بــا ایــن دســتورالعمل ،افتتــاح
هــر نــوع حســابی منــوط بــه حضــور مشــتری ،تطبیــق وی بــا تصویــر
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اصــل کارت ملــی و امضــای مجــوز دار مشــتری اســت .ازایــنرو ،اخــذ
اطالعــات مشــتریان متناســب بــا خدمــت درخواســتی و میــزان ریســکی
کــه از جانــب مشــتری متوجــه بانــک اســت ،بهمنظــور شناســایی اولیــه
یــا کامــل صــورت میپذیــرد .بهتبــع اطالعــات دریافتــی از مشــتریان
حقیقــی و حقوقــی متفــاوت بــوده و ارائــه خدمــات بــه کلیــه مشــتریان
(حتــی مشــاغل غیرمالــی) حتم ـ ًا بایــد حــاوی تعهــد پذیــرش و اجــرای
قانــون مبــارزه بــا پولشــویی باشــد.
 -2پایش رفتار مشتری و مدیریت ریسک
از ســوی دیگــر ،در طــول مدتــی کــه مشــتری بــا بانــک در ارتبــاط
اســت ،بانــک بایــد از طریــق پایــش مســتمر فعالیــت مالــی مشــتری و
تشــکیل پروفایــل رفتــار هــر مشــتری ،وظیفــه خــود را بــرای جلوگیــری
از سوءاســتفاده از حســاب مشــتری انجــام دهــد .همچنیــن ،بــا کنتــرل
رفتارهــای پرخطــر مشــتری ،مخاطــرات احتمالــی پیــش روی بانــک از
جانــب وی را مدیریــت کنــد .مؤسســات اعتبــاری موظفانــد پــس از
پذیــرش مشــتری و اخــذ اطالعــات ،مؤسســات اعتبــاری موظفانــد
بــرای پیشــگیری از افشــاء و اســتفاده غیرمجــاز از اطالعــات ،تدابیــر
امنیتــی الزم را بیندیشــد .همچنیــن حســا بها و تراکنشهــا
میبایســت بــا جزئیــات در یــک سیســتم اطالعاتــی ذخیــره و
پردازششــده تــا ســوابق و فعالیتهــای مشــتریان قابلردیابــی بــوده
و مدیــران ارشــد بــا نظــارت کامــل بــر آنهــا ریس ـکهای احتمالــی را
مدیریــت کننــد.
 -3مالکیــت مشــتری بــر هویــت خــود و دسترســی مســتمر
بــه آن
دغدغــه اصلــی ایــن طــرح ارائــه روشــی نویــن بهمنظــور ثبــت و ذخیــره
هویــت و مشــخصات یــک مشــتری بهمثابــه دارایــی او در دفتــر کل
توزیعشــده اســت ،بهنحویکــه مشــتری بتوانــد در هــر زمــان دلخــواه
بــا اســتفاده از کلیــد خصوصــی خــود بــه آن رکــورد دسترســی پیــدا کرده
و بــه خواســت خــود آن را بــه دیگــران ارائــه دهــد .ایــن فراینــد دارای
دو ســمت صادرکننــده و پذیرنــده اســت کــه منافــع هــر یــک از آنهــا در
ایــن فراینــد دیدهشــده و ریســکهای احتمالــی مدنظــر قــرار گرفتــه
اســت .بعــاوه ،ازآنجاکــه اطالعــات مشــتری صرفـ ًا بــا کلیــد خصوصــی
وی قابلدسترســی اســت ،تهدیــدی بــرای حریــم خصوصــی او ایجــاد
نخواهــد شــد و هیچیــک از بانکهــای صادرکننــده و پذیرنــده توکــن
 SKYCنخواهنــد توانســت مســتق ً
ال درون ایــن شــبکه ،اطالعــات
مشــتری را بــا دیگــران بــه اشــتراک گذارنــد.
 -4تســهیل رونــد شناســایی مشــتری بــا حفــظ حداکثــر
امنیــت
رونــد فعلــی شناســایی مشــتری بــرای افــراد و بانکهــا بســیار پیچیــده،
وقتگیــر و پرهزینــه اســت .در ایــن سیســتم کــه در آن شناســایی
بهصــورت متمرکــز انجــام میگیــرد ،مشــتری بــا احســاس عــدم حفــظ
حریــم خصوصـیاش ناچــار به مراجعــه حضــوری و احــراز جداگانــه در هر
بانــک یــا ســازمان بــوده ،همچنیــن ذخیــره متمرکــز اطالعــات موجــب
افزایــش حجــم آنهــا و ریســکهای امنیتــی ماننــد نقــص ،ســرقت
و حملــه هکرهــا میشــود .بــه دلیــل تغییرناپذیــر بــودن اطالعــات
واردشــده در دفتــر کل توزیعشــده ،بــا ذخیــره  KYCدر آن ،یــک منبــع
کامــ ً
ا درســت و قابلاعتمــاد ایجــاد میشــود تــا بدینوســیله خطــر
تکــراری بــودن یــا نادرســت بــودن اطالعــات بــه حداقــل برســد.
اطالعــات در بلوکهایــی کــه بهطــور منحصربهفــرد بــر اســاس
شــماره ســری ایجادشــده از زمــان تراکنــش و کلیــد عمومــی افــراد
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ساختهشــده ،بهصــورت هــش ذخیــره میشــود .بدیــن ترتیــب تولیــد،
اســتفاده و جابهجایــی توکــن  SKYCروی بســتر اینترنــت بهصــورت
امــن ،فردبهفــرد و غیــر قابلتغییــر صــورت گرفتــه و پــس از ایــن
مرحلــه ،تراکنــش کاربــر در شــبکه قابلشناســایی ،پیگیــری و کنتــرل
اســت.
 -5حفــظ حریــم شــخصی کاربــر ،بــه اشــتراکگذاری
هویــت و انکارناپذیــری
مشــتری پــس از ورود بــه سیســتم یــک حســاب کاربــری بــرای خــود
ایجــاد کــرده و یــک زوج کلیــد عمومی/خصوصــی در اختیــار وی قــرار
میگیــرد کــه بهصــورت محلــی روی دســتگاه کاربــر ذخیــره میشــود
تــا در مواقــع نیــاز مشــتری تراکنشهــای خــود را بــا کلیــد خصوصـیاش
امضــا کنــد .ایــن فراینــد منجــر بــه مدیریــت فضــای ذخیــره ،افزایــش
امنیــت حریــم شــخصی و انکارناپذیــری عملکــرد مشــتری در شــبکه و
درعینحــال ،مدیریــت و کنتــرل مســتقیم وی میشــود .بــرای مشــتری
ایــن مزیــت وجــود دارد کــه فقــط یکبــار مــدارک  KYCرا بهصــورت
حضــوری ارائــه دهــد (تــا زمانــی کــه نیازمنــد بهروزرســانی نباشــد)؛
بنابرایــن عــاوه بــر کاهــش هزینههــای اداری و اجرایــی و ذخیــره
زمــان ،مشــتری و ســازمانهای دارای مجــوز از ســوی مشــتری در هــر
زمــان و مکانــی قــادر بــه دسترســی بــه اطالعــات خواهنــد بــود.
در ایــن شــبکه بــرای ذخیــره فایلهــای حــاوی مــدارک از یــک سیســتم
ذخیرهســازی غیرمتمرکــز فایــل بــه نــام  IPFSاســتفاده شــده اســت کــه
در آن هــر فایــل بهجــای ذخیــره و شناســایی بــا یــک آدرس متعــارف،
بــا یــک هــش منحصربهفــرد شناســایی میشــود .بــه دلیــل اینکــه
آدرسدهــی در ایــن شــبکه صرف ـ ًا بــر اســاس هــش آن فایــل صــورت
میگیــرد ،فایلهــای تکــراری در ســطح شــبکه حــذف میشــود.
توکــن احــراز هویــت ققنــوس یــا  SKYCاز نــگاه
فنــی
شــبکه ققنــوس بهعنــوان یــک شــبکه غیرمتمرکــز مبتنــی بــر دفتــر
کل توزیعشــده ،شــامل گرههایــی اســت کــه میتواننــد مســتقل از
یکدیگــر عمــل کننــد .قــدرت انتقــال اطالعــات در یــک شــبکه بهجــای
یــک منبــع اصلــی بیــن همــه ســرورها توزیــع میشــود .ایــن بــدان
معنــی اســت کــه شــبکه ققنوس بــه هیــچ نهــاد واحــدی بســتگی نــدارد.
ایــده ایــن اســت کــه تعــداد زیــادی ســرور در شــبکه ققنــوس مشــارکت
داشــته باشــند ،بهطوریکــه حتــی اگــر برخــی از ســرورها از دســترس
خــارج شــوند ،انتقالهــا بــا موفقیــت اجــرا شــود .همــه ســرورها بهطــور
هماهنــگ روی یــک دفتــر کل و بــر اســاس الگوریتــم اجمــاع ققنــوس
بــا یکدیگــر پیــش رونــد.
احــراز هویــت در هســته ققنــوس صــورت میگیــرد و کار دشــوار
ارزیابــی ،تجمیــع و توافــق در وضعیتهــای مختلــف هــر تراکنــش بــر
اســاس پروتــکل اجمــاع ققنــوس انجــام میشــود .در ققنــوس میتــوان
بــرای ســاخت یــک شــبکه قابلاعتمــاد و باثبــات روی گرههایــی کــه بــه
آنهــا اعتمــاد کردهایــم کنتــرل بیشــتری اعمــال کنیــم .بســتر ققنــوس
شــامل یــک شــبکه گســترده از میزبانهــا اســت کــه تولیــد ،توزیــع،
صحــت ســنجی و ثبــت تراکنشهــا را بــر عهــده دارد و نرمافزارهــای
کیــف پــول ،صرافــی یــا ســایر خدمــات آنالیــن مبتنــی بــر ققنــوس از
طریــق  APIهــای ارائهشــده توســط زیرســاخت و واســط خدمــات ایــن
میزبا نهــا در ارتبا طانــد.
میزبانهــا موجودیتهایــی هســتند کــه کاربــران بــه آنهــا اعتمــاد

دارنــد و اقــدام بــه تبــادل توکنهــای ارائهشــده توســط آ نهــا
میکننــد .آنهــا بهعنــوان یــک پــل بیــن داراییهــای مختلــف و
شــبکه ققنــوس عمــل میکننــد .دارایــی پایــه شــبکه ققنــوس ،پیمــان
نــام دارد و ایــن شــبکه عــاوه بــر پیمــان ،قابلیــت ایجــاد و انتشــار هــر
نــوع توکــن جدیــد را دارد.
در هــر تراکنشــی  5رکــن اساســی :حســاب فرســتنده ،حســاب گیرنــده،
نــوع دارایــی ،یادداشــت و امضــا تراکنــش ،بررســی و تأییــد میشــود.
هــر تراکنــش شــامل هزینــه حداقلــی یــک دویســتم پیمــان اســت کــه
همیــن قضیــه موجــب جلوگیــری از ســربار زیــاد روی شــبکه میشــود.
در تنظیمــات حســاب نیــز میتــوان شــرط رخــداد تراکنــش را بــر
اســاس چنــد امضــاء بــا وزن مشــخص ماننــد امضــاء بانــک و مشــتری
و یــا حســاب قابلاطمینــان اعــام شــده از ســوی مشــتری قــرار داد.
یکــی از ارکان اصلــی تراکنــش ،بخــش یادداشــت یــا  Memoاســت کــه
میتــوان داده دلخــواه بــا انــدازه محــدود را درون آن قــرار داد کــه پــس
از ثبــت تراکنــش ،غیــر قابلتغییــر اســت .بهمنظــور اســتناد پذیــری
تراکنشهــا ،اطالعــات اضافــی موردنیــاز هــر توکــن را میتــوان
در بخــش یادداشــت تراکنــش قــرارداد و ســپس تراکنــش را بــا کلیــد
خصوصــی امضــا و ارســال کــرد .بدیــن ترتیــب گیرنــده از اصــل بــودن
و درســتی پیــام مطلــع شــده و فرســتنده نیــز قــادر بــه انــکار ارســال آن
نخواهــد بــود.
فرایند صدور توکن SKYC
در گام نخســت جهــت اســتناد پذیــری قانونــی تراکنشهــای کاربــر،
بــرای زوج کلیــد حســاب کاربــر یــک گواهــی الکترونیکــی ()Certificate
دریافــت میشــود .بــرای ایــن منظــور کاربــر از طریــق یکــی از دفاتــر
خدمــات گواهــی یــا  )Registration Authority (RAمتعلــق بــه مراکــز
صــدور گواهــی معتبــر در کشــور (ایــن مراکــز مطابــق بــا مــاده  32قانون
تجــارت الکترونیکــی کشــور ســاماندهی شــدهاند) درخواســت گواهــی
خــود را ارســال مــیدارد .مرکــز  RAبــا بهکارگیــری ابزارهــای برخــط
مــورد تأییــد مرکــز ریشــه صــدور گواهــی کشــور ،نســبت بــه احــراز
هویــت کاربــر اقــدام میکنــد و نســبت بــه صــدور گواهــی الکترونیکــی
بــرای کاربــر اقــدام میکنــد.
نتیجــه ایــن فرآینــد بــه رســمیت شــناختن زوج کلیــد کاربــر شــبکه
ققنــوس در نظــام حقوقــی و تجــاری کشــور اســت ،امــا دادههــا و اقــام
هویتــی کــه در گواهــی الکترونیکــی وجــود دارد بســیار محــدود بــوده
و امــکان  KYCمجــدد مشــتری بــا ایــن حجــم از داده مقــدور نیســت
و اینجاســت کــه توکــن  SKYCبهعنــوان کارت شناســایی دیجیتــال
مشــتری دربردارنــده حجــم زیــادی از اطالعــات هویتــی مشــتری اســت
کــه بهصــورت امــکان و قابــل اســتناد پذیــر قابلارائــه بــه پذیرنــده
آن اســت.
کاربــر متقاضــی  ،SKYCاطالعــات تکمیلــی موردنظــر خــود را در
قالــب الیههــای اطالعاتــی مختلــف ،بهصــورت خــود اظهــاری بــه
صادرکننــده توکــن  SKYCاعالم م ـیدارد .صادرکننــده از طریق بررســی
اطالعــات بهصــورت حضوری/غیرحضــوری یــا مراجعــه بــه ســایر
مراجــع اطالعاتی ضمــن بررســی اطالعــات اظهارشــده ،از صحــت آنها
مطمئــن میشــود .در ایــن شــرایط اطالعــات اعتبــار ســنجی شــده در
الیههــای معیــن توکــن  SKYCبــا امضــای دیجیتــال صادرکننــده
توکــن  SKYCثبــت میشــود .حــال دریافــت کننــدگان توکــن SKYC
میتواننــد ببیننــد چــه دادهای توســط چــه نهــادی ارزیابــی شــده اســت
و مــورد تأییــد قــرار گرفتــه اســت .یکالیــه از اطالعــات ممکــن اســت
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نهــاد پذیرنــده میتوانــد مشــخصات احــراز کننــده هــر الیــه ،ســاعت و
امضــای الکترونیکــی آن را وارســی نمــوده و ضمــن اطمینــان از محتوای
دریافــت شــده ،صحــه گــذاری نهادهــای احــراز کننــده یــا صادرکننــده
را نیــز دریافــت کنــد .نهــاد پذیرنــده بــر اســاس ســطح ریســک خــود
و متناســب بــا اطالعــات دریافتــی و صحهگذاریهــای انجامشــده
نســبت بــه پذیــرش دادههــای اظهــاری اقــدام میکنــد و در صــورت
نیــاز میتوانــد از ســایر روشهــای مدنظــر خــود نیــز جهــت کنتــرل
مجــدد دادههــای دریافتــی اســتفاده کنــد.
نکتــه مهــم در ایــن حــوزه امــکان وجــود تعــدد امضــای دیجیتــال بــرای
هــر الیــه اســت و ایــن امــر بهمــرور میتوانــد زیرســاخت خــرد جمعــی را
در صحــه گــذاری اطالعــات و احــراز اطالعــات مبتنــی بــر نظــر خبرگــی
فراهــم آورد.
بــرای کســب اطالعات بیشــتر بــه ســپیدنامه توکــن  SKYCمراجعــه نمایید
و کسـبوکار خــود را آمــاده نمایید تــا از این زیرســاخت بــرای احــراز هویت
و بــه اشــتراکگذاری امــن و قابلاطمینــان مســتندات اســتفاده کنــد.

توســط گروههــای مختلفــی تأییدشــده باشــد و تأییدهــا یــا امضــای
دیجیتــال مکــرر روی یکالیــه از اطالعــات اعتمادپذیــری بــه آن داده
را افزایــش میدهــد.
فرایند پذیرش توکن SKYC
کاربــر بــا ارســال یــک توکــن  SKYCبــه نهــاد مقصــد (پذیرنــده) و تعیین
الیههــای اطالعاتــی مدنظــر اجــازه دسترســی پذیرنــده را بــه اطالعــات
هویتــی احرازشــده خواهــد داد .نهــاد پذیرنــده در ابتــدا صحــت گواهــی
الکترونیکــی کاربــر را از طریــق ســرویس  OCSPاســتعالم میکنــد
و مطمئــن میشــود کــه کاربــر ادعاشــده همــان کاربــری اســت کــه
اطالعاتپایــه آن در گواهــی الکترونیکــی آن درجشــده اســت و دارای
گواهــی معتبــر اســت .ســپس بــر اســاس پروتــکل و زیرســاخت SKYC
از طریــق شــبکه ققنــوس و زیرســاخت فایــل توزیعشــده آن ( )IPFSبــه
اطالعــات الیههــای مشــخص شــده دسترســی پیــدا میکنــد.
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ارسال توکن به پذیرنده

مروری بر پروژهها و تجربیات جهانی هویت و اسناد دیجیتالی

دور دنیای هویت و اسـناد دیجیتایل
در  1200لکمه


مشتاق
کاوه
کارشناس ارشد توسعه کسب و کار
بالکچیــن یــا زنجیــره بلــوک امــروزه بهعنــوان نوعــی فنــاوری شــناخته
میشــود کــه قــرار اســت تمــام مناســبات ســنتی بیــن افــراد را دگرگــون
کنــد .کاربردهــای بالکچیــن طیــف وســیعی از بانکــداری و پرداخــت،
قراردادهــای هوشــمند ،احــراز هویــت دیجیتالــی ،حســابداری ،ذخیرهســازی
داده ،ثبتاســناد و اینترنــت اشــیا گرفتــه تــا پزشــکی  ،ژورنالیســم  ،آمــوزش،
حملونقــل ،ارزهــای دیجیتــال ،رأی دادن و بــازار ســرمایه را در برمیگیــرد
و تحقیقــات جدیــد نیــز روزبـهروز بــر وســعت قلمــرو کارایــی ایــن فنــاوری
اضافــه میکنــد .مجمــع جهانــی اقتصــاد پیشبینــی کــرده اســت کــه تــا
ســال  ،2027حــدود  10درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی جهــان متکــی بــه

تکنولــوژی بالکچیــن خواهــد بــود .همچنیــن میــزان ســرمایهگذاری
صورتگرفتــه توســط مؤسســات مالــی در راســتای شناســایی قابلیتهــای
بالکچیــن از  2015تــا  2019بیــش از  5برابــر افزایشیافتــه و بــه 400
میلیــون دالر رســیده اســت .احــراز هویــت در جهان دیجیتــال فراینــد مهمی
اســت کــه راهکارهایــی کــه تاکنــون بــرای آن اســتفاده شــده ،قاطــع نبــوده
و اشــکاالتی داشــتهاند .فنــاوری دفتــر کل توزیــع شــده راهــکاری مناســب
بــرای ایــن موضــوع ایجــاد کــرده اســت کــه در ادامــه برخــی راهکارهــای
مبتنــی بــر ایــن فنــاوری را کــه در جایجــای جهــان از آن اســتفاده شــده
اســت ،مــرور میکنیــم.
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توکــن  KYClegalدر ســال  2017و بــا ایــده اصلــی جلوگیــری از جــرم و
پولشــویی و لــزوم تأییــد شناســایی مشــتری بــر پایــه زنجیــره بلــوک
ارائــه شــد .ایــن طــرح پــس از بررســی سیســتم کنونی شناســایی مشــتری
و چالشهــای آن ،طــرح اشــتراکگذاری امــن و بــدون واســطه اطالعــات
را بیــان میکنــد .یــک شــبکه غیرانتفاعــی ،شــفاف ،در دســترس و پایــدار
را بــر مبنــای زنجیــره بلــوک ایجــاد و از طریــق کیــف پــول دیجیتالــی
تــاش میکنــد تــا کاربــران اطالعــات خــود را بهصــورت رمــز شــده
بــه عاملهــای شناســایی ارائــه نماینــد .ایــن عاملهــا پــس از بررســی،
اطالعــات را بهصــورت هــش در زنجیــره بلــوک قــرار داده و گواهــی احراز
آنهــا را صــادر کــرده تــا ســایرین در شــبکه مشــاهده و بــه آنهــا اعتمــاد
میکنــد.
توکــن  selfkeyدر ســال  2017و بــا ایــده اصلــی مدیریــت و بــه
اشــتراکگذاری شناســایی و هویــت توســط خــود مشــتری ارائــه شــد .در
ایــن طــرح پــس از مطرحکــردن معایــب و ریس ـکهای امنیتــی سیســتم
شناســایی متمرکــز بــه ارائــه راهحــل میپــردازد .در مــدل توکــن selfkey
ســه بازیگــر اصلــی ازجملــه صاحبــان هویــت (- )IOکه افــراد ،شــرکتها
و  -...صادرکننــده تأییــد هویــت بــرای مدعیــان (- )CIماننــد دادگاه ،دفتــر
اســناد رســمی و مکانهایــی کــه بــرای انجــام ایــن کاربــر اســاس اجمــاع
نظــرات ســازمانهای ناظــر و عضــو تأییــد و معرفــی میشــوند -و
مراکــز و ســازمانهای اعتمــاد کننــده و متکــی (- )RPماننــد بانکهــا و
 -...ایفــای نقــش میکننــد.
مرکــز مالــی بینالمللــی دوبــی ( )DIFCو بانــک مشــرق پلتفــرم اشــتراک
داده خــود بــر پایــه بالکچیــن را در اول مــارس  2020راهانــدازی
کردنــد .ایــن پلتفــرم بــه مشــاغل و شــرکتهای مجــاز ایــن امــکان
را میدهــد پــس از تأییــد احــراز هویــت ســریع آنهــا در بالکچیــن
داخلــی پــروژه ،اقــدام بــه افتتــاح حســابهای بانکــی دیجیتالــی کننــد.
بانــک مشــرق توانســت ایــن پــروژه را بــا حــذف فرایندهــای کاغــذی
( KYCشــناخت مشــتری) و جایگزینــی آن بــا یــک راهــکار دیجیتالــی
مبتنــی بــر بالکچیــن بــه موفقیــت برســاند DIFC .هــر رکــورد جدیــدی
از  KYCرا بهعنــوان بخشــی از پروســه شــرکت مــورد نظــر بــرای
دریافــت مجــوز آمــاده میکنــد .ایــن اطالعــات بــا رضایــت متقاضــی
بهصــورت الکترونیکــی و از طریــق بالکچیــن بــا بانــک مشــرق بــه
اشــتراک گذاشــته میشــود .درنتیجــه فراینــد فعلــی شــرکتها بــرای
افتتــاح حســاب بانکــی جدیــد بــه شــدت تســهیل شــده و شــرکتهای
جدیــد میتواننــد کســبوکار خــود در امــارات متحــده عربــی را
آســانتر و ســریعتر آغــاز کننــد .تحــوالت ســاختاری جدیــد در DIFC
باعــث شــد افتتــاح اخیــر بانــک مشــرق ممکــن شــود DIFC .یکــی از
ســازمانهای منطقــه آزاد مســتقل در دبــی شــناخته میشــود کــه بــه
شــرکتها اجــازه میدهــد بــدون داشــتن شــریک محلــی ،مالکیــت
 ۱۰۰درصــدی کسبوکارهایشــان را در اختیــار داشــته باشــند .پلتفــرم
جدیــد قانونگــذاری بــا اســتفاده از بالکچیــن بنــام “کنسرســیوم
بالکچیــن شــناخت مشــتری ( ،”)KYCبهمنظــور ســرعت بخشــیدن
بــه فرایندهایــی ماننــد تبــادل دادههــا و اســناد دیجیتــال مشــتری و
درعینحــال تضمیــن امنیــت طراحیشــده اســت .ایــن پــروژه همچنیــن
پلتفــرم یکپارچــهای از تالشهــای احــراز هویــت را بیــن اعضــای
سیســتم موجــود و آینــده ماننــد مؤسســات مالــی واجــد شــرایط و مقامــات
مرتبــط بــا صــدور مجــوز ایجــاد کــرده اســت .نشــریه  Gulf Newsدر
تاریــخ  ۱۹فوریــه ،شــش بانــک دخیــل در ایــن پــروژه را معرفــی کــرده
اســت .ایــن بانکهــا شــامل بانــک دولتــی دبــی()Emirates NBD
 ، HSB C ، E mir ates Isl amic ، R AKB an kبا نــک تجــا ر ی
ابوظبــی( )Abu Dhabi Commercial Bankو بانــک تجــاری دبــی
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( )Commercial Bank of Dubaiهســتند .ایــن پــروژه بــه اولیــن پــروژه
در نــوع خــود در منطقــه تبدیــل شــده اســت .ماهیــت مبتنــی بــر ایــن
کنسرســیوم تقویــت تجــارت و همچنیــن پیــروی از قانونگذاریهــا در
امــارات اســت .بانــک مرکــزی امــارات متحــده عربــی و مرجــع هوشــمند
دبــی ،رونــد نظــارت بــر عملکــرد کنسرســیوم بالکچیــن شــناخت
مشــتری ( )KYCرا کنتــرل میکننــد.
ارائه یک راهکار احراز هویت دیجیتال در اینترنت اشیا
به کمک بالکچین
شــرکت  WISeKey International Holdingیــک قطعــه ســختافزاری
بــه نــام  SensorsIDعرضــه میکند کــه هــدف آن ارائــه هویــت دیجیتالی
و محافظــت از هویــت دســتگاهها و دادههــای آنهــا اســت.
در ســال  ۲۰۲۰بیــش از  20میلیــارد دســتگاه اینترنــت اشــیا وجــود داشــت.
واضــح اســت کــه هــر دســتگاه متصــل بــه اینترنــت بــه امنیــت نیــاز دارد.
بســیاری از ایــن دســتگاهها بــا اســتفاده از حســگرها و تراشــههای
اینترنــت اشــیا ایمــن هســتند .پیشبینــی میشــود تــا ســال  ،2022یــک
تریلیــون سنســور شــبکه تعبیــهشــده در جهــان وجــود داشــته باشــد کــه
هــر یــک نیــاز بــه هویــت دیجیتــال قــوی ،احــراز هویــت و حفاظــت از
دادههــا دارنــد.
در نتیجــه شــرکت امنیتــی  WISeKeyبــا ســختافزار  SensorsIDقصــد دارد
در یــک پلتفــرم نوآورانــه بالکچیــن بــرای حفــظ هویــت دســتگاهها و
تبــادالت دادههــای آنهــا ،قابلیتهــای احــراز هویــت دو عاملــی را ترکیــب
کنــد .بر اســاس ادعــای ایــن شــرکت بلــوک زنجیرهــای  SensorsIDبه طور
مــداوم در حــال افزایــش اســت ،زیــرا بلوکهــای هویــت جدیــد و انتقــال
دادههــا بــه آن اضافــه میشــوند تــا از صحــت و ردیابــی دادههــا اطمینــان
حاصــل کننــد .ایــن سیســتم کامـ ً
ا غیرمتمرکــز اســت و میتواند در ســطح
ملــی یــا محلــی بــا اســتفاده از یــک ارجــاع هویــت توزیعشــده توســط
ذینفعــان در سراســر اکوسیســتم بالکچیــن اجــرا شــود.
هویت دیجیتال در استونی
اســتونی پیشــرفتهترین جامعــه دیجیتــال در جهــان اســت .چــرا کــه بــدل بــه
محلــی بــرای فعالیــت اســتارتآپهای حــوزه تکنولــوژی بــاک چیــن شــده
اســت .ایــن کشــور در حــال راهانــدازی ارز دیجیتــال خود بــه نــام estcoinاســت.
یکی دیگــر از اســتفادههای بالک چیــن در اســتونی ،در مــورد شناســایی هویت
بهصــورت دیجیتــال اســت .کارت الکترونیــک شــهروندی در اســتونی فراتــر از
یک کارت شناســایی معمولی اســت .ایــن کارت دارای یک کلید عمومــی۲۰۴۸
بیتــی رمزگــذاری شــده اســت کــه بــه فــرد امــکان شناســایی شــدن در محیط
دیجیتــال را میدهــد .مثـ ً
ا شــخص قــادر خواهید بــود بــا آن بهصــورت آنالین
در رأیگیــری شــرکت کنــد و یــا نســخه داروهــا را مشــاهده کنــد .یکــی دیگــر
از اســتفادههای ایــن بــاک چیــن فراینــد شــناخت مشــتری اســت .قوانیــن
شــناخت مشــتری بــرای بانکهــا و انتقالدهنــدگان پــول طراحیشــده تــا
جلــوی ســرقت ،پولشــویی و کمــک بــه تروریســم را بگیــرد .باتوجهبــه اینکــه
هــر فــرد یــک اوراق شناســایی دیجیتــال دارد ،این قوانین دسـتوپاگیر نیســتند
و هیچ مشــکلی بــرای شــهروندان بــه وجــود نمیآورنــد .اســتونی با ایجــاد یک
محیــط کــه در آنهمــه افــراد دارای هویــت دیجیتــال هســتند ،فضایــی بــرای
گســترش و پیشــرفت بالک چیــن بــه وجــود آورده اســت.
ی نقــاط جهــان افــرادی در
بــا بررســی ایــن پروژههــا درمییابیــم کــه در اقص ـ 
حــال تــاش بــرای حــل مشــکل احــراز هویــت دیجیتــال بــر مبنــای فنــاوری
دفتــر کل توزیع هســتند.

ماهنامه ققنوس | شماره ششم

نگاهی به پلتفرم مدیریت هویت دیجیتالی شوکارد

اکرت شناسایی خود را لطف نکنید!

یزدان عباسی

عضو تحریریه ققنوس

پلتفــرم «شــوکارد» فراینــد احــراز هویــت را ســادهتر ،ســریعتر و امنتــر
کــرده اســت .مهمتریــن ویژگــی ایــن پلتفــرم ایــن اســت کــه مدیریــت
اطالعــات شــخصی فــرد را در اختیــار خــودش قــرار میدهــد .بــه ایــن معنی
کــه مالــک اطالعــات تصمیــم میگیــرد کــه کــدام اطالعــات را در اختیــار
چــه کســی بگــذارد .نحــوه عملکــرد پلتفــرم «شــوکارد» بهصــورت مختصر
و مفیــد در شــکل شــماره 1مشــخص شــده اســت.
شوکارد چگونه و چهکاری انجام میدهد؟
همانطــور کــه در شــکل صفحــه بعــد مشــاهده میشــود ،بــرای اســتفاده از
خدمــات شــوکارد ابتــدا قاعدت ًا بایســتی اپلیکیشــن شــوکارد را دانلــود و نصب
کــرد .در ادامــه بایســتی از طریــق گوشــی هوشــمند خــود از کارت ملــی یــا
هــر کارت شناســایی مــورد نظــر عکــس گرفــت .بعدازایــن مرحله ،شــوکارد
به کمــک ابزارهــای خود ،اطالعــات هویتــی شــما را از روی کارت شناســایی

یافتــه و اســتخراج میکنــد .ســپس اطالعــات پــس از تأییــد توســط کاربــر
درهمریختــه شــده و بــر روی بالکچیــن ذخیــره میشــود و هیچکــس،
حتــی شــوکارد ،نمیتوانــد اطالعــات واقعــی را بــدون اجــازه مالــک ببینــد.
همچنیــن ســازمانها میتواننــد بــا مقایســه درهمریختــه اطالعــات
ثبتشــده در بالکچیــن و اطالعاتــی کــه فــرد در اختیــار آنهــا قــرار
میدهــد از صحــت آن اطمینــان حاصــل کننــد .البتــه منطــق ایــن ماجــرا به
همیــن ســادگی نیســت و درک عمیــق آن نیــاز بــه دانــش فنــی کاملتــری
دارد؛ امــا بــرای درک کلــی تــا همیــن حــد کافــی اســت.
ســوای مســائل فنــی ،نحــوه کارکــرد ایــن پلتفــرم بســیار ســاده بــه نظــر
میرســد؛ امــا همیــن پلتفــرم ســاده میتوانــد مشــکالت زیــادی را در زمینــه
احــراز هویــت رفــع کنــد .بــرای پیبــردن بــه کاربردهــای ایــن پلتفــرم بایــد
بــه ســراغ ســپیدنامه آن رفت تــا آنهــا را از زبــان توســعهدهندگان شــنید .در
نســخه بهروز شــده در اوایــل ســال  2018ســپیدنامه کاربردهای ایــن پلتفرم
بــه شــرح زیــر فهرســت شــده اســت:
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نحوه کارکرد پلتفرم شوکارد

ایجاد یک شناسه

کاربر از کارت شناسایی معتبر
خود عکس میگیرد.

کاربر برای ایجاد شناسه نرمافزار
کاربردی را دانلود میکند.

اطالعات رمزنگار یشده بر روی
تلفن همراه ذخیره میگردد.

برنامه کاربردی بهمنظور افزایش امنیت و
مبهمسازی دادهها اقدامات امنیتی دیگری
ازجمله درهمسازی را بهکار میگیرد.

سپس نرمافزار کاربردی اطالعات فرد را
از آن کارت شناسایی استخراج میکند.

کاربر دادههای استخراجشده را مشاهده
کرده و به آن مهر تأیید میزند.

برای ایجاد امنیت بیشتر ،کاربر رمز
عبوری تعیین میکند.

سرور نرمافزارکاربردی دادههای درهم
سازی شده و امضا شده را درون بالکچین
درج میکند.

اطالعات درون یک بسته دادهای
کامالً رمزنگار یشده قرار میگیرد.

کاربر یک تفاهم در زمینه
احراز هویت با یک عامل
سوم منعقد میکند.

دادهها بدون مجوز کاربر،
بههیچوجه و توسط هیچ عامل
سومی قابلخواندن نیست.

کاربر ،خود در مورد اشترا کگذاری اطالعات
شخصی خود با یک عامل سوم تصمیم میگیرد.

درنهایت یک تراکنش تصدیقشده
بین کاربر و سازمان ایجاد میگردد.
هویت هر دو طرف از طریق امکانات زنجیرهبلوک تأیید میشود.
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 -1گواهی شخصی
 -2گواهی از طرف شخص ثالث
 -3گواهیهای ناخواسته
هویت بیومتریک
 -4احراز ِ
در کاربــرد اول ،اشــخاص میتواننــد بهوســیله شــوکارد ثابــت کننــد کــه
هویــت آنهــا بــا اطالعــات هویتــی شــامل کارت ملــی و غیــره که قبـ ً
ا در
شــوکارد ثبتشــده مطابقــت دارد .بــه زبــان ســاده شــخص میتوانــد بگوید:
«مــن آنــم کــه هویتــم قب ـ ً
ا در پلتفــرم ثبــت شــده اســت» .بهاینترتیــب
رونــد احــراز هویــت ســریعتر انجــام میگیــرد .همچنیــن بــا اضافهشــدن
اطالعــات دیگــر بــه ایــن اطالعــات هویتــی ،بهمــرور مجموعــهای از
اطالعــات معتبــر و کاربــردی از افــراد بــه وجــود میآیــد کــه در کمتریــن
زمــان ممکــن و بــه اختیــار مالــک ،قابلارائــه بــه شــرکتها و نهادهاســت.
در مــورد دوم کــه بــه نظــر حیاتیتــر از مــورد اول میرســد ،اشــخاص
میتواننــد ثابــت کننــد کــه هویــت آنهــا بــا هویتــی کــه قبــ ً
ا توســط
ســازمانی دیگــر ثبــت شــده مطابقــت دارد .به زبــان ســاده شــخص میتواند
بگویــد« :من آنــم کــه قبـ ً
ا توســط فــان ســازمان احــراز هویت شــدهام».
بهاینشــکل اگــر ســازمان دریافتکننــده اطالعــات ،ســازمان ثبتکننــده
را معتبــر بدانــد در کســری از ثانیــه هویت شــخص توســط عامل ســوم احراز
میشــود.
در برخــی مواقــع نیــازی نیســت کــه اطالعــات در ابتــدا توســط اشــخاص

زمانــی انــدک انجــام شــود .بــرای جلوگیــری از هرگونــه سواســتفاده هکرها
(بــرای مثــال ارســال اطالعــات بیومتریــک قبلــی کاربــر) شــوکارد از کاربــر
میخواهــد کــه مــوارد زیــادی از اطالعــات را در قالــب یــک پیــام ارســال
کنــد .تصویــری از چهــره فــرد کــه توســط نهــادی معتبــر تأییــد شــده و در
بالکچیــن ثبــت شــده باشــد ،تصویــر جدیــدی از کاربــر ،کــد خصوصــی
کــه توســط درخواســتکننده ارســال شــده اســت ،اطالعاتــی دیگــر و در
انتهــا امضــای دیجیتالــی از تمامــی اطالعــات داخــل پیــام ،محتــوای داخل
ایــن پیــام را تشــکیل میدهنــد .درخواس ـتکننده میتوانــد تصویــر چهــره
را بــا چهــره ثبتشــده در بالکچیــن مقایســه کنــد و ســپس مطابقــت
دهــد .تصویــر جدیــد کاربــر بههمــراه کــد خصوصــی ارسالشــده و
از همــه مهمتــر امضــای دیجیتــال کاربــر نیــز کمــک میکنــد کــه
درخواســتکننده از ارســال اطالعــات توســط مالــک آن مطمئــن شــود.
ســوای کاربردهایــی کــه از آن یــاد شــد ،اســتفاده از ایــن پلتفــرم یــک مزیت
ویــژه دیگــر هــم بــه همــراه دارد؛ درواقــع ایــن پلتفــرم میتوانــد یــک
تناقــض مهــم در مبحــث هویــت را رفــع کنــد .ایــن تناقــض بهوســیله نــزاع
همیشــگی امنیــت در برابــر کالهبرداریهــا ،تروریســم و غیــره و بحــث
حریــم خصوصــی بــه وجــود میآیــد .بهاینترتیــب کــه ثبــت اطالعــات
هویتــی بیشتــر ،علیالخصــوص زمانــی کــه ایــن اطالعــات توســط
نهادهــای حکومتــی قابلمشــاهده باشــد ،موجــب امنیــت بیشتــر جامعــه
میشــود؛ درحالیکــه ایــن رونــد همزمــان حریــم خصوصــی افــراد را بــه

بــرای جلوگیــری از هرگونــه سوءاســتفاده هکرهــا (بــرای مثــال ارســال اطالعــات بیومتریــک قبلی
کاربــر) شــوکارد از کاربــر میخواهــد کــه مــوارد زیــادی از اطالعــات را در قالــب یــک پیــام ارســال
کنــد .تصویــری از چهــره فــرد کــه توســط نهــادی معتبــر تأییــد شــده و در بالکچیــن ثبــت شــده
باشــد ،تصویــر جدیــدی از کاربــر ،کــد خصوصــی کــه توســط درخواســتکننده ارســال شــده
اســت ،اطالعاتــی دیگــر و در انتهــا امضــای دیجیتالــی از تمامــی اطالعــات داخــل پیــام ،محتوای
داخــل ایــن پیــام را تشــکیل میدهنــد
بارگــذاری یــا بـهروز شــود .بــه ایــن دلیــل بــه ایــن اطالعــات ،گواهیهــای
ناخواســته گفتــه میشــود .در ایــن مــوارد ســازمانی کــه قب ـ ً
ا شــخصی را
احــراز هویــت کــرده اســت ،اطالعاتــی معتبــر را بــرای او میفرســتد تــا پس
از تأییــد مالــک اطالعــات ثبــت شــود .بــه عقیــده شــوکارد ،ایــن ابــزار برای
توســعه یــک پلتفــرم احــراز هویــت بــه پلتفرمــی بــرای صــدور گواهیهــا
بســیار ســودمند اســت .بهروزرســانی وضعیــت اعتبــاری مشــتریان بانکهــا
کــه قابلارائــه بــه دیگــر مؤسســات مالــی باشــد ،مثــال کاربــردی مناســبی
بــرای ایــن ابــزار اســت.
درحالحاضــر ،احــراز هویــت بیومتریــک بســیار محبوبتــر از دیگــر
ابزارهــای تأییــد هویــت ماننــد اســتفاده از رمــز عبــور شــده اســت؛ امــا
هنــوز نتوانســته پــا را از تشــخیص هویــت در درون تلفــن همــراه و برخــی
کاربردهــای ســاده فراتــر بگــذارد .بهطورکلــی ،اثبــات هویــت بیومتریــک
بــرای ابــزاری کــه در دســت خــود شــخص اســت کار راحتــی اســت؛ امــا
زمانــی کــه قــرار باشــد هویــت بیومتریــک بــرای تأییــد از طــرف شــخص
دیگــری بــه بیــرون ارســال شــود ،مســئله کمــی پیچیدهتــر خواهــد شــد.
همچنیــن ذخیــره اطالعــات بیومتریــک افــراد در یــک پایــگاه داده واحــد
هــم کار بســیار پرمخاطــرهای اســت؛ زیــرا هکرهــا میتواننــد بــا دسترســی
بــه ایــن اطالعــات بــه منبــع باارزشــی از اطالعات خــاص دســت پیــدا کنند.
پلتفــرم شــوکارد ایــن امــکان را ایجــاد کــرده اســت که بــا امنیــت بســیار باال
تأییــد هویــت بیومتریــک از راه دور (بــرای مثــال از طریــق تلفــن همــراه) در

خطــر میانــدازد .پلتفــرم شــوکارد میتوانــد بــا کاهــش اطالعــات مــورد
نیــاز بــرای احــراز هویــت ،بهصــورت همزمــان ،امنیــت (در اینجــا امنیــت
بــه معنــای توانایــی احــراز هویــت دقیــق افــراد اســت) را بــاال ببــرد و حریــم
خصوصــی آنهــا را تــا جــای ممکــن حفــظ کنــد .پلتفــرم بــا حــذف نیــاز
بــه اطالعــات غیرضــروری و شــخصی کــه بعضــ ًا در فرمهــای ثبتنــام
یــا تراکنــش دیــده میشــود ماننــد «چــه زمانــی اولیــن خــودرو خــود را
خریــداری کردهایــد؟» و در مــواردی حتــی آدرس ایمیــل و منــزل ،از پــس
ایــن تناقــض برمیآیــد.
مــواردی کــه توضیــح داده شــد ،کاربردهــای پایــه ایــن پلتفــرم هســتند و
هــر شــخص حقیقــی یــا حقوقــی باتوجهبــه نیــاز خــود میتوانــد از آنهــا
اســتفاده کنــد .بــرای پیبــردن بــه مثالهــای واقعــی کاربــرد ایــن پلتفــرم
دوبــاره میتــوان بــه ســپیدنامه آن مراجعــه کــرد .در این ســپیدنامه ،شــوکارد
باتوجهبــه مشــتریان خــود کاربردهــای پلتفــرم مدیریــت هویــت در دنیــای
واقعــی را نامبــرده و تأکیــد کــرده اســت کــه شــوکارد تنهــا یــک ســپیدنامه
نیســت؛ بلکــه محصولی اســت کــه در حــال حاضــر از آن اســتفاده میشــود.
• دسترســی ســازمانی بــدون نیــاز بــه نــام کاربــری و رمــز عبــور :احتما ًال
پایهایتریــن کاربــرد واقعــی پلتفــرم شــوکارد ،ورود بــه هرگونــه ســامانه
خدماتــی بــدون نیــاز بــه نــام کاربــری و رمــز عبــور اســت .کاربــر
میتوانــد بهســادگی و بــا تلفــن همــراه خــود وارد ســامانه شــود .بــه
طــور مثــال ،او میتوانــد بــا اســکن یــک QRکــد و اثبــات هویــت خــود
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از طریــق اثــر انگشــت از ســامانه تحــت وب یــک ســازمان اســتفاده کند.
مزیــت اصلــی ایــن روش ایــن اســت کــه الگــوی احــراز هویــت را وارونه
میکنــد .در روشهــای مرســوم نــام کاربــری و رمــز عبــور توســط کاربــر
تســلیم میشــود؛ درحالیکــه در ایــن روش در ابتــدا ســازمان یــک کــد
خصوصــی (بــرای مثــال از طریــق کــد  )QRبــرای کاربــر میفرســتد و
ســپس کاربــر هویــت خــود را بــه آن اضافــه میکنــد کــه باعث میشــود
نیــاز بــه نــام کاربــری و رمــز عبــور بهکلــی از بیــن بــرود .همچنیــن در
ایــن روش ،احــراز هویــت بهصــورت مســتقل و غیرمتمرکــز بهوســیله
بالکچیــن انجــام میشــود.
• شــناخت مشــتری :یکــی از دشــوارترین فرایندهــا بــرای مؤسســات مالــی
احــراز هویــت مشــتریان و رعایــت الزامــات شــناخت مشــتری بــرای
آنهاســت .قانونگــذاران از آنهــا میخواهنــد کــه ایــن فرایندهــای
پرهزینــه را بــرای کاهــش پولشــویی و حمایــت مالــی تروریســم انجــام
دهنــد .در نتیجــه مؤسســات مالــی عــاوه بــر انجــام ایــن فعالیــت بــرای
خودشــان ،در نقــش یک طرف ســوم مــورد اعتمــاد ظاهــر شــده و اطالعات
شــناخت مشــتری خــود را بــه دیگــر مؤسســات مالــی میفروشــند .در
شــوکارد هــم ایــن امــکان بــرای مؤسســات وجــود دارد .مؤسســات مالــی
میتواننــد در ســامانهای امــن اطالعــات شــناخت مشــتری خــود را ثبــت و
بــه درخواســت دیگــر مؤسســات و با اجــازه شــخص مشــتری مبادلــه کنند.
بدیــن ترتیــب ،هزینه شــناخت مشــتری مؤسســه درخواسـتکننده کاهش

ناخوشــایند اســت و حتــی ممکــن اســت آنها جــواب برخــی ســؤاالت را
فرامــوش کــرده باشــند ،بــرای بانکهــا هــم پرهزینــه اســت .بهوســیله
شــوکارد ،بانــک میتوانــد بــا ارســال یــک پیــام فراینــد را آغــاز کــرده و
بــه روشــی کــه قب ـ ً
ا توضیــح داده شــد ،مشــتری خــود را احــراز هویــت
کنــد؛ حتــی اگــر امنیــت بیشتــری بــرای یــک درخواســت مشــتری نیاز
باشــد ،میتوانــد از اطالعــات بیومتریــک هــم اســتفاده کنــد.
از دیگــر کاربردهــای واقعــی ایــن پلتفــرم میتــوان قابلیــت بــه
اشــتراکگذاری گواهیهــای اعتبــاری مشــتریان در مؤسســات مالــی
زمــان مســافر و هزینههــای
و ایــده هویــت مســافر کــه بهوســیله آن در
ِ
خطــوط هوایــی ،هتــلداران و شــرکتهای حملونقــل بــار صرفهجویــی
میشــود ،اشــاره کــرد.
همانطــور کــه مشــاهده میشــود ،کاربردهــای بســیار متنــوع و جالبــی
برای ایــن پلتفــرم وجــود دارد و حتــی بســیاری از کاربردهــای ایــن پلتفرم به
دلیــل برخــی مســائل امنیتــی و نبــود امــکان فــاش کــردن پروژههــا بــرای
شــوکارد ،در ســپیدنامه ذکــر نشــده اســت .بــا وجــود اینهــا ،مهمتریــن
خالقیتــی کــه در ایــن پلتفــرم وجــود دارد مربــوط بــه بخــش فنــی آن
اســت .خالقیتــی کــه شــوکارد ادعــا میکنــد ،بهوســیله آن قــادر اســت 5
میلیــون تراکنــش را تنهــا در  3 0دقیقــه ثبــت کنــد؛ درحالیکــه بــرای مثــال
بالکچیــن بیتکویــن بــه طــور متوســط تنهــا دو هــزار تراکنــش را در 10
دقیقــه ثبــت میکنــد .ســؤال اینجاســت کــه چهطــور؟

کالهبــرداری از طریــق کارتهــای اعتبــاری از زمــان پیدایــش آنهــا یــک معضــل بــوده اســت و
بــا رشــد خریدهــای اینترنتــی رو بــه افزایــش اســت .کالهبــردار بهســادگی میتوانــد بــا ســرقت
اطالعــات کارت اعتبــاری بهجــای مالــک کارت تراکنــش انجــام دهــد .پلتفرم شــوکارد ایــن امکان
را ایجــاد میکنــد کــه شــبکههای اعتبــاری بــدون آنکــه نیــاز باشــد اصــل اطالعــات در جایــی
ذخیره شــود ،اختیــار انجــام تراکنــش از یک حســاب را بررســی و تأییــد کننــد .اطالعــات الزم برای
تأییــد اختیــار انجــام تراکنــش تنهــا در اختیــار مالــک حســاب اســت
و ســرعت عملیــات آن افزایــش مییابــد و همچنیــن مؤسســه فروشــنده
هــم بهســادگی کســب درآمــد میکنــد .عــاوه بــر ایــن ،هــر مؤسســه
دیگــری هــم میتوانــد اطالعاتــی بــه آنچــه کــه در بالکچیــن بــا هویــت
یــک مشــتری ثبــت شــده اســت ،اضافــه کنــد و بــرای مثــال بــا ارائــه یک
گواهینامــه ،اعتبــار (خوشنامــی) او را ارتقــا دهــد .بــه گفتــه بنیانگــذاران،
در حــال حاضــر هیــچ ســامانهای بــا ایــن ویژگــی وجــود نــدارد.
• اختیــار انجــام تراکنــش از طریــق کارتهــای اعتبــاری :کالهبــرداری از
طریــق کارتهــای اعتبــاری از زمــان پیدایــش آنهــا یــک معضــل بــوده
اســت و بــا رشــد خریدهــای اینترنتــی رو بــه افزایــش اســت .کالهبــردار
بهســادگی میتوانــد بــا ســرقت اطالعــات کارت اعتبــاری بهجــای مالــک
کارت تراکنــش انجــام دهــد .پلتفــرم شــوکارد ایــن امــکان را ایجــاد میکند
کــه شــبکههای اعتباری بــدون آنکــه نیــاز باشــد اصــل اطالعــات در جایی
ذخیره شــود ،اختیــار انجام تراکنــش از یک حســاب را بررســی و تأییــد کنند.
اطالعــات الزم بــرای تأییــد اختیــار انجــام تراکنــش تنهــا در اختیــار مالــک
حســاب اســت.
• احــراز هویــت در مراکــز تمــاس :زمانــی کــه مشــتری یــک بانــک
میخواهــد بهصــورت تلفنــی تغییراتــی (تراکنــش و غیــره) در حســاب
خــود ایجــاد کنــد ،کارمنــد مرکــز تمــاس ســؤاالت زیــادی از او میپرســد
تــا او را احــراز هویــت کنــد .ایــن فرایند عــاوه بــر اینکه بــرای مشــتریان
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جــواب این ســؤال در عیــن ســادگی بســیار مبتکرانــه اســت .پلتفرم شــوکارد
بهجــای آنکــه از یــک بالکچیــن اســتفاده کنــد ،از چندیــن بالکچیــن
اســتفاده میکنــد .بــرای ایــن پلتفــرم فرقــی نمیکنــد کــه درهمریختــه
( َهــش) اطالعــات مشــتریان در کــدام بالکچیــن ثبــت شــود و کاربــران
و شــرکتها میتواننــد هــش اطالعــات را در بالکچیــن بیتکویــن،
اتریــوم و هــر بالکچیــن مبتنــی بــر الگوریتــم اثبــات کار دیگــری ثبــت
کننــد؛ تنهــا کافــی اســت کــه اثبــات آن را بــه پلتفــرم ارائــه کننــد (البتــه
درک مفهــوم ارائــه اثبــات بــه توضیحــات فنــی بیشتــری نیــاز دارد؛ امــا
در محــدوده محتــوای ایــن متــن درنظرگرفتــن معنــای لغــوی آن کافــی
اســت) .به ایــن منظــور پلتفــرم شــوکارد از س ـهالیه نرمافزارهــای کاربردی،
هســته خدماتــی شــوکارد و بالکچیــن تشــکیل شــده اســت کــه یکــی از
مهمتریــن کارهــای الیــه هســته خدماتــی شــوکارد ،مدیریــت روابــط بیــن
بالکچینهــا و نرمافزارهــای کاربــردی و درنتیجــه امــکان اســتفاده از
بالکچینهــای مختلــف اســت.
شــوکارد توکن مبادل ـهای پلتفرم خــود بــا نــام  SHOCoinرا در فوریــه 2018
از طریــق پیشفــروش بــرای ســرمایهگذاران ســازمانی و از تاریــخ 28مــی
 2018تــا 30جــوالی  2018از طریــق  ،ICOبــا اســتفاده از بالکچیــن
اتریــوم ،عرضــه کــرد .در حــال حاضــر ،ارزش ایــن توکــن تقریبــ ًا معــادل
0/11دالر اســت.

ماهنامه ققنوس | شماره ششم
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گفتوگو با سهیل پایدار ،مدیرعامل
استارتآپ «ثبت شد» ،اولین استارتاپ
بالکچینی ثبتاسناد دیجیتال در ایران

آغاز داستان
«ثبتشد»
پس از
یکسال
تعطییل

مهدی فوقی
عضو تحریریه ققنوس

60

ثبــت شــد نخســتین ســامانه کاربــردی ایرانــی مبتنــی بــر فنــاوری زنجیــره بلــوک
(بالکچیــن) اســت کــه بــه ثبــت اثــر انگشــت هــر نــوع محتــوای دیجیتــال بــر روی
زنجیــره بلوکهــای معتبــر همچــون زنجیــره بلــوک اتریــوم میپــردازد .تیــم ثبــت شــد از
ســال  ۱۳۹۶در مرکــز نــوآوری بالکچیــن ایــران فعالیت خــود را آغــاز کــرده اســت و اکنون
بــه ارائــه خدمــات گوناگــون فنــی ،حقوقــی ،مدیریتــی و سیاســتی بــه افــراد حقیقــی،
اســتارتاپها ،شــرکتهای خصوصــی و نهادهــای عمومــی و دولتــی در زمینــه صیانــت از
مالکیــت فکــری ،جلوگیــری از تغییر یــا جعــل اســناد و مقابله بــا فســاد اداری میپــردازد.
در همیــن راســتا بــا ســهیل پایــدار ،مدیرعامــل اســتارتآپ ثبــت شــد در خصــوص
چالشهــای بهکارگیــری از ظرفیــت فنــاوری بالکچیــن در ثبتاســناد و مــدارک بــرای
ایجــاد شــفافیت و مبــارزه بــا فســاد و جعــل گفتوگــو کردیــم و پیشــنهاد میکنیــم در
ادامــه آن را مطالعــه کنیــد.
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از نــگاه شــما وضعیــت ایــران در حــوزه اســناد دیجیتال و
اســتفاده از فنــاوری بالکچیــن بــرای ثبــت و نگهــداری
اســناد چگونه اســت؟
شــاید عجیــب باشــد امــا ایــران از اولیــن کشــورهایی بــود کــه بــه ســمت
ارائــه خدمــات اســناد دیجیتــال مبتنــی بــر فنــاوری بالکچیــن حرکــت
کــرد و اســتارتآپ «ثبت شــد» کــه در اوایــل ســال  1396آغاز بــه کار کرد
را میتــوان بهنوعــی اولیــن اســتارتآپ بالکچینــی در ایــران عنــوان
کــرد .همیــن موضــوع باعــث شــد تــا ایــده و مــدل ایــن اســتارتآپ بــرای
مدیــران و مســئوالن در ایــران جــذاب باشــد .از ســویی دیگــر در زمــان
شــروع بــه کار «ثبــت شــد» در ســطح جهــان ،کس ـبوکاری بــا ایــدهی
پلتفــرم ثبــت اثــر انگشــت و محتــوای دیجیتــال بــر بســتر زنجیــره بلــوک
ایجــاد نکــرده بــود و بعــد از مدتــی متوجــه شــدیم کــه ایدههایــی در حــال
فعالیتهــای اولیــه بــوده اســت .نمونــه پیادهســازی شــده و عملیاتــی
ماننــد «ثبــت شــد» کــه در حــوزه اســناد دیجیتــال مبتنــی بــر بالکچیــن
فعــال اســت در ســال  1396در ایــران و جهــان وجــود نداشــت.

متاســفانه بعــد از مدتــی اســتقبال ،ناگهــان دولتمــردان و افــراد
تصمیمگیــر در حــوزه فنــاوری دربــاره نظرشــان دربــاره کســب و کار مــا
تغییــر پیــدا کــرد و بــه ســمت تخریــب حرکــت کردنــد کــه باعــث شــد تــا
بوکار تعطیــل شــود .نهادهایــی کــه مــا متصــور بودیــم ،گارد
مدتــی کسـ 
بســتهای دارنــد و از تفکــر قدیمــی و ســنتی برخــوردار هســتند ،نســبت بــه
نهادهــای تصمیمگیــر و دخیــل در حــوزه فنــاوری اطالعــات کــه ادعــای
چابکــی و فعالیــت جســورانه دارنــد ،بســیار همراهتــر بودنــد .نهادهــای
ســنتی در حــوزه مبــارزه بــا جعــل و فســاد بــا وجــود نگاههــای ســنتی و
کاغــذی ،بــا رویکــردی مثبــت بــه همــکاری پرداختنــد .در حــوزه مالکیت
فکــری ،دســتگاههایی کــه فکــر میکردنــد بــا توســعه کســبوکار
ثبــت شــد و ایــن ایــده نویــن مبتنــی بــر بالکچیــن قــدرت را از دســت
میدهنــد ،مخالفــت داشــتند .نهادهــای حــوزه جعــل از فنــاوری دور بودنــد
و زمانــی کــه بحثهــای امنیتــی مطــرح میشــد ،بــا توجــه بــه ســاختار
اســتارتآپی و کوچــک بحثهــای امنیتــی یــک مانــع بــزرگ بــود کــه
نیــاز بــه واســطههایی بــود تــا مشــکالت رفــع شــود و در ایــن میــان هــر
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نهــاد واســط میتوانســت مانعــی بــرای توســعه و پیشــرفت پــروژه باشــد.
رویکــرد قــوه قضاییــه در دوره گذشــته همراهــی بــود امــا اقــدام اجرایــی
بوکاری نویــن از جملــه ثبــت
نشــد .در دوره فعلــی نیــز جلســاتی بــا کس ـ 
شــد داشــتند امــا متاســفانه صرفـ ًا صحبــت شــده و اقــدام اجرایی از ســمت
قــوه قضاییــه شــاهد نیســتیم .در هــر صــورت میتــوان مشــکالت را
در عــدم همراهــی دســتگاهها بــه دلیــل تــرس از دســت دادن قــدرت
و انحصــار در تصمیمگیــری ،عــدم شــفافیت در ســاختار و دور بــودن از
فضــای فنــاوی عنــوان کــرد .کسـبوکار ثبــت شــد را بــا اعمــال تغییراتی
بــا فضــای قانونــی کشــور ســازگار کردیــم و بعــد از یکســال تعطیلــی
دوبــاره در مســیر اجرایــی قــرار گرفتیــم .در ظرفیتهــای قانونــی فعلــی
کارهایــی را میتــوان انجــام داد .بــا ایجــاد تغییــر در تعاریــف برخــی از
شــرایط و مقــررات اســتفاده ،فعالیتهــا و مــدل کس ـبوکار مشــکل رفــع
شــد تــا بتوانیــم نســبت بــه توســعه پلتفــرم اقــدام کنیــم .یــک دغدغــه
فنــی در ایــن میــان وجــود دارد کــه بحــث افزایــش هزینــه ثبــت بــر روی
فنــاوری بالکچیــن و شــبکه اتریــوم اســت کــه هزینههــای اجــرا
پــروژه را افزایــش بســیار زیــادی داده .بعــد از حــدود یــک ســال تعطیلــی
بــه دلیــل مشــکالت فــراوان ایجــاد شــده از ســمت وزارت ارتباطــات و
بوکار
فنــاوری اطالعــات ،در حــال حاضــر چندیــن مــاه اســت کــه کس ـ 
ثبــت شــد دوبــاره وارد فــاز اجرایــی شــده و تــاش داریــم تــا فعالیت مــا از
دولــت دور باشــد و بــا اســتفاده از ظرفیــت قوانیــن موجــود و بــا یک شــبکه
بالکچیــن معتبــر بــرای کاهــش هزینههــا هســتیم تــا بتوانیــم فعالیــت
کنیــم .بــه هیچعنــوان منتظــر تأییــد یــا اصــاح قوانیــن نیســتیم و قصــد
نداریــم تــا بــرای قوانیــن جدیــد یــا اصــاح ســاختاری در زمینــه اســناد
دیجیتــال بــا بخــش دولتــی جنــگ داشــته باشــیم.
بــه نظــر شــما بهتــر نبــود کســبوکار شــما بهجــای
ایــران از کشــور خارجــی شــروع میشــد و بــه ســرانجام
میرســید؟
مــا اشــتباه کردیــم و محصــول خودمــان را صــادر نکردیــم .دو ســال بعــد
از مــا کســبوکار آی پــی چیــن در روســیه راهانــدازی شــد و دســتگاه
قضایــی روســیه همــکاری کــرد و در نهایــت موفــق شــدند در یکســال
بــه دســتاوردهایی کــه مــا در نقشــه راه خــود اعــام کــرده بودیــم ،دســت
پیــدا کننــد و در نهایــت در حــال حاضــر بتواننــد بــا چیــن نیــز همــکاری
داشــته باشــند .تأکیــد دارم کــه حتمـ ًا از یــک کشــور خارجــی و در فضــای
تصمیمگیــری و قانونگــذاری بهتــری فعالیــت را شــروع کننــد و ســپس
بوکار خــود را گســترش دهنــد و در ایران هــم خدمــات را آغاز
بتواننــد کسـ 
کنند .بحــث اکوسیســتم نــوآوری در ایــران اصو ًال درســت نیســت .در ایران
بســیاری از ســرمایهگذاریهای خطرپذیــر بــر روی کســبوکارهایی
انجــام میشــود کــه لزومــ ًا قــرار نیســت بهجایــی برســد و صرفــ ًا بــرای
نمایــش و اعــام حضــور یــک کس ـبوکار مطــرح ســنتی در یــک حــوزه
جدیــد ماننــد فنــاوری بالکچیــن انجــام میشــود .یکــی از مشــکالت
کشــور مــا عــدم اســتفاده از ظرفیــت فنــاوری بالکچیــن اســت .بایــد
از ایــن فنــاوری اســتفاده شــود چــرا کــه میتوانــد تحوالتــی بــزرگ در
زیرســاختها ایجــاد کنــد.
تقاضایــی بــرای اســتفاده از ظرفیــت اســناد دیجیتــال
وجــود دارد؟
شــرکتهای نــوآور و فناورانــه در کنــار برخــی دیگــر کســبوکارها
در حــوزه اســناد دیجیتــال تقاضــا داشــتند کــه از جملــه آنهــا بایــد بــه
کسـبوکارهای بخــش مالکیــت فکــری بــه خصــوص هنرمنــدان ،تولیــد
کننــدگان محتــوا و کس ـبکارهای  VODاشــاره داشــت .نکتــه مهــم ایــن
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اســت کــه یــک بخــش از نهادهــای دولتــی و حاکمیتــی کــه اســتاد قابــل
جعــل دارنــد بــا مــا وارد مذاکــره شــدند تــا بتواننــد از راهــکار ثبتاســناد
دیجیتــال مبتنــی بــر بالکچیــن اســتفاده کننــد امــا منتظــر بودنــد تــا یک
نمونــه اجــرا شــود و ســپس پــروژه خــود را اجــرا کننــد .از طرفــی هزینــه
بســیار بــرای همــه بازیگــران کــه نیــاز بــه زیرســاخت ثبتاســناد مبتنــی
بــر بالکچیــن داشــتند ،مهــم بــود و بــر همیــن اســاس نیــز مــا از اتریــوم
فاصلــه گرفتیــم تــا از راهــکاری بــا هزینــه پایینتــر اســتفاده کنیــم.
آیــا قــوه قضاییــه اســناد دیجیتــال را بــا وجــود نگاه ســنتی
و تأکید بــه اســناد کاغــذی قبــول دارد؟
در قوانیــن ایــران ،ظرفیتهایــی در زمینــه اســناد دیجیتــال وجــود دارد امــا
ازآنجاییکــه شــاید نمونــه موفــق وجــود نداشــته باشــد ،اعتمــاد بهســختی
برای تحــول ایجــاد میشــود و مطرح شــده کــه قــوه قضاییــه اســناد دیجیتال
را پذیــرش نمیکنــد در حالــی کــه ایــن طــرز فکــر اشــتباه بــوده و نمونههــای
متعــدد موفقــی در اجــرا و پذیرش اســناد دیجیتالــی وجــود دارد .وظیفه کســب
کار مــا ایــن اســت کــه نمونههــای موفــق را ایجــاد کنیــم تــا متوجــه شــوند
کــه هزینههــای بهمراتــب پایینتــری دارد و درعینحــال راهــکاری ســاده و
ســریع اســت .فرهنگســازی در یک حــوزه جدیــد ماننــد ثبتاســناد دیجیتال
بــر روی فنــاوری زنجیــره بلــوک اشــتباه اســت .اصــو ًال زمانی کــه مــا بتوانیم
محصول مناســب بــا کاربــرد آســان و هزینــه پایین بــرای رفــع نیازهــای مردم
در ایــن بخــش ارائــه کنیــم ،میتوانیــم بــازار را ایجــاد کنیــم و تحــول در ایــن
بخــش رخ دهــد .امــروزه افــراد از پلتفرمهایــی اســتفاده میکننــد کــه مــا
هیچوقــت فکــر نمیکردیــم چنیــن محصوالتــی مشــتری داشــته باشــد؛ امــا
باتوج ـ ه بــه تغییــر روندهــا در زندگــی میتــوان از ایــن زیرســاختهای نویــن
اســتفاده کــرد؛ البتــه بایــد حاکمیــت در کنــار کسـبوکار کمــک کند تــا مردم
بــا ایــن فنــاوری آشــنا شــوند و بتواننــد بهتــر از ظرفیــت پلتفرمهــای فعــال
اســتفاده کننــد.
آیــا ایــران همچنــان در حــوزه ثبــت اســناد دیجیتــال بــا
کچیــن فرصــت دارد؟
اســتفاده از فنــاوری بال 
زمانــی کــه اســتارتآپ ثبــت شــد کار خــود را آغــاز کــرد ،فنــاوری بالکچین
در هایــپ قــرار داشــت و بــر همیــن اســاس نیــز تمــام ســرمایهگذاریها
در ایــن مدتزمــان انجــام نشــد و عجلــه نکردیــم کــه اقــدام مناســبی بــود.
در حــال حاضــر نیــاز بــه بخــش اســناد دیجیتــال و ثبــت بــر روی فنــاوری
بالکچیــن بهعنــوان یــک راهــکار وجــود دارد و اگــر حرکــت جــدی در ایــن
زمینــه در کشــور انجــام شــود ،ایــران میتوانــد یکــی از اولیــن کشــورهای
دنیــا در زمینــه بهکارگیــری ثبتاســناد دیجیتــال بــا زنجیــره بلــوک باشــد.
بهصــورت جــدی بــا ســازمان ثبــت اســناد مذاکراتــی داشــتیم و شــریک
غیررســمی آنهــا هســتیم .امیــدوار هســتیم تــا ایــن اتفــاق رخ دهــد.
در کــدام بخــش حاکمیــت بایــد تغییــر ایجــاد شــود تــا
احــراز هویــت و اســناد دیجیتــال ســریعتر در ایــران
عملیاتــی شــود؟
کلیــد رفــع مشــکالت در حــوزه اســناد دیجیتــال و اســتفاده از بالکچیــن در
دســتان قــوه قضاییــه و مجــل اســت.
در کشــور مــا موضــوع قانونگــذاری ونظــارت بــر یــک فرآینــد پیچیــده
دارد .اعتقــاد دارم ،کلیــد رفــع مشــکالت در حــوزه اســتاد دیجیتــال در دســتان
قــوه قضاییــه و مجلــس شــورای اســامی اســت کــه قــدرت بیشــتری در
قانونگــذاری و اجــرای قانــون دارنــد و میتواننــد بحثهــای قانونــی و
بوکاری در زمینــه اســناد دیجیتــال و اســتفاده از فنــاوری بالکچیــن
کســ 
را رفــع کننــد.
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ویژیگهای تازه نسخه جدید
کیف توکن ققنوس

آشنایی با معماری فنی و مفهومی زیرساخت کلید عمومی

نشود فاش کسـی
آنچـه میـان مـن و
توست

یزدان عباسی

عضو تحریریه ققنوس

زیرســاخت کلیــد عمومــی یــا همــان  ،PKIاز طریــق مدیریت
انتشــار گواهیهــای دیجیتالــی ،مســئولیت حفاظــت از
دادههــای مهــم و حســاس و ارائــه شناســههای دیجیتــال
یکتــا بــرای کاربــران ،دســتگاهها و برنامههــای کاربــردی و
نیــز امنســازی ارتباطــات بــدون واســطه (همتــا بــه همتــا)
را بــر عهــده دارد .در ایــن نوشــتار ســعی شــده تا جــای ممکن
بــا زبانــی ســاده و غیــر تخصصــی ،چیســتی زیرســاخت کلید
عمومــی ،نحــوه کارکــرد ایــن زیرســاخت و کاربردهــای رایــج
آن بررســی شــود.
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چیستیزیرساختکلیدعمومی
امــروزه ،ســازمانها بــرای مدیریــت امنیــت از طریــق رمزنــگاری ،خصوص ـ ًا
رایجتریــن نــوع رمزنــگاری بــا اســتفاده از کلیــد عمومــی ،بــه زیرســاخت کلید
عمومــی یــا همــان  PKIوابســته هســتند .بــه کمــک ایــن زیرســاخت همگان
(شــامل افــراد ،تجهیــزات و برنامههــای کاربــردی) میتواننــد پیامهــا را
رمزنــگاری کننــد و بــه کمــک کلیــد خصوصــی (یــا همــان کلیــد رمزگونــه)
خــود پیامهــای خــود را رمزگشــایی کننــد.
زیرســاخت کلیــد عمومــی اولیــن بــار در دهــه  90میــادی و بــا هــدف
یاریرســانی بــرای کنتــرل کلیدهــای رمزنــگاری از طریــق انتشــار و مدیریت
گواهیهــای دیجیتــال ،ظهــور پیــدا کــرد .گواهیهــای  PKIدر حقیقــت مالک
یــک کلید خصوصــی و اعتبــار روابــط بین اجــزا را بــا هدف ایجــاد امنیــت ،تایید
میکنــد .بــه عبــارت ســادهتر ،گواهیهــا هماننــد گواهینامــه رانندگــی یــا
پاســپورت در دنیــای دیجیتالــی اســت.
امــروزه گواهیهــای  SSLموجــود در وبســایتها ،مثالهــای رایجــی از
زیرســاخت  PKIهســتند .بــه کمــک گواهــی  ،SSLبازدیدکننــدگان وبســایت
مطمئــن میشــوند اطالعــات ارســالی یــا دریافتــی ،از همــان ســایت یــا بــه
همــان ســایت مــورد نظــر دریافــت یــا ارســال میشــود.
شیوه کارکرد زیرساخت کلید عمومی به چه صورت است؟
بــرای درک شــیوه کاری زیرســاخت کلیــد عمومــی ،نیــاز اســت بــه مفاهیــم
بنیادیــن رمزنــگاری رجــوع کنیــم .بــا ایــن پیــش فــرض ،بایســتی مــروری بر
الگوریتمهــای رمزنــگاری و گواهیهــای دیجیتالــی داشــته باشــیم.
سنگبنایرمزنگاریکلیدعمومی
الگوریتمهــای رمزنــگاری بدیــن گونــه تعریــف میشــود :فرمولهــای بســیار
پیچیــده ریاضــی بــرای رمزگــذاری و رمزگشــایی یــک پیــام .الگوریتمهــای
رمزنــگاری ســنگ بنــای زیرســاخت کلیــد عمومــی هســتند .ایــن الگوریتمها
بســته بــه میــزان پیچیدگــی و شــکل کارکــرد خــود بــه انــواع مختلفی دســته
بنــدی میشــوند.
رمزنگاری متقارن
با توجــه بــه اســتانداردهای امــروزی ،روش رمزنــگاری متقــارن یــک الگوریتم
ســاده رمزنــگاری اســت؛ البتــه ایــن روش در زمــان خــود یکــی از بهتریــن و
پیچیدهتریــن روشهــای رمزنــگاری بــود .ارتــش آلمــان از ایــن روش بــرای
ارســال پیــام در جریــان جنــگ جهانــی دوم اســتفاده میکــرد.
بــه کمــک رمزنــگاری متقــارن ،پیامــی کــه قــرار اســت ارســال شــود ،پیــش
از ارســال از طریــق جایگشــتهای ریاضــی ،رمزنــگاری میشــود .ایــن
پیــام رمزنــگاری شــده بــه ســادگی قابــل شکســته شــدن نیســت چــرا کــه
حــروف کلمــات پیــام ،در حالــت رمزنــگاری شــده همیشــه بــه یــک شــکل
ثابــت نمایــش داده نمیشــود .بــرای مثــال اگــر کلمــه " "HHHرا بــه کمــک
الگوریتــم رمزنــگاری متقــارن ،رمزنــگاری کنیــم ،حتم ًا به ســه حــرف تکراری
نمیرســیم.
از آنجایــی کــه هــم بــرای رمزگــذاری و رمزگشــایی یــک پیــام ،یــه یــک کلید
یکســان نیــاز اســت ،بــه ایــن روش رمزنــگاری متقــارن میگوینــد .بــا اینکــه
رمزگشــایی از پیامهــا بــدون داشــتن کلیــد مربوطــه بســیار دشــوار اســت؛ امــا
اســتفاده از یــک کلید هــم بــرای رمزگــذاری و هــم رمزگشــایی ،یــک مخاطره
بــزرگ بــه همــراه دارد و آن اینســت کــه در صــورت لــو رفتــن کانــال ارتباطــی

کــه توســط آن کلیــد ردوبــدل میشــود ،کل پیامهــای مبادلــه شــده در ســامانه
بــر مــا و افشــا خواهــد شــد.
رمزنگاریغیرمتقارن
رمزنــگاری غیرمتقــارن با هــدف رفــع مخاطــره موجــود در رمزنــگاری متقارن
ایجــاد شــد .در ایــن روش بــه جــای یــک کلیــد یکســان ،از دو کلید مجــزا برای
رمزنــگاری و رمزگشــایی اســتفاده میشــود ،کلیــد عمومــی و کلیــد خصوصی.
در رمزنــگاری غیرمتقــارن نیز ،یک پیــام از طریق یکســری محاســبات ریاضی
پیچیــده رمزنــگاری میشــود؛ امــا بــرای رمزگشــایی آن بــه کلیــد دیگــری
بــه نــام کلیــد خصوصــی نیــاز اســت .در ایــن روش پیــام توســط یــک کلیــد
خصوصــی (کــه تنهــا در اختیــار فرســتنده پیــام اســت) رمزگــذاری میشــود و
بــرای رمزگشــایی آن بــه کلیــد دیگــری بــه نــام کلیــد عمومــی (کــه میتوان
آن را در اختیــار همــگان قــرار داد) نیــاز اســت.
در ادامــه بــه صــورت عملــی بررســی میکنیــم کــه ایــن روش رمزنــگاری
چگونــه عمــل میکنــد:
• فــرض کنید آلیــس میخواهــد پیامــی خصوصــی برای بــاب ارســال کنــد .او
پیــام خــود را بــا کلیــد عمومــی بــاب رمزگــذاری کــرده و میداند کــه ایــن پیام
تنها توســط کلیــد خصوصــی بــاب رمزگشــایی خواهد شــد.
• از آنجایــی کــه تنهــا کلیــد خصوصــی بــاب میتواند ایــن پیــام را رمزگشــایی
کنــد ،آلیــس بــا اطمینــان از اینکــه هیــچ کــس دیگــری نمیتوانــد پیــام را
بخوانــد ،آن را ارســال میکنــد .مادامــی کــه باب کلیــد خصوصــی خود را افشــا
نکنــد ،ایــن ارتبــاط امــن باقــی خواهــد مانــد.
بــه کمــک رمزنــگاری غیرمتقــارن ســایر امــوری هماننــد امضــای دیجیتــال
کــه توســط رمزنــگاری متقــارن بســیار دشــوار اجرایــی میشــد میتوانــد بــه
ســادگی انجــام و مدیریــت شــود .بــرای توضیــح بیشــتر بــه مثــال زیــر توجــه
کنیــد:
• بــاب میتوانــد پیامی بــه آلیس ارســال کــرده و بــا اســتفاده از کلیــد خصوصی
خود ،یــک امضــای رمزنــگاری شــده در انتهــای پیام خــود قــرار دهد.
• زمانــی کــه آلیــس آن پیــام را دریافــت میکنــد ،میتوانــد بــه کمــک کلیــد
عمومــی بــاب ،دو چیــز را بررســی و تاییــد کنــد:
 oپیــام توســط بــاب یــا کســی کــه کلیــد خصوصــی بــاب را داشــته ارســال
شــده اســت.
 oپیام در مسیر انتقال ،دستکاری نشده است.
در هــر دوی ایــن مثالهــا ،آلیــس کلیــدی بــرای خــود تولیــد نکــرد و تنهــا بــه
کمــک کلیــد عمومــی بــاب ،آلیــس پیامهــای رمزنــگاری شــده بــرای بــاب
ارســال کرد و پیامهــای و مســتندات دریافتی از ســوی بــاب را رمزگشــایی کرد.
ایــن نــوع ارتبــاط تنهــا یــک طرفــه بــود و بــرای ارســال پیامهــای رمزنــگاری
شــده از ســوی بابا بــرای آلیــس ،این بــار الیــس بایســتی بــرای خــود زوج کلید
خصوصــی و عمومــی تولیــد کــرده و بــا انتشــار کلیــد عمومی خــود بــرای باب،
پیامهــای بــاب را بــا کلیــد خصوصــی خــود رمزگشــایی کنــد.
امروزه ســه روش محاســباتی معــروف بــرای تولید کلیــد عمومــی و خصوصی
بــا نــام  RSA، ECCو  Diffie-Hellmanوجــود دارد .هــر یــک از ایــن روشهــا از
الگوریتمهــای مختلفی بــرای تولیــد کلیدهــای رمزنــگاری اســتفاده میکنند؛
امــا از نظــر رابطــه میــان کلیــد عمومــی و خصوصــی ،همــه آنهــا از اصولــی
پای ـهای مشــترکی اســتفاده میکننــد.
بــرای درک بهتــر موضــوع ،بیاییــد نگاهــی بــه الگوریتــم  2048بیتــی RSA
داشــته باشــیم .ایــن الگوریتــم بــه صــورت تصادفــی دو عــدد اول  1024بیتــی
تولیــد کــرده و ســپس ایــن دو عــدد را در هــم ضــرب میکنــد .حاصــل ایــن
ضــرب ،کلیــد عمومــی را تولیــد میکنــد و دو عــدد اول تصادفی تولیــدی ،کلید
خصوصــی هســتند.
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ایــن روش بــا اینکــه ســاده بــه نظــر میرســد؛ امــا بــه دســت آوردن کلیــد
خصوصــی از طریــق کلیــد عمومــی (معکــوس تابع) بســیار دشــوار اســت و نیاز
بــه محاســبات ریاضــی بســیار زیــادی دارد .بــا اینکــه در ایــن روش تولیــد کلید
عمومــی بــه ســادگی یــک ضــرب ریاضــی انجــام میشــود ،رســیدن از کلیــد
عمومی بــه کلیــد خصوصــی (جهــت رمزگشــایی داده توســط افــراد غیرمجاز)
بــه دلیــل اســتفاده از رشــته طوالنــی از اعــداد ( 2048بیــت) تقریب ًا بــا تجهیزات
محاســباتی موجــود نشــدنی اســت.
نحوه استفاده از رمزنگاری متقارن و غیرمتقارن در دنیای
امروزی
امــروزه بســته بــه نــوع کاربــرد ،هــم از روشهــای رمزنــگاری متقــارن و هــم
غیر متقــارن اســتفاده میشــود .رمزنــگاری غیرمتقــارن نســبت بــه رمزنگاری
متقــارن از ســرعت کمتــری برخــوردار اســت ،بــه همیــن دلیــل عموم ًا ایــن دو
روش بــه صــورت قطــاری پشــت ســر هــم اســتفاده میشــوند .بــرای نمونــه،
ممکــن اســت فــردی پیامــی را بــا اســتفاده از رمزنــگاری متقــارن ،رمزگــذاری
کنــد و ســپس کلیــد الزم بــرای بازگشــایی پیــام را بــا اســتفاده از الگوریتــم
رمزنــگاری غیرمتقــارن ،رمــز کــرده و ارســال کنــد .از آنجایــی کــه انــدازه کلید
نســبت به پیــام غالبـ ًا کوتاهتــر اســت ،از الگوریتــم کندتر یــا همــان غیرمتقارن
برای رمزگــذاری محتــوای کوچکتــر یا همــان کلیــد اســتفاده میشــود و برای
رمزگــذاری اصــل پیــام از روش رمزنــگاری متقــارن اســتفاده میکننــد.
امــروزه ،الگوریتمهــای رمزنــگاری غیرمتقــارن ،در مــوارد زیــر بــه کار گرفتــه
میشــوند:
• الگوریتمهایSSL
• SSl/TLS
• ایمیل رمزنگاری شدهS/MIME
• گواهینامهامضاکددیجیتال
• بیتکوین/زنجیرهبلوک
• پیامرسانهای خصوصی
• امضاهایدیجیتالی
و از همــه مهمتــر ،رمزنــگاری غیرمتمرکــز ،زیرســاخت کلیــد عمومــی را ایجاد
میکنــد.
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ظهور PKIبرای کنترل کلیدهای رمزنگاری
هر دوی روشهــای رمزنــگاری متقــارن و غیرمتقــارن از یک چالش مشــترک
رنــج میبرنــد .چگونــه میتــوان مطمئــن شــد کلیــد عمومــی کــه دریافــت
کردیــد ،بــه مخاطبی کــه شــما انتظــار داریــد تعلــق دارد؟
حتــی در رمزنــگاری غیرمتقــارن نیز ،مخاطــره "مــرد میانــی" وجــود دارد .برای
مثــال ،فــرض کنیــد فــردی کلیــد عمومــی بــاب را رد بزنــد .ســپس یــک کلید
خصوصــی بــرای خــود ایجــاد کنــد و در ادامــه یک کلیــد عمومــی جدیــد برای
آلیــس تولیــد کنــد .در ایــن شــرایط ،آلیــس پیامــی را رمزگــذاری و بــرای بــاب
ارســال میکنــد ،مــرد میانــی میتوانــد ایــن پیــام را رمزگشــایی کنــد ،تغییــر
دهــد و مجــدد رمزگــذاری کــرده و بــرای بــاب ارســال کنــد ،بدیــن ترتیــب نــه
آلیــس و نــه بــاب از هیــچ چیــزی باخبــر نمیشــوند.
زیرســاخت کلید عمومــی برای حــل چالــش ایجاد شــده اســت ،PKI .با انتشــار
و کنتــرل گواهیهــای دیجیتالــی ،هویــت افــراد ،دســتگاهها و برنامههــای
کاربــردی کــه مالــک کلیدهــای خصوصــی و کلیدهــای عمومــی متناســب با
آن هســتند را تاییــد میکنــد .بــه صــورت خالصــه ،زیرســاخت کلیــد عمومی،
هویتهــا را بــه کلیدهــا تخصیــص میدهــد تــا طرفیــن یــک پیــام بتواننــد
مالــک پیــام را بــه خوبــی شناســایی کننــد .ایــن گواهــی تضمیــن میکنــد که
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اگــر کاربــری پیامــی رمزگــذاری شــده را به فــرد (یــا دســتگاه) دیگری ارســال
کنــد ،گیرنــده مــورد نظــر ،تنها فــردی اســت کــه حتــی بــا وجــود مــرد میانی،
میتوانــد پیــام را دریافــت و رمزگشــایی کنــد.
نقشگواهیهایدیجیتالیدرزیرساختکلیدعمومی
زیرســاخت کلیــد عمومــی بــا انتشــار و مدیریــت گواهیهــای دیجیتالــی،
کلیدهــای رمزگــذاری را کنتــرل میکنــد .گواهیهــای دیجیتالــی،
گواهیهــای  509.Xو گواهیهــای زیرســاخت کلیــد عمومــی نیــز نامیــده
میشــوند و دارای ویژگیهــای زیــر هســتند:
• گونهدیجیتالیمشابهگواهینامهیاپاسپورتهستند؛
• حاوی اطالعاتی در مورد یک فرد یا یک نهاد است؛
• توسطیکنهادسوممعتمدمنتشرشدهاست؛
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• در برابر دستکاری شدن مقاوم است؛
• شامل اطالعاتی است که اعتبار خود را اثبات میکند؛
• میتوان رد آن را تا ناشر آن دنبال کرد؛
• تاریخ انقضا دارد؛
• برای تایید ،به فرد یا نهاد دیگری نمایش داده میشود.
ســادهترین روش بــرای درک نحــوه کنتــرل گواهیهــای دیجیتالــی توســط
زیرســاخت کلیــد عمومــی بــرای تاییــد هویتهــا ،تجســم یــک اداره صــدور
گواهینامــه دیجیتالــی اســت .شــبیه ایــن اداره ،زیرســاخت کلیــد عمومــی نیز
یــک نهــاد واســط معتمــد را بــرای تصمیمگیــری در مــورد تخصیــص شناســه
هویتــی بــه گواهــی دیجیتالــی معرفــی میکنــد و شــبیه گواهینامــه رانندگی،
دســتکاری و تقلــب در ایــن گواهیهــای دیجیتالــی نیــز بســیار دشــوار بــوده،
حــاوی اطالعاتــی هســتند کــه از طریــق آن میتــوان مالــک را شناســایی کرد
و دارای تاریــخ انقضــا اســت.
معرفی مرجع صدور گواهی دیجیتال
مرجــع صــدور گواهــی دیجیتــال ( ،)CAمســئولیت ایجــاد گواهیهــای
دیجیتالــی را بــر عهــده داشــته و سیاس ـتها ،ابزارهــا و رویههــای الزم بــرای
بررســی گیرنــدگان پیــام و انتشــار گواهیهــا را در اختیــار دارد.
بــه صــورت مشــخص ،مالکیــن و اپراتورهــای یــک مرجــع صــدور گواهــی
دیجیتــال یــا  CAمــوارد زیــر را تعییــن میکنــد:
• روشهــای بررســی دقیــق هویــت ( )Vetting Methodبــرای گیرنــدگان
گواهــی
• نوع گواهیهای منتشر شده
• پارامترهای موجود در درون گواهی
• رویههای امنیتی و اجرایی
زمانیکــه مرجــع صــدور گواهــی دیجیتــال ایــن مولفههــا را تعییــن کــرد،
بایســتی بــه صــورت رســمی ایــن مــوارد در قالــب سیاسـتنامه مســتند کنند.

از آن بــه بعــد ،بــه مصرفکننــده گواهیهــا بســتگی دارد کــه چــه میــزان بــه
گواهیهــای منتشــر شــده از ســوی یــک  CAاعتمــاد کنــد.
شیوه کارکرد فرآیند ایجاد گواهی
فرآینــد ایجــاد گواهی به شــدن بــه روش رمزنــگاری غیرمتقارن وابســته اســت
و بــه شــکل زیــر کار میکنــد:
• یــک کلیــد خصوصــی ایجــاد شــده و کلیــد عمومــی متناظــر آن محاســبه
میشــود؛
• در مرحلــه بعــد ،مرجــع صــدور گواهــی دیجیتالــی ،درخواســت دریافــت
شناس ـههای هویتی مالــک کلیــد خصوصــی را صــادر کــرده و آن اطالعــات را
بــه دقــت بررســی میکنــد؛
• کلیــد عمومــی و شناسـههای هویتــی در قالــب درخواســت امضــای گواهــی،
یــا همــان  ،CSRکــد و رمزنــگاری میشــود؛
• در گام بعــد  CSRتوســط مالــک کلیــد بــه منظــور اثبات حــق مالکیــت وی بر
آن کلیــد خصوصــی ،امضــا میشــود؛
• مرجــع گواهــی دیجیتــال صادرکننــده ،درخواســت را ارزیابــی کــرده و گواهی
را بــا کلیــد خصوصــی خــود  CAامضــا میکنــد.
هــر فــردی میتوانــد بــا اســتفاده از بخــش عمومــی گواهــی صــادر شــده و
بررســی هویت مالــک کلیــد خصوصــی امضاکننــده گواهــی ،تایید کنــد که آن
گواهــی توســط  CAصادر شــده اســت یــا خیــر .با فــرض آنکــه مرجــع صدور
گواهــی دیجیتالــی نهــادی قابــل اعتمــاد باشــد ،افــراد میتواننــد تاییــد کننــد
کــه هــر آنچــه ارســال بــه دارنــده گواهــی میکننــد حتمــا بــه گیرنــده اصلی
پیــام خواهــد رســید و هر آنچــه بــا کلیــد خصوصــی دارنــده گواهی امضا شــد،
حتمــا توســط همــان فــرد یــا دســتگاه امضا شــده اســت.
جمعبندی
زیرســاخت کلید عمومــی ،دنیــای دیجیتالــی مــا را از طریــق حفاظــت از دادهها
و ارتباطــات حســاس و احــراز هویــت دیجیتالــی به جایــی امــن تبدیل کــرده و
همزمــان بــا رشــد انفجــاری تعــداد تجهیــزات و برنامههــای متصــل ،اهمیــت
ایــن بســتر امنیتســاز نیــز در حــال رشــد اســت.
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امضای دیجیتال قانوین؛چرایی و چگونیگ

سیده معصومه بزرگنیا

کارشناس حقوقی
انســان ابتدایــی ،مواجهـهای بالواســطه با پیرامــون خود داشــت .از مؤانســت
و مجالســت آدمهــا بــا یکدیگــر گرفتــه تــا دا دوســتدهای تجــاری ،همــه در
حضــور طرفیــن و در نهایــت وضــوح و شــفافیت شــکل میگرفــت و فــرد
بــرای آگاهــی از هویــت و اغــراض طــرف مقابــل بــه چیــزی بیــش از دیــدار
او نیــاز نداشــت .امــا رفتهرفتــه همپــای رشــد جوامــع بشــری و بــه جهــت
تکثر اقــوال و افعــال آدمیــان ،آنهــا ناگزیــر بودند دســت بــه دامــان ابزارها و
شــیوههایی شــوند که قــول یــا فعلــی را بــه صاحبــش منتســب کنــد .همین
نیــاز مبــرم بــه تشــخیص و تســجیل هویــت در کنــار میــل طبیعــی انســان
بــه مانــدگاری ،زمینــه را بــرای بهکارگیــری روشهــای معرفــی افــراد مهیــا
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ســاخت .رونــد ثبــت نــام افــراد بــر نامههــا و کتیبههــا بــا اســتفاده از مهــر
آغــاز شــد .جســتجو در متــون و اماکــن تاریخــی نشــان میدهــد قدمــت
اســتفاده از مهــر بــه حــدود هــزاره ســوم قبــل از میــاد بازگشــته و دامنــه
کاربردهــای آن از رفــع حوایــج روزانــه تــا خری دوفــروش و اعتباربخشــی
بــه احــکام صــادره از دربــار حکومتهــا در نوســان بــوده اســت .در قــرون
جدیــد ،بــه رغــم آنکــه مهــر از رواج نیفتــاد امــا بــا پیچیدهتــر شــدن روابــط
اجتماعــی و افزایــش کمــی تعامــات تجاری میــان افــراد ،ضرورت اســتفاده
از شــیوههای جایگزیــن بیــش از پیــش احســاس میشــد؛ شــیوههایی کــه
انتســاب تعهــدات بــه صاحبانشــان را خدشــهناپذیر ســازد.

ماهنامه ققنوس | شماره ششم

یکــی از ایــن شــواهد صــدق انتســاب« ،امضــا» اســت کــه در لغــت بــه
معنــای روان گردانیــدن فرمــان و صحهگــذاری و در عالــم حقــوق هــم بــه
معنــای تنفیــذ و اجــازه کــردن اســت و هــم بــه معنــای اســم و عالمتــی
ذیــل اســناد و نوشتههاســت ،کاشــف از اینکــه مدلــول مفــاد آن نوشــته
مســتند بــه فعــل و تأییــد امضاکننــده بــوده و بــا اراده او انجام شــده اســت.
امضا در ایران
نخســتین ردپــای امضــا در قوانیــن ایــران را بایــد در آغــاز قــرن چهاردهم
خورشــیدی و همزمــان با تصویــب قانــون مدنی در ســال  1307جســتجو
کــرد .قانــون مدنــی ایــران ایــن واژه را در هــر دو معنــای فــوق بــه کار
گرفتــه اســت .در معنــای نخســت ،مــاده  209ق.م امضــا معاملــه بعــد از
رفــع اکــراه را موجــب نفــوذ آن دانســته و مــواد  452 ،450 ،248و 580
نیــز امضــا را در معنــای تنفیــذ معاملــه بــه کار بردهانــد .عــاوه بــر
ایــن معنــا ،مصادیقــی از معنــای دوم نیــز در قانــون مدنــی بــه چشــم
میخــورد .در معنــای اخیــر ،قانــون ،امضــا و مهــر را در کنــار یکدیگــر
دیــده و هــر دو را جــزو شــواهد صــدق انتســاب ســند بــه صاحــب امضــا
یــا مهــر دانســته اســت(.مواد  1301 ،1293 ،1291و  )1303در قانــون
تجــارت نیــز مهــر و امضــا در عــرض هــم قــرار دارنــد کــه بــا توجــه بــه
رواج مهــر در زمــان تصویــب قانــون ،ایــن اســتعمال قابــل درک اســت.

قابــل رؤیــت و دسترســی توســط عمــوم اســت .امضــای دیجیتــال بــا
رمزگــذارى معــروف بــه رمزگــذارى کلیــد عمومــی ایمــن میشــود.
رمزگــذارى کلیــد عمومــى بــر الگوریتمــى مبتنــى اســت کــه از طریــق
دو نــوع رمــز متفــاوت معــروف بــه «کلیــد» ایجــاد شــده و کلیدهــاى
مذکــور بــراى رمزگــذارى و رمزگشــایى دادهپیــام مــورد اســتفاده قــرار
میگیــرد .کلیــد رمزگــذارى بــه «کلیــد خصوصــی» معــروف بــوده
و دارنــده کلیــد بــه عنــوان صاحــب امضــا ملــزم بــه حفــظ و عــدم
افشــاى آن اســت .امــا از آن جهــت کــه همــه افــراد بایــد از درســتى
امضــاى شــخص اطمینــان یابنــد ،کلیــد عمومــى بایــد در دســترس
همــگان باشــد .هــر امضــاى دیجیتــال کــه ایجــاد میشــود ،نســبت
بــه دارنــده آن بیهمتاســت و اســتفاده از الگوریتمهــاى مختلــف
بــراى رمزگــذارى امضاهــاى متفــاوت موجــب تمایــز امضــاى افــراد از
همدیگــر میشــود.
امضــای دیجیتــال کــه در تأییــد و التــزام بــه مفــاد اســناد الکترونیکــی
بــه کار گرفتــه میشــود ،واجــد اوصــاف ذیــل اســت:
 در تولیــد آن از اطالعاتــی کــه بهطــور منحصربهفــرد در اختیــارشــخص امضاکننــده اســت ،اســتفاده میشــود؛
 -بهطور خودکار و توسط رایانه تولید میشود؛

امضــای دیجیتــال عبــارت اســت از کــردار دادهای کــه بــه شــکل یــک واحــد داده ،الصــاق یــا بــا
رمزگــذاری منتقــل میشــود و بــه گیرنــده اجــازه میدهــد تــا سرمنشــأ و اصالــت آن را تشــخیص
ـتی اسکنشــده یــا
دهــد .امضــای الکترونیکــی امــا معنــای عامتــری دارد و شــامل امضــای دسـ ِ
اســم شــخص کــه در قســمت انتهایــی نامــه الکترونیکــی قیــد میگــردد نیــز میشــود
امضای دیجیتال
در دهههــای اخیــر بــه تبــع پیشــرفتهای فنآورانــه و بــا رونــق
تجــارت الکترونیــک کــه قالــب اســناد تعهــدآور را از حالــت کاغــذی
بــه شــکل الکترونیکــی تغییــر داد ،ضــروری بــود امضــای ذیــل
اســناد نیــز از حالــت ســنتی فاصلــه بگیــرد و بــه شــکلی درآیــد کــه
بــا چهــره تــازه اســناد تناســب ظاهــری و محتوایــی داشــته باشــد.
از همیــن رو ،امضــای مجــازی -در معنــای عامــش -بــه دو شــکل
دیجیتالــی و الکترونیکــی رایــج شــد کــه بــه رغــم تفــاوت معنایــی بــه
جــای یکدیگــر بــه کار بــرده میشــوند .امضــای دیجیتــال عبــارت
اســت از کــردار دادهای کــه بــه شــکل یــک واحــد داده ،الصــاق یــا
بــا رمزگــذاری منتقــل میشــود و بــه گیرنــده اجــازه میدهــد تــا
سرمنشــأ و اصالــت آن را تشــخیص دهــد .امضــای الکترونیکــی امــا
دســتی اسکنشــده یــا اســم
معنــای عامتــری دارد و شــامل امضــای
ِ
شــخص کــه در قســمت انتهایــی نامــه الکترونیکــی قیــد میشــود،
نیــز اســت .ســاختار اصلــی امضــای دیجیتــال بدیــن صــورت اســت
کــه نویســنده اطالعــات الکترونیکــی ،ایــن اطالعــات را توســط کلیــد
خصوصــی رمزنــگاری محرمانــه خــود امضــا میکنــد .ایــن کلیــد
بایــد توســط کاربــر بــرای همیشــه مخفــی نگــه داشــته شــود .امضــا
توســط کلیــد عمومــی مربــوط بــه امضاکننــده ســند قابــل کنتــرل و

 امضــا هــر پیــام وابســته بــه کلیــه بیتهــای پیــام اســت وهرگونــه دســتکاری و تغییــر در متــن ســند موجــب مخــدوش شــدن
امضــا پیــام میشــود؛
 امضا هر ســند متفاوت با امضای سایر اسناد است.امضای دیجیتال در نظام حقوقی ایران
در قانــون تجــارت الکترونیکــی ایــران هرچنــد از عبــارت «امضــای
الکترونیکــی» ســخن بــه میــان آمــده اســت امــا بــر اســاس تعریــف
ارائهشــده بــه نظــر میرســد مقصــود مقنــن همــان امضــای
دیجیتــال اســت .بــر اســاس بنــد «ی» مــاده  2ایــن قانــون ،امضــای
الکترونیکــی عبــارت از هــر نــوع عالمــت منضمشــده یــا بــه نحــو
منطقــی متصلشــده بــه «دادهپیــام» اســت کــه بــرای شناســایی
امضاکننــده دادهپیــام مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد .همانگونــه
کــه مالحظــه میشــود تعریــف منتخــب قانــون تجــارت الکترونیکــی
ایــران بــا معنــای امضــای دیجیتــال همخوانــی بیشــتری نســبت بــه
امضــای الکترونیکــی دارد .همچنیــن بنــد «ک» همیــن مــاده نیــز بــا
ارجــاع بــه مــاده  10همــان قانــون «امضــای الکترونیکــی مطمئــن»
را یــک امضــای الکترونیکــی میدانــد کــه ویژگیهــای زیــر را
داشــته باشــد:
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الــف  -نســبت بــه امضاکننــده منحصــر بــه فــرد باشــد .ب  -هویــت
امضاکننــده «داده پیــام» را معلــوم کنــد .ج  -بــه وســیله امضاکننــده
و یــا تحــت اراده انحصــاری وی صــادر شــده باشــد.د  -بــه نحــوی
بــه یــک «داده پیــام» متصــل شــود کــه هــر تغییــری در آن «داده
پیــام» قابلتشــخیص و کشــف باشــد .بنــد «د» ایــن مــاده نیــز مؤیــد
آن اســت کــه اســتعمال عبــارت «امضــای الکترونیکــی» توســط
قانونگــذار را بایــد مســامحی و مقصــود حقیقــیاش را «امضــای
دیجیتــال» دانســت.
از ســوی دیگــر ،ایــن قانــون در بــاب اعتبــار و ارزش اثباتــی امضــای
الکترونیکــی مقــرر داشــته« :کلیــه «داده پیام»هایــی کــه بــه طریــق
مطمئــن ایجــاد و نگهــداری شــدهاند ازحیــث محتویــات و امضــای
منــدرج در آن ،تعهــدات طرفیــن یــا طرفــی کــه تعهــد کــرده و
کلیهاشــخاصی کــه قائممقــام قانونــی آنــان محســوب میشــوند،
اجــرای مفــاد آن و ســایر آثــار در حک ـم اســناد معتبــر و قابــل اســتناد
در مراجــع قضایــی و حقوقــی اســت» (مــاده  .)14همچنیــن بــر
اســاس مــاده  15قانــون حاضــر ،انــکار و تردیــد نســبت بــه امضــای
الکترونیکــی مطمئــن مســموع نخواهــد بــود.
بــرای جلوگیــری از بــروز مشــکالت و حمــات اینترنتــی و
ایمنســازی فضــای مجــازی وب ،مراکــزی در جهــان بهوجــود
آمدهانــد کــه خدمــات گواهینامههــای امضــا و اســناد الکترونیکــی

نتیجه
بــه طــور کلــی امضــای دیجیتــال قابلیتهایــی دارد کــه آن را نســبت بــه
امضــای دســتی مقبولتــر میســازد. 1 :تضمیــن تمامیــت دادههــا :منظــور
از تمامیــت داده محتــوای بــدون خدشــه و تغییــر دادههــای الکترونیکــی
اســت کــه چنــان کــه یــک امضــای دیجیتــال مطمئــن کــه از ســوی مراجع
صــدور گواهــی پشــتیبانی شــده باشــد .ایــن امــر را تضمیــن میکنــد کــه
دادههــا بــدون تغییــر دریافــت شــدهاند. 2 .غیــر قابــل انــکار و تردیــد بــودن:
فنــاوری امضــای دیجیتــال بــه دلیــل وجــود اصــل پیــام که بــا پیــام خالصه
و رمزشــده همــراه اســت و بــه دلیــل پیوســت گواهــی دیجیتــال در متــن
آن پیــام الکترونیکــی را غیــر قابــل انــکار و تردیــد میســازد. 3 .دارا بــودن
مهــر زمــان :مهــر زمــان جــز الینفــک امضایــی اســت کــه بــه وســیله یــک
مرجــع صــدور گواهــی تصدیــق شــده اســت و تاریــخ وقــوع امضــا در اســناد
از حیث حقوقــی اهمیــت بســزایی دارد. ۴ .ســرعت و دقت :امضــای دیجیتال
باعــث افزایــش ســرعت و دقــت میشــود .میتــوان اســناد و امضــای
دیجیتــال را در چنــد ثانیــه ایجاد و بــه سراســر دنیا ارســال کــرد و ایــن امر در
عصــر تجــاری نویــن کــه اصــل ســرعت حاکــم اســت ،مزیــت ارزشــمندی
محســوب میشــود. ۵ .محرمانگــی :امضــای دیجیتــال ایــن اطمینــان را
میدهــد کــه پیــام فقــط بــه وســیله اشــخاص مجــاز رؤیــت میشــود و
دسترســی غیرمجــاز در طــول ارســال بــه حداقــل میرســد.

حقیقــت ایــن اســت کــه بیــن کلیــد امضــا و مالــک آن ارتبــاط بســیار ضعیفــی وجــود دارد ،زیــرا
بــه راههــای مختلــف ایــن احتمــال وجــود دارد کــه امضاکننــده ،مالــک کلیــد نباشــد .بنابرایــن
بســیار مهــم اســت کــه امضــای اســتفادهشــده در ســند بــه وســیله یــک نرمافــزار ایمن بــه وجود
آمــده و اثبــات ایــن امضــا بــر مبنــای یــک گواهــی معتبــر از مرجــع صــدور گواهینامــه صــورت
گرفتــه باشــد
را انجــام میدهنــد .قانــون تجــارت الکترونیــک ایــران در ایــن
مــورد اصــول وحــدت کلیــد امضاکننــده و انحصــار کلیــد خصوصــی
و قابلیــت تشــخیص وضــوح تغییــرات در دادههــا را پذیرفتــه اســت.
حقیقــت ایــن اســت کــه بیــن کلیــد امضــا و مالــک آن ارتبــاط بســیار
ضعیفــی وجــود دارد ،زیــرا بــه راههــای مختلــف ایــن احتمــال وجــود
دارد کــه امضاکننــده ،مالــک کلیــد نباشــد .بنابرایــن بســیار مهــم اســت
کــه امضــای اســتفادهشــده در ســند بــه وســیله یــک نرمافــزار ایمــن
بــه وجــود آمــده و اثبــات ایــن امضــا بــر مبنــای یــک گواهــی معتبــر
از مرجــع صــدور گواهینامــه صــورت گرفتــه باشــد .در گواهینامــه
مــواردی چــون نــام مرجــع صــدور ،نــام صاحــب امضــا ،نــوع گواهــی
ناظــر بــه محدودیتهــای آن ،دوره اعتبــار و شــرایط گواهــی ذکــر
میشــو د .
در فــنآوری رمزنــگاری از طریــق امضــای دیجیتــال و اضافــه شــدن
گواهــی مرجــع تأییــد بــه آن کــه مشــابه گواهــی امضــا در دفاتــر رســمی
اســت تشــخیص هویــت امضاکننــده بــه نحــو مطلوبتــری تأمیــن
میشــود .در ایــن روش ،و البتــه در نوعــی کــه بــه آن رمزنــگاری نامتقــارن
میگوینــد ،دو برنامــه رایانــهای بــه عنــوان کلیدهــای عمومــی و
خصوصــی توســط مرجعــی معتبــر تولیــد میشــوند و بــه شــخص متقاضی
اختصــاص مییابنــد ،ضمــن آنکــه ســوابق امــر نیــز بــرای صــدور گواهی
و اعــام مــدت اعتبــار امضــا نگهــداری میشــود.
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بــه رغــم مزایــای متعــددی کــه بــه کارگیــری و رواج امضــای دیجیتــال در
تســهیل تعامالت انســانی و تســجیل اعتبار اســناد الکترونیکــی دارد؛ در مقام
اســتفاده از آن بایــد بــه مخاطــرات آن نیــز نظــر داشــت .بــرای مثــال از آنجا
کــه در قانــون ،ضــرورت حضــور فــرد امضاکننــده نــزد مرجــع ذیصــاح
(ســردفتر واجــد شــرایط) در زمــان ثبــت امضــا مــورد اشــاره قــرار نگرفتــه
اســت و ایــن امــر ،تشــخیص هویــت امضاکننــده را بــا چالــش بــا مواجــه
میســازد .معضــل دیگــر ،موضــوع مدیریــت کلیــد خصوصــی اســت .در
صورتــی کــه کســی غیــر از مالــک بــه کلیــد دسترســی پیــدا کنــد ،قــادر
خواهــد بــود اســنادی را از جانــب او امضــا کنــد .در مجمــوع مخاطــرات
مربوط بــه تعییــن هویــت امضاکننــده ،زمــان امضــا بــرای تشــخیص اعتبار
و اهلیــت صاحــب امضــا و نیــز مــکان امضــا بــه منظــور تشــخیص قانــون
حاکــم ،از جملــه مهمتریــن معضالت بــه کارگیــری ایــن قســم از امضاهای
مجــازی اســت.
از آنجــا کــه نظــام حقوقــی ایــران بــا تردیــد بــه پیشــرفتهای ف ـنآوری
نگریســته و بــا حرکتــی کنــد بــه ســوی آنهــا قــدم برداشــته اســت ،روشــن
اســت چالشهایــی از ایــن دســت بــه مقاومــت نظــام حقوقــی در برابــر
پذیــرش ابــزار نــو راه بــاز میکنــد امــا ایــن مصائــب نبایــد بــه انصــراف
از روزآمــد شــدن منجــر شــود و مســیر بهرهگیــری از مزایــای پرشــمار
فنآوریهــای نــو را دچــار اعوجــاج کنــد .میشــود «نــو» شــد؛ بیآنکــه
بــه هر جومــرج گرفتــار آمــد.
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قطب نمـای بازار؛
دایادایموند قابل
اعتامد و ارزشمند
زهرا پیرهادی
کارشناس توسعه کسب و کار
ســند پیــش رو گزارشــی اســت تحلیلــی در ارتبــاط بــا بــازار توکــن دیادایاموند
و برخی بررســی هــای مقایســه ای .هــدف از گــردآوری ایــن گــزارش مروری
اجمالــی بــر بــازار توکــن دایادایمونــد در چرخــه حیــات ایــن توکــن اســت بــه
نحــوی کــه بتــوان بــا مقایســه عملکــرد بــازار توکــن اســت؛ بــه نحــوی یــاد
شــده ،بــا برخــی از بازارهــای مهــم دیگــر ،ارزش ســرمایهگذاری در ایــن بــازار
را مــورد ارزیابــی قــرار داد.
اطالعات بازار
توکــن دایادایمونــد بــه عنـوان یکــی از توکنهای منتشــر شــده بر بســتر شــبکه
ققنــوس از طریق کیــف توکن ققنــوس در دســترس اســت .روند تغیی ـرات قیمت
ایــن توکــن از ابتـدای عرضــه تــا تاریــخ 1400/02/14به شــکل زیــر بوده اســت.
بازار الماس
در ســال  2020بــه خاطــر شــیوع ویــروس کرونــا و افــت بــازار دارایــی در
سراســر جهــان ،ســود ســرمایه گــذاری در صنعــت المــاس بیــن  15تــا 33

درصــد کاهشیافتــه اســت .بااینحــال بــازار  64میلیــارد دالری المــاس
نســبت به بــازار ســایر لــوازم لوکس شــخصی شــرایط بهتری داشــته اســت.
در ایــن ســال تولیــد الماستــراش نخــورده رونــد نزولــی خــود را ادامــه
داد بــه طوریکــه نســبت بــه ســال  20 ،2019درصــد کاهــش داشــت.
فــروش المــاس در ســال  2020در حــد  15درصــد کاهــش داشــته اســت و
بــه دلیــل محدودیتهــای مســافرتی بازارهــا بیشــتر بــه ســمت بازارهــای
محلــی معطــوف شــده اســت .در ایــنبیــن کشــور چیــن بیشــترین منفعت
را بــرده اســت زیــرا مصرفکننــدگان در ایــن کشــور فرصــت کمتــری
بــرای مســافرت داشــته و ناگزیــر بــه بازارهــای داخلــی روی آوردهانــد.
فروشــندگان اصلــی محلــی ایــن کشــور رشــد دورقمــی فــروش در نیمــه
دوم ایــن ســال را گــزارش کردهانــد.
طبــق نظرســنجی صــورت گرفتــه توســط  BAINدر کشــورهای آمریــکا،
چیــن و هنــد در ســال  2020المــاس همچنــان بهعنــوان باارزشتریــن
شــی بــرای ازدواج شــناخته میشــود .پــس از دنیاگیــری کوویــد 75 ،19تــا
 80درصــد افــراد اذعــان داشــتند بیشازپیــش مایــل بــه خریــد المــاس
هســتند کــه نشــاندهنده ارتبــاط عاطفــی مــداوم مــردم بــا المــاس اســت.
زنجیــره ارزش المــاس بیشازپیــش بــه ســمت دیجیتالــی شــدن پیــش
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٩٩/٠٣/٢٣
٩٩/٠٤/٠٢
٩٩/٠٤/٢٢
٩٩/٠٥/٠١
٩٩/٠٥/١١
٩٩/٠٥/٢١
٩٩/٠٥/٣١
٩٩/٠٦/١٠
٩٩/٠٦/٢٠
٩٩/٠٦/٣٠
٩٩/٠٧/٠٩
٩٩/٠٧/١٦
٩٩/٧/٢٦
٩٩/٠٨/٠٦
٩٩/٠٨/١٦
٩٩/٠٨/٢٦
٩٩/٠٩/٠٦
٩٩/٠٩/١٥
٩٩/٠٩/٢٤
٩٩/١٠/٠٤
٩٩/١٠/١٤
٩٩/١٠/٢٤
٩٩/١١/٠٤
٩٩/١١/١٤
٩٩/١١/٢٤
٩٩/١٢/٠٤
٩٩/١٢/١٤
٩٩/١٢/٢٤
٩٩/٠١/٠٤
٩٩/٠١/١٥
٩٩/٠١/٢٥
٩٩/٠٢/٠٤
٩٩/٠٢/١٤
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رفتــه اســت .بــا اینحــال فروشــندگان فیزیکــی ســنتی همچنــان بــاارزش
هســتند .در طــی دنیاگیــری کویــد  ،19کســبوکارهای دیجیتالــی B2B
بیــن شــرکتهای بزرگــی ماننــد UNI diamonds ،Get-Diamonds
و  Clara Diamond Solutionsجهــت مبادلــه الماستــراش خــورده و
نخــورده شــکل گرفــت .همچنیــن بــا فــروش  20درصــدی الماس توســط
خردهفروشــان بــازار  B2Cالمــاس نیــز رشــد چش ـمگیری داشــته اســت.
 2021بــا رشــد قدرتمنــدی در بــازار آغــاز شــد .در مــاه ژانویــه بیشــتر
اســتخراجکنندگان بیــن  5تــا  8درصــد بهبــود در قیمــت و فــروش گزارش
دادهانــد .در صــورت ادامــه ایــن رونــد میتــوان انتظــار داشــت بــازار زودتر
از پیشبینیهــای گذشــته از ایــن بحــران عبــور کنــد.
در تعطیــات کریســمس  2021فــروش انــواع المــاس رشــد قابلتوجهــی
داشــته و از تمــام انتظــارات فراتــر رفتــه اســت .انبارهــای المــاس در خــط
تولیــد بــه کمتریــن میــزان خــود در  7الــی  8ســال گذشــته رســیده اســت
کــه الماستراشــان را بــر آن برمـیدارد کــه دســت بــه خریدهــای ســنگین
بزننــد .ایــن اطمینــان از ثبــات بــازار بــه معــدنداران المــاس اجــازه
میدهــد قیمــت الماستــراش نخــورده را افزایــش دهنــد و آن را بــه
ســطوح حتــی پیــش از دنیاگیــری کوویــد 19برســانند و همچنیــن فعالیــت
معدنهــا را کــه در یــک ســال گذشــته تحــت مراقبــت و نگهــداری
بودهانــد از ســر گیرنــد.

بازار رسمایه

قیمت (ریال)
در تاریخ
1399/03/13

جهــت مقایســه فــرض میکنیــم کــه در تاریــخ  1399/03/13روز
رونمایــی توکــن دایادایمونــد در کیــف ققنــوس قصــد ورود بــه بــازار
ســرمایه بــا مبلغــی بــه ارزش  100.000.000میلیــون ریــال را داشــته
باشــیم در آن صــورت بــا توجــه بــه جــدول زیــر خواهیــم داشــت:
با توجــه بــه جــدول روبـهرو میتــوان مشــاهده کــرد باوجــود آنکه ســقف
ســود ممکــن در بــازار طــا بیشــترین مقــدار را داشــته و حداکثــر ســود
ممکــن از طریــق ســرمایهگذاری در ایــن بــازار کســب شــده اســت .ســود
حاصــل از ســرمایهگذاری در توکــن دایادایمونــد در مــدت چرخــه حیــات
ایــن توکــن از اغلــب روشهــای ســرمایهگذاری مناس ـبتر بــوده و تنهــا
ســود بانکــی حاصــل از ســپرده ارزی پونــد و یــورو عملکــرد بهتری نســبت
بــه دایادایامونــد داشــته اســت.
ایــن موضــوع بــا توجــه بــه افزایــش قیمــت المــاس در ایــن بــازه زمانــی
قابــل توجیــه بــوده ،زیــرا بــا افزایــش قیمــت المــاس و بالتبــع توکــن
دایادایمونــد ،رشــد قیمــت ایــن توکــن نســبت بــه دالر بیشــتر بوده اســت.
در ایــن مقایســه مــواردی ماننــد ریســکهای عملیاتــی و هزینههــای
ســربار و کارمــزد لحــاظ نشــده اســت و تنهــا بــه بــازده اســمی بازارهــا
پرداختهایــم.

ارزش پرتفوی سود حاصل مقایسه سود
قیمت
نسبت به سود
در تاریخ
در تاریخ
در تاریخ
 1400/02/18 1400/02/18 1400/02/18حاصل از دایا

توکن
دایادایموند

1،737،800

30835884 1،737،800 130835884 187828288 3،264،080

%100

30835884 130835884 2273666

%82

سرپده ارز دالر در
بانک ()%4

170،700دالر

_

_

سرپده ارز یورو در
بانک ()%3

186،000

_

_

206450

25377677 125377677

%125

سرپده ارز پوند در
بانک
()%0.25

219،230

_

_

250990

38651733 138788341

%125

سرپده ارز درهم
در بانک ()%2

48،460

_

58550

38788341 123036352

%74

186555360

206450

23036352 120943175

%67

202985486 14،757،000

9371000

28899587 128899587

%93

14666666

%47

دالر

700,170

گرم طال  18عیار 7،270،000
سرپده ریایل
()%16
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بیشرتین
قیمت

سقف ارزش
پرتفوی

مقایسه با سایر گزینههای سرمایهگذاری

بازار رسمایه

_

318450

_

_

_

ماهنامه ققنوس | شماره ششم

114666666

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

شــرکت فناوريهــاي اطالعاتــي و مالــي توزيعشــده يکتــا ققنــوس
پــارس ،يکــي از ميزبانهــاي موســس شــبکه ققنــوس بهعنــوان اوليــن
و بزرگتريــن زيرســاخت فنــاوري دفتــرکل توزيعشــده ،بــا توجــه بــه
ماموريــت خــود يعنــي توســعه کاربردهــاي فنــاوري دفتــرکل توزيعشــده در
کشــور بــه منظــور انجــام مســئوليت اجتماعــي و کمــک بــه حفــظ و بهبــود
وضعيــت ميــراث مســتند ملــي و ارزشــمند همــکاري چندجانبــه و مشــترکي
را بــا ســازمان اســناد و کتابخانــه ملــي جمهــوري اســامي ايــران بهعنــوان
متولــي حفاظــت و نگهــداری نســخ خطــي و اســناد تاريخــي ملــي در کشــور
بــه مــدت  5ســال آغــاز کــرده تــا از ظرفيتهــاي بــزرگ شــبکه ققنــوس
و حــوزه توکنايــز کــردن در حــوزه حمايــت از ميــراث مســتند ملــي و توســعه
فرهنــگ کتابخوانــي بهــره گیــرد.
مهمتريــن اهــداف و محورهــاي همــکاري چندجانبــه ققنــوس بــا ســازمان
اســناد کتابخانــه ملــي ايــران عبارتانــد از:
صــدور الکترونيکــي قبــض انبــار مربــوط بــه انبــار عمومــي ميــراث مســتند
ســازمان
تاميــن مالــي جمعــي پــاداش محــور بهوســيله گواهــي امــن ديجيتــال
(توکــن) ميــراث مســتند
همکاري در انتشار گواهي امن ديجيتال (توکن) ميراث مستند
کاربــردی کــردن توکنهــاي کتــاب بهمنظــور توســعه فرهنــگ
کتا بخو ا نــي
امــکان وثيقهگــذاري توکنهــاي منتشــر شــده در بانکهــا و نهادهــای
مالي-اعتبــاري
همکاري در توسعه فرهنگ کتابخواني از طريق بازاريابي ديجيتال
ايــن توافقنامــه بهعنــوان اوليــن و بزرگتريــن مســئوليت اجتماعــي
اجرايــي از طــرف شــرکت ققنــوس در ســال  1400بــه شــمار م ـيرود کــه
ميتوانــد تحولــي بــزرگ در حــوزه ميــراث ملــي مســتند ايجــاد و ايــران را
بــه يکــي از اوليــن کشــورهاي فعــال و پيشــرو در حــوزه  NFTو اســتفاده از
فنــاوري توکنايــز کــردن نســخ خطــي و تاريخــي تبديــل کنــد.

نســخه  ۱ . ۸کیــف توکــن
ققنــوس بــا قابلیتهایــی
تــازه منتشــر شــد

در نســخه  1.8کيــف توکــن ققنــوس ســعی شــده تــا ضمــن افــزوده شــدن
امکانــات جديــد ،در زمينــه خدمــات و رابــط کاربــري بهبــودي اساســي ايجاد
شــود .در اين نســخه با ايجــاد امــکان اســتعالم اطالعــات ســجامي در بخش
هويــت ،ســکوي تأميــن مالــي جمعــي ققنــوس جهــت مشــارکت در طرحها
افــزوده شــده اســت .همچنيــن قابليــت افتتــاح کيــف پــول ريالــي و تجــاري
پذيرنــدگان بهمنظــور اســتفاده از ســامانه توکــن نشــان ريــال فراهــم شــده
اســت.
مهمتريــن تغييــرات نســخه جديــد کيــف توکــن ققنــوس بــه شــرح زیــر
اســت:
• امکان فيلترکردن سوابق خريد و بازخريد بر اساس تاريخ
• امکان افتتاح کيف پول ريالي
• نمايش آدرسهاي آخرين پرداختها جهت ارسال مجدد
• امکان افتتاح کيف پول تجاري پذيرندگان
• افزوده شدن سکوي تأمين مالي جمعي جهت مشارکت در طرحها
• امکان استعالم اطالعات سجامي در بخش هويت
• امکان ثبت اطالعات پذيرندگي
• افزودن کانال پرداخت ()Lightning
• امــکان مشــاهده وضعيــت حســاب مقصــد نســبت بــه توکــن پيــش از ثبت
تراکنــش ارســال
• افزودن Memo Required
•افزایش قابل توجه سرعت برنامه
• بهبود رابط کاربري اپليکيشن
در حــال حاضــر نســخه جديــد کيــف توکــن ققنــوس فقــط بــراي
سيســتمعامل اندرويــد منتشــر شــده اســت .کاربــران دســتگاههاي
اندرويــدي ميتواننــد نســخه  1.8کيــف توکــن ققنــوس را بــه صــورت
مســتقیم از ســايت شــرکت ققنــوس دانلــود کــرده يــا طريــق پلتفرمهــاي
نرمافــزاري گوگلپلــي ،کافــه بــازار و مايکــت دريافــت کننــد.
نکتــه مهــم ،در صورتــي کــه نســخه قبلــي نرمافــزار را بــر روي تلفــن همــراه
خود نصــب داريــد ،لطفـ ًا نســبت بــه دريافــت جديدترين نســخه کيــف توکن
ققنــوس از طريــق مارکــت نرمافــزاري کــه بــراي اولينبــار فراينــد دريافت و
نصــب را انجــام داديــد ،اقــدام کنيد.
بهمنظــور دريافــت نســخه جديــد کيــف توکــن ققنــوس کافــي اســت ،از
طريــق ســايت ققنــوس بــه آدرس  kuknos.ir/walletdownloadنســبت بــه
دريافــت و نصــب نســخه  1.8کيــف توکــن ققنــوس اقــدام کنيــد.
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افزونــه مرورگــر کیــف توکــن
ققنــوس منتشــر شــد
شــرکت ققنــوس در راســتای تســهیل دسترســی کاربــران شــبکه ققنــوس،
تجربــه کاربــری بهتــر در مدیریــت و خریــد توکــن و بــا توجــه بــه تقاضــای
بســیاری از مشــتریان ،کیــف توکــن ققنــوس را در نســخه افزونــه مرورگــر
تولیــد و منتشــر کــرد.
از جملــه قابلیتهــای مرورگــر کیــف توکــن ققنــوس بایــد بــه مدیریــت
حســاب ققنوســی ،خریــد و ارســال توکــن اشــاره کــرد کــه بســتر دسترســی
ســریع کاربــران شــبکه ققنــوس را بــه توکنهــا فراهــم کــرده اســت.
پــس از نصــب افزونــه کیــف توکــن ققنــوس کافیاســت شــماره تمــاس خود
را بــرای دریافــت پیامک تاییــد ارســال کنید ،پــس از وارد کــردن پیامــک تایید
در صورتــی کــه قصــد داریــد بــرای نخســتین بــار بــر بســتر شــبکه ققنــوس
حســاب ایجاد کنیــد .از گزینــه ایجاد حســاب جدیــد اســتفاده کــرده و بهمنظور
دسترســی و مدیریت حســاب ققنوســی ســاخته شــده از قبل ،از گزینــه بازیابی
بــا کلمــات بازیابی یــا کلیــد خصوصــی اقــدام کنید تا حســاب ققنوســی شــما
نمایــش داده شــود و بتوانیــد حســاب خــود را مدیریــت و نســبت بــه افزایــش
پرتفــو ،بــا خریــد توکــن اقــدام کنید.
بــرای دریافــت و نصــب ایــن افزونــه رایــگان کافــی اســت تــا واژه
 KUKNOS WALLETرا در فروشــگاه افزونههــای گــوگل کــروم،
فایرفاکــس و مایکروســافت اج جســتجو کنیــد.
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افزایــش قیمــت توکــن الماس
دایادایمونــد همــگام بــا رشــد
جهانــی قیمــت المــاس
توکــن المــاس دايادايمونــد از توکنهــاي شــبکه ققنــوس ،گزينـهاي جــذاب،
ســودآور و مطمئــن بــراي ســرمايهگذاري بــا ريســک پايين به شــمار مـيرود.
ـي راپاپــورت ،مرجع جهانــي نرخ
قيمــت دايادايمونــد بــر اســاس قيمــت اعالمـ ِ
المــاس و قيمــت دالر طــا محاســبه ميشــود .اکنــون براي بــار چهــارم پس
از انتشــار توکــن المــاس دايادايمونــد ،ارزش هــر توکــن با توجــه به بــاال رفتن
ارزش جهانــي ســبد الماسهــاي پشــتوانه ،افزايــش پيــدا کــرده اســت.
جديدتريــن افزايــش قيمتهــاي اعــام شــده بــراي الماسهــاي پشــتوانه
توکــن المــاس دايادايمونــد:
هــر قيــراط المــاس پشــتوانه بــا شــفافيت  VVS1بــا رنــگ  Gاز  10000بــه
 10300دالر
هــر قيــراط المــاس پشــتوانه بــا شــفافيت  VS1بــا رنــگ  Gاز  9000بــه 9300
دالر
ارزش ابتدايــي هــر توکــن دايادايمونــد  10دالر تعيــن شــده بــود .کــه اکنــون
بــا افزايــش قيمــت جهانــي الماسهــاي پشــتوانه ،ايــن قيمــت در آخريــن
بهروزرســاني بــه  10دالر و  46ســنت افزايــش يافــت .و حــال بــا افزايــش
دوبــاره قيمــت المــاس ،قيمــت توکــن المــاس دايادايمونــد بــه  10دالر و 68
ســنت رســيده اســت.

شــرکت ققنــوس (فناوريهــاي اطالعاتــي مالي توزيعشــده يکتــا ققنــوس پــارس) ،يکــي از ميزبانان شــبکه ققنوس
اســت .ايــن شــرکت بهصــورت رســمي بــا تأييــد کارگــروه ارزيابــي تأميــن مالــي جمعــي ،مجــوز تأميــن مالــي را از
شــرکت فرابــورس دريافــت کرد .ســکوي تأميــن مالي جمعــي ققنــوس راهــکاري امــن و شــفاف در راســتاي کاهش
ريســک ســرمايهگذاران و افزايــش جذابيــت فرآينــد تأميــن مالــي بــراي متقاضيــان اســت .ايــن محصــول بســتري
بوکارهاي نوپــا و اجراييســازي ايدههــاي جديــد ايجــاد کــرده اســت.
امــن و شــفاف را بــراي تأميــن مالــي کس ـ 
بازيگــران ســامانه تأميــن مالــي ققنــوس را متقاضيــان جــذب ســرمايه ،تأمينکننــدگان ســکوي ققنــوس
(ســرمايهگذاران) و شــرکاي راهبــردي (ســرمايهگذاران خطرپذيــر) تشــکيل ميدهنــد .در ســامانه تأميــن مالــي
ققنــوس ،ابتــدا متقاضــي بــه پلتفــرم مراجعــه ميکنــد .آنهــا توســط شــريک راهبــردي طــرف قــرارداد ســکو ،مورد
ارزيابــي و ارزشگــذاري قــرار ميگيرند .ســپس در صــورت حصول توافــق ميــان متقاضي و شــريک راهبــردي ،طرح
به ســکوی تأميــن مالــي ققنــوس منتقــل ميشــود .در اين وضعيــت ،بــراي طــرح گواهــي مشــارکت صادرشــده و به
تأمينکننــدگان عرضــه ميشــود .ســرمايهگذارانی کــه کــد ســجام دارنــد ،ميتواننــد گواهــي مشــارکت را خريــداري
کننــد .در اين پلتفــرم ،شــريک تجــاري بــا تعهد پوشــش جــذب بــه متقاضــي اطمينــان ميدهد کــه در صــورت عدم
تکميــل بودجــه مــورد نيــاز طــرح در ســکو ،الباقــي توســط وي تأميــن خواهــد شــد و بــه مشــارکتکنندگان اطمينان
ميدهــد کــه در پايــان دوره ،اصــل ســرمايه همــراه بــا ســود ب ـ ه حســاب ســجامي آنهــا واريــز ميشــود.
از مزيتهاي پلتفرم تأمين مالي ققنوس براي سرمايهگذاران ميتوان به موارد زير اشاره کرد:
•کاهش ريسک با ارزشگذاري اوليه توسط شريک راهبردي ققنوس
• نظارتبرطرحواخذتصميمهايبهينهتوسطيکسرمايهگذارهوشمند
• قابليت دسترسي سريع و آسان از طريق نرمافزار پيامرسان کيف توکن ققنوس
پلتفــرم تأميــن مالــي جمعــي ققنــوس بــراي متقاضيــان جــذب ســرمايه ،ويژگيهايــي ازجملــه اطمينــان از موفقيت
پــروژه تأميــن مالــي (پوشــش جــذب توســط شــريک راهبــردي) ،همراهــي ســرمايهگذار هوشــمند بــراي بهبــود
عملکــرد طــرح ،اســتفاده از ظرفيــت بيــش از  40هــزار کاربــر فعــال ققنــوس و تبديــل مشــارکتکننده در طــرح بــه
نخســتين مشــتريان وفــادار را دارد .همچنيــن قابليتهــاي مهمــي شــامل توزيــع ريســک ســرمايهگذاري و افزايــش
بازدهــي منابــع را بــراي شــرکاي راهبــردي دارد.
کاربــران شــبکه ققنــوس بــا راهانــدازي اوليــن پــروژه در ســکوي تامين مالــي ققنــوس ميتواننــد بــا اســتفاده از کيف
توکــن ققنــوس ،پلتفــرم هوشــمند مديريــت و ســرمايهگذاري در داراييهــاي ديجيتــال ،ســرمايهگذاري و مشــارکت
در پــروژه تاميــن مالــي را آغــاز کنند.
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