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 چکیده :  

و مسئله اساسی همه اشخاص  ار مهم است  یاست که شیوه ایجاد آن بس  « ادله اثبات دعوی»ند ، یکی از  س

است تا    اقدامات مختلف   ابالغ ها و انواع و اقسام  ، حقیقی و حقوقی برای کلیه قراردادها ، نامه ها ، پیام ها  

 برای هر شخص ، قابل دسترسی و اثبات باشد

به عنوان سند ، مورد    ، نوشته ها  از اهمیت بسیاری برخوردار بود و  اسناد کاغذی   ، در گذشته های دور 

 . وری در دست مردم ، و استناد در دادگاه ها بودبهره

وجهه دیگری پیدا    اسناد،    ال ، مسئله با ظهور اینترنت ، و فراگیری ارسال و تبادل انواع و اقسام پیام دیجیت

کرد ، و این سوال مطرح شد : آیا این داده ها ، دارای ارزش سندیت است یا باید حتما »نسخه کاغذی«  

 ؟داشته باشد

، تعصب و یا گرفتار شدن در »روش های گذشته«    «صراحت قانونی »و    «حقوقی امکانات  »به رغم این همه  

، از همان سال های اولیه    «ان ایر  جمهوری اسالمی   قانون »در حالی که در  موجب کندی روند تغییر گردید و  

دولتی    راتا به بهترین شکل حل شده ، اما همچنان ، در اد  ،«سناد الکترونیک سندیت ا»  ، مسئله ورود اینترنت  

، با شدت و ضعف ، مقاومت    و بقیه دستگاههای اجرائی   دستگاه قضائی   ابداری و حسابرسی ها ،  خصوصا حس

 .دومی ش

 یده است  دحقوقی ، تبیین گر شیوه به  سندیت اسناد الکترونیک ،  ،  در این نوشتار

  ،سندیت رسمی اسناد الکترونیک ، امضای الکترونیک فضای مجازی، اسناد الکترونیک ،  کلید واژه ها :

، معامالت آنالین ، قوانین آنالین ، مدارک   نی آنال ت یهو،  تالی جید ت یهو،  یمجاز  یفضا   تیاحراز هو 

 ، ادارات بدون شعبه ، بانکداری بدون شعبه   کاغذ نفی ،  مراجعه  نفی ، آنالین ، نفی مدارک فیزیکی 

 

 

Abstract   :  

A document is one of the "proofs of a claim" that the method of its creation is very 

important and is the basic issue of all natural and legal persons for all contracts, letters, 

messages, notifications and different types of actions so that it can be done by any person. 

Access and proof 

In the distant past, paper documents were very important, and writings, as a document, 

were exploited by the people, and cited in the courts. 
With the advent of the Internet, and the pervasiveness of sending and exchanging all 

kinds of digital messages, the issue of documents took on a new face, and the question 

arose: Is this data worth documenting or must it have a "paper version ?" 

In spite of all these "legal possibilities" and "explicit legal", prejudice or being caught in 

the "methods of the past" slowed down the process of change, while in the "Law of the 

Islamic Republic of Iran", from the earliest years of the Internet, The issue of "electronic 

document certification" is best resolved, but it is still strongly and weakly resisted in 

government departments, especially in accounting and auditing, the judiciary, and other 

executive bodies . 



 

In this article, the documentation of electronic documents is explained in a legal way 

Keywords: cyberspace, electronic Deeds, electronic documents, official Deeds of 

electronic documents, electronic signature, cyberspace authentication, digital identity, 

online identity, online transactions, online rules, online documents, denial of physical 

documents, denial of referral, denial of paper, offices without Branch, banking without 

branches 

 
  



 

 مقدمه : 

 اسناد کاغذی حاکمیت قوانین اسناد الکترونیک بر کلیه قوانین 

قوانین همه در یک سطح نیستند ، برخی قوانین بر قانون های دیگر مقدمند ، برخی نسخ کننده قبلی ها هستند  

و بسیاری از نکات حقوقی دیگر که الزم است توجه شود. در قوانین الکترونیک ایران ، موادی وجود دارد  

 1ده است و ما آن ها را »قانون حاکم« می نامیم که به صراحت ، دیگر مواد را توسعه بخشیده و یا مضیق کر

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری    68ماده    به عنوان نمونه ، بند ج 

 ( مقرر می دارد  1396ـ  1400اسالمی ایران )

الکترونیکی   خدمات  عرضه  و  الکترونیک  دولت  توسعه  منظور  داری  به  استقرارخزانه  و  توسعه  نیز  و 

هر  در    اسناد الکترونیکی از جمله اسناد مالی و حذف اسناد کاغذیالکترونیکی و اصالت بخشیدن به  

که به موجب قانون، تنظیم اوراق یا اسناد، صدور یا اعطای مجوز، اخطار و ابالغ، مبادله وجه،   موردی

باشد،   ضروری  آن  مانند  و  الکترونیکی استعالم  تجارت  قانون  مفاد  رعایت  با  آن  الکترونیکی  انجام 

   معتبر بوده و کفایت می نماید. 17/10/1382مصوب 

 این ماده به صراحت کلیه قراردادها و همه اسناد را شامل می شود و نیازی به کاغذی آن نیست.  

ماده   دیگر  الکترونیکی    655نمونه  دادرسی  و  مسلح  نیروهای  جرائم  دادرسی  آیین  مصوب    –قانون 

 که در آن تاکید شده است: 10/08/1393
در هر مورد که به موجب قوانین آیین دادرسی و سایر قوانین و مقررات موضوعه اعم از حقوقی و کیفری، سند، 

  صورت مضا، اثر انگشت، ابالغ اوراق قضایی، نشانی و مانند آن الزم باشد  مدرک، نوشته، برگه اجراییه، اوراق رأی، ا

این قانون و    الکترونیکی  محتواییا    الکترونیکی  امنیتی مذکور در مواد  با رعایت سازوکارهای  آن حسب مورد 

 است. کافی و معتبر تبصره های آن 

دمات الکترونیک قضایی، نمی توان صرفاً  ـ در کلیه مراحل تحقیق و رسیدگی حقوقی و کیفری و ارائه خ1تبصره 

 2. از اعتبار بخشیدن به محتوا و آثار قانونی آن خودداری نمود  الکترونیکییا نحوه تبادل اطالعات  لحاظ شکل    به

 قانون تجارت الکترونیکی ، تمام مشخصات سند رسمی ذکر شده است  15 و یا آن چه در ماده

 
قانون مدنی ایران مقرر می دارد : »تعهدات ناشی از عقود   968، به معنی» قانون حاکم بر قراردادها« ، )ماده »قانون حاکم« در این نوشتار اصطالح 1

 تابع محل عقد است مگر اینکه متعاقدین اتباع خارجه بوده و آن را صریحا یا ضمنا تابع قانون دیگری قرار داده باشند «( ، نیست. 

باشد و آن، اصلی از اصول عملی است که در تعارض با اصل دیگر بر آن حکومت دارد؛ یعنی  ر شبیه »اصل حاکم« ، مقابل اصل محکوم میبلکه بیشت 

کند؛ برای مثال، در جایی که استصحاب با اصول عملی دیگر مانند برائت  ناظر به موضوع یا متعلق یا حکم آن بوده و آن را توسعه داده یا تضییق می

دهد و یقین تعبدی را نیز در مصادیق  باشد، زیرا اصل استصحاب دامنه یقین را گسترش میها حاکم میکند، بر آنصالت طهارت تعارض پیدا میو ا

 گردد. نماید و با بودن یقین تعبدی، دیگر اصل برائت جاری نمییقین داخل می

صره یا قانونی است که بر کلیه قوانین دیگر حاکمیت داشته و عطف به ماسبق می شود  در هرصورت ، »قانون حاکم« در این نوشتار به معنای ماده یا تب

 و صریحا دایره قوانین دیگر را توسعه یا تضییق می کند. 
 10/08/1393مصوب  –قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی  2
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  انکار و تردید مسموع نیست »نسبت به » داده پیام« مطمئن، سوابق الکترونیکی مطمئن و امضای الکترونیکی مطمئن  

جهتی از جهات    و تنها می توان ادعای جعلیت به» داده پیام« مزبور وارد و یا ثابت نمود که » داده پیام« مزبور به

 قانونی از اعتبار افتاده است« .

( این قانون ثبت و نگهداری می شود، 11هر » داده پیام«ی که توسط شخص ثالث مطابق با شرایط ماده )  -  16 ماده 

 3  مقرون به صحت است.

ای هرنوع  این قوانین ، بر تمامی قوانین دیگر ارجح بوده و الزم است طبق آن عمل شود و بر همین اساس ، بر

تحول در اسناد مالی ، اجتماعی ، قراردادی و دیگر موضوعات ، نیازی به نوشتن قوانین خاص هر موضوع  

نیست و صراحت این قوانین ، کافی است که »تحول دیجیتال« در شئون جامعه و ادارات و دستگاههای  

 اجرائی و کلیه امور انجام شود.  

 : سندیت رسمی اسناد الکترونیک  1فصل  

ادله الکترونیکی که شامل داده های موجود در محیط شبکه های کامپیوتری و سایبری می باشند از مباحث  

باشند. همین ادله، در موضوع اثبات دعاوی و جرایم، نقش عمده ای می توانند داشته   مدرن حقوقی می 

اه مطرح گردند از اسناد  باشند حتی می توان گفت که در بسیاری از موارد، می توانند بدون اینکه در دادگ

منجمله موضوعات تجارت الکترونیک قرار گرفته و    ،الکترونیکی اطمینان بخش مهمی در معادالت تجاری

یا از آیتم های مهم، جهت پیشگیری از جرایم احتمالی باشند. این ادله زمانی کارکرد اصلی خود را دارا  

ین جاری کشورها نیز جایگاه اصلی خود را داشته  خواهند بود که عالوه بر دکترین های حقوقی، در قوان

 4باشند.

 سند و ابعاد آن  – 1

 یک : معنای سند  

قانون مدنی در تعریف    1284شود .ماده  سند از جمله مهمترین ادله اثبات دعوی در امور مدنی محسوب می 

بنابراین   5  قابل استناد باشد.« ای که در مقام دعوی یا دفاع دارد: »سند عبارت است از هر نوشته سند بیان می 

طبق این تعریف، دو عنصر »نوشته بودن« و »قابل استناد بودن در مقام دعوی و دفاع« از ارکان متشکله  

 شود . سند محسوب می 

 
 همان   3
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 دو : واژه سند و مترادف های آن و برخی اسناد رسمی 

سند ،    11  نامه  مانی، پ  10  تیمالک  سند،    9  ی ، توافق نامه حقوق  8  ، قرارداد7  ی سند حقوقو انواع آن ؛    6  سند

  ک ی قرار داده شده در    ات ی محتو  ست ی ل  -   فست یمان ،    15  ی کشت  ، برگه های14، گذرنامه    13  مقررات ،  12  ی رسم

در زبان انگلیسی و    ،و بسیاری از واژه های دیگر که در زمینه اسناد 17  یادار  ینامه ها،  16  مای هواپ ای ی کشت

 د.  فارسی بکاربرده می شو

 سیر قانون گذاری اسناد رسمی در ایران :  سه

مطرح بوده و سند به عنوان نوشته ای که در   « ادله اثبات دعوی»از اولین روزهای قانون گذاری در ایران ، 

 مورد توجه قرار گرفته است . فاده می شود،دادگاه ها برای طرفین است

القعده    یذ   19، مورخ    هیعدل  نیقوان   ونی سی مصوب کمی )اصول محاکمات حقوق  ی موقت  نی قوان  269ماده  در  

 ( آمده است :  18/08/1290، برابر با  ی قمر 1329
 .عادییا   باشد رسمیاسناد کتبی عبارت است از کلیه نوشتجات طرفین اعم از این که  - 269 ماده 

 ت که هر نوع سندی باید مورد دقت و توجه قاضی باشد:ستصریح کرده ا  281در ماده 
 رد کند. لیرا بدون مداقه در مفاد آن و بدون دل یسند چی تواند ه یمحکمه نم - 281ماده 

و در خصوص اعتبار اسناد کتبی آن را به دو دسته تقسیم کرده است و مشخصات سند رسمی را در ماده  

 چنین بیان کرده است :  282
 اسنادی که راجع به معامالت و تعهدات و تقبالت می باشد بر دو نوع است: - 282 ماده 

 . اسناد رسمی  از قرار تفصیل ذیل است:اسناد رسمی  و عادی

 اسنادی که در اداره ثبت اسناد به طوری که قانون معین کرده ثبت یا تصدیق شده باشد.  - 1

 تسجیالت و تصدیقات محاضر شرعیه که مراجع عدلیه اند در امور راجعه به آنها.  - 2

در   ادارات دولتیتصدیقات محاکم عدلیه در صورتی که خارج از صالحیت آنها نباشد و همچنین تصدیقات    -  3

 اموری که راجع به آنها است در صورتی که تصدیق خارج از صالحیت آنها نباشد. 

 اسناد عادی سندی است که غیر از اسناد رسمی  باشد.  - 283 ماده 

 
6 Deed https://www.lexico.com/synonyms/deed  
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  مورد بوده که  چهار ،رسمی  برده نشده است ، محل صدور اسناد   «ناد رسمی دفاتر اس»در این ماده ، نامی از 

ادرات دولتی در محدوده    –  4  محاکم دادگستری  –   3محضر شرعی    –   2اداره ثبت اسناد    –   1  عبارتند از  

   صالحیت.

 نکته ضروری است  دوتوجه به 

، محضر ، به همان دفاتر اسناد رسمی گفته می شود . اما در زبان حقوقی ،   در اصطالحات مردمهرچند  -  1

 . یکدیگر کامال متفاوت هستند با  ،این دو

در این قانون ، ادارات دولتی می توانستند سند رسمی صادر نمایند اما در قانون مدنی ، مامورین دولتی    –   2

 اند کارمند نباشد  ذکر شدند و بین این دو تفاوت است . مامور دولت می تو

 تصویب شد و در آن در خصوص سند رسمی چنین مقرر داشت :  1307در سال  قانون مدنی 

 18 رسمی و عادی -سند بردو نوع است  - 1286 ماده 
در اداره ثبت اسناد و امالک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در   اسنادی که  -  1287ماده  

 حدود صالحیت آنها و برطبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است .

 مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد .  - 1288 ماده 

 یر اسناد عادی است .سا1287مذکور در ماده  غیر از اسناد  - 1289 ماده 

در اداره ثبت    1، اسناد در سه صورت رسمی است :    1307همانگونه که مالحظه می شود در قانون سال  

  ت ی در حدود صالح  ی رسم   نیمامور   ریدر نزد سا  ای  -  3  ی دفاتر اسناد رسم  ایو    -  2تحریر شود    اسناد و امالک

 شده باشند میتنظ  ی آنها و برطبق مقررات قانون

که از  است  «محضر شرعی »در حذف  - 1،  «ی اصول محاکمات حقوق ی موقت  ن یقوان» تفاوت این قانون با 

مسئله ادارات  از سوی دیگر،      -  2  وسند رسمی محسوب نمی شود  اسناد صادره از این محاضر ،  این پس ،  

 دولتی به مامورین دولتی تعمیم یافته است  

می تواند کارمند نباشد اما برای امری خاص در ماموریت دولت باشد مانند مامورین سرشماری    مامور دولت 

یا انتخابات یا مامورین دیگری که به طور موقت از سوی دستگاههای دولتی یا بخش عمومی ، اقدامی را  

 ن اشخاص صادر می شود ، سند رسمی است یسنادی که توسط ا ا ، انجام می دهند 

 : قانون گذاری در اسناد و تجارت الکترونیک چهار

تجارت الکترونیکی با سرعتی شگفت انگیز در حال گسترش بوده و می توان گفت که امروزه استفاده از  

تی اجرای آن )مانند موردی  وسایل الکترونیکی در جریان مذاکرات پیش از قرارداد ، انعقاد قرارداد و ح

که شخصی از طریق اینترنت نرم افزاری را از دیگری می خرد ( در بسیاری از کشور ها به امری طبیعی و  
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که از فواید    بدیهی تبدیل شده است. صرفه جویی در وقت و کاهش هزینه ها )مثال به دلیل حذف واسطه ها(

افزون ابزار و شبکه های الکترونیکی مانند اینترنت را    تجارت الکترونیکی به شمار می آیند محبوبیت روز

با استفاده از پایگاه )سایت(   در میان تجار و مصرف کنندگان در پی داشته اند : تولید کننده قادر است 

اینترنتی خود به تبلیغ کاالهایش پرداخته و تجار دیگر یا مصرف کنندگان را از خصوصیت آنها آگاه سازد  

ن خدمات نیز از چنین امکانی برخوردار هستند . بنابر این به طور طبیعی تجارت الکترونیکی  . ارایه دهندگا

جایگزین تجارت سنتی شده و به جرات می توان گفت که در آینده ای نزدیک ، تنها اثری ناچیز از شیوه  

 های مرسوم تجارت بر جای خواهد ماند. 

را بر آن داشته است که در جهت تنظیم و قانونمند    واقعیت فوق الذکر ، قانونگذاران کشور های مختلف 

» اطالعاتی  ابزار »جامعه  دیگر  و  اینترنت  کاربران  روابط  مقررات    19  کردن  و  قوانین  و  افتاده  تکاپو  به 

  تعامالت]تراکنش های[ الکترونیکی«»  متنوعی را در این زمینه وضع نمایند. در نتیجه ،
داخلی اشخاص   20

وجود   نظر  تجارت  از  قانون  نیز  ایران  اسالمی  جمهوری  در  اینکه  کما  ؛  نیست  مواجه  مشکلی  با  قانون 

 به تصویب رسیده است.    1382در سال  الکترونیکی 

 الکترونیکی« سندیت اسناد  « و تبدیل به »قانونقانون تجارت الکترونیکی»:عدم عنوان صحیح   پنج

از آنجا    مناسب برای قانون مذکور انتخاب نشده است:به صورتی صحیح و  ،  قانون تجارت الکترونیکی عنوان  

این پرسش به میان می   که تجارت،تاجر و معامالت تجاری در نظام حقوقی کشور ما مفاهیم ویژه ای دارند،

به نظر ما با توجه به مواد مختلف این قانون و بخصوص ماده    آید که آیا قانون شامل غیر تاجر هم می شود؟ 

این قانون مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطالعات  »رد  یک که اشعار می دا 

،پاسخ پرسش مورد  «  در واسط های الکترونیکی و با استفاده از سیستم های ارتباطی جدید به کار می رود 

یر یابد  تغی  «قانون تعامالت)تراکنش های( الکترونیکی »بنابراین بهتر است عنوان قانون به    نظر مثبت است.

تا اوال:شبهه مذکور برطرف گردد؛ و ثانیا:تمامی روابط کاربران اعم از قراردادی و غیر آن مشمول قانون  

 21  مذکور شود.

 : تعریف واژه های سند الکترونیک در قانون ایران شش

واژه های مرتبط با سند الکترونیک بدین شرح   17/10/1382مصوب  قانون تجارت الکترونیکی  2ماده در 

)توجه به این نکته ضروری است که در متن قانون ، واژه های انگلیسی مترادف آورده شده    آمده است :

 ن متن قانون با واژه های انگلیسی را آوردیم( ااست تا از تفسیرهای اشتباه پیشگیری شود و ما نیز عینا هم
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 ،   فیتعار –فصل دوم 

پیام«    -الف    -  2  ماده  داده   «(Data Message:)    وسایل با  که  است  مفهوم  یا  اطالعات  واقعه،  از  هرنمادی 

 الکترونیکی، نوری و یا فناوری های جدید اطالعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می شود. 

منشأ اصلی » داده پیام« است که » داده پیام« به وسیله او یا از طرف او تولید   (:Originator)  » اصل ساز«  -ب 

 یا ارسال می شود اما شامل شخصی که درخصوص » داده پیام« به عنوان واسطه عمل می کند نخواهد شد. 

امل  شخصی است که اصل ساز قصد دارد وی » داده پیام« را دریافت کند، اما ش  (: Addressee)» مخاطب«    -ج  

 شخصی که در ارتباط با » داده پیام« به عنوان واسطه عمل می کند نخواهد شد. 

یعنی به منابعی خارج از» داده پیام« عطف شود  (: Incorporation By Reference)» ارجاع در داده پیام«  -د 

 ( این قانون جزئی از » داده پیام« محسوب می شود. 18که درصورت مطابقت با ماده )

عبارت است از موجودیت کامل و بدون تغییر» داده پیام«. اعمال ناشی از  (:Integrity)مامیت داده پیام« » ت  -ه 

تصدی سیستم از قبیل ارسال، ذخیره یا نمایش اطالعات که به طور معمول انجام می شود خدشه ای به تمامیت » داده  

 پیام« وارد نمی کند. 

هرنوع دستگاه یا مجموعه ای از دستگاههای متصل سخت افزاری   (:Computer System)» سیستم رایانه ای«    -و  

 نرم افزاری است که ازطریق اجرای برنامه های پردازش خودکار » داده پیام« عمل می کند.  -

سیستمی برای تولید ) اصل سازی( ، ارسال، دریافت، ذخیره    (:Information System)» سیستم اطالعاتی«    -ز  

 پیام« است.  یا پردازش » داده 

به نحوی    -   1سیستم اطالعاتی است که :    (:Secure Information System)  » سیستم اطالعاتی مطمئن«   - ح  

 معقول در برابر سوء استفاده و نفوذ محفوظ باشد.

 سطح معقولی از قابلیت دسترسی و تصدی صحیح را دارا باشد. - 2

 می دهد پیکربندی و سازماندهی شده باشد.  به نحوی معقول متناسب با اهمیت کاری که انجام - 3

 موافق با رویه ایمن باشد.  - 4

رویه ای است برای تطبیق صحت ثبت » داده پیام«، منشأ و مقصد آن با   (:Secure Method)  »رویه ایمن«   -ط  

یک زمان خاص.    تعیین تاریخ و برای یافتن هرگونه خطا یا تغییر در مبادله، محتوا و یا ذخیره سازی »داده پیام« از

یک رویه ایمن ممکن است با استفاده از الگوریتمها یا کدها، کلمات یا ارقام شناسائی، رمزنگاری، روشهای تصدیق  

 یا پاسخ برگشت و یا طرق ایمنی مشابه انجام شود.

منطقی  عبارت از هر نوع عالمت منضم شده یا به نحو  ( :  Electronic Signature)  » امضای الکترونیکی«   -ی  

 متصل شده به » داده پیام« است که برای شناسائی امضاء کننده» داده پیام« مورد استفاده قرار می گیرد.

(: هر امضای Secure/Enhanced/Advanced Electronic Signature« )» امضای الکترونیکی مطمئن -ک  

 ( این قانون باشد. 10الکترونیکی است که مطابق با ماده )

 هر شخص یا قائم مقام وی که امضای الکترونیکی تولید می کند.  (:Signatory) ننده« » امضاء ک -ل 

 اعم است از شخص حقیقی و حقوقی و یا سیستم های رایانه ای تحت کنترل آنان.   ( :Person)» شخص«  -م 

مبادله » داده پیام« از  : با توجه به اوضاع و احوال  (  Reasonableness Test)  » معقول« ) سنجش عقالنی(،  -ن  

جمله: طبیعت مبادله، مهارت و موقعیت طرفین، حجم مبادالت طرفین در موارد مشابه، در دسترس بودن گزینه های 



 

پیشنهادی و رد آن گزینه ها از جانب هر یک از طرفین، هزینه گزینه های پیشنهادی، عرف و روشهای معمول و  

 یابی می شود.مورد استفاده در این نوع مبادالت، ارز

هر شخصی است که به منظوری جز تجارت یا شغل حرفه ای اقدام می    (: Consumer)  » مصرف کننده«   -س  

 کند.

عبارت از شخصی است که بنا به اهلیت تجاری، صنفی یا حرفه ای فعالیت می   (:Supplier)» تأمین کننده«    -ع  

 کند.

عبارت از هر نوع وسیله ای  (:  Means Of Distance Communication)  » وسائل ارتباط از راه دور«   -ف  

 است که بدون حضور فیزیکی همزمان تأمین کننده و مصرف کننده جهت فروش کاال و خدمات استفاده می شود.

ایجاب و قبول راجع به کاالها و خدمات بین تأمین کننده و    (:Distance Contract)» عقد از راه دور«    -ص  

 مصرف کننده با استفاده از وسائل ارتباط از راه دور است.

یعنی وسائلی که به موجب آن مصرف کننده بتواند شخصاً » داده   (:Durable Medium)» واسط با دوام«  -ق 

فالپی دیسک، دیسک فشرده، دیسک سخت و یا پست    پیام« های مربوطه را بر روی آن ذخیره کند از جمله شامل

 الکترونیکی مصرف کننده.

یعنی » داده پیام« های مربوط به یک شخص حقیقی ) موضوع  ( :Private Data« )» داده پیام های شخصی -ر 

 22مشخص و معین. ( Data Subject» داده« 

 : قوانین سندیت اسناد الکترونیک  2

 شکلی ، مضر به رسمیت سند نیستیک : عدم رعایت قواعد 

القعده    یذ   19، مورخ    هیعدل  نیقوان   ونی سی مصوب کمی )اصول محاکمات حقوق  ی موقت  نی قوان  288ماده  در  

 ( آمده است :  18/08/1290، برابر با  ی قمر 1329
شده حق تمبر را بپردازد نشده    هر گاه رعایت قانون تمبر در اسنادی که موافق قانون مزبور بایستی تمبر  -  288 ماده 

باشد عدم رعایت قانون مزبور باعث رد آن اسناد در محاکم عدلیه نمی تواند بود ولی در صورتی که حق قانونی  

 تمبر این نوع اسناد تأدیه نشده باشد محکمه موافق قانون تمبر مجازات خاطی را معین می کند.

 همین مسئله در قانون مدنی تاکید شده است  
 عدم رعایت مقررات راجعه به حق تمبرکه به اسناد تعلق می گیرد سند را از رسمیت خارج نمی کند   - 1294 ده ما

 در قانون تجارت الکترونیکی ، همه این مسائل تاکید شده است :

محکمه یا اداره دولتی نمی  اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به صورت داده پیام بوده و در هیچ    - 12 ماده

 23 پیام« را صرفاً به دلیل شکل و قالب آن رد کرد. توان براساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی » داده
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تاکید    10/08/1393  مصوب  –  ی کیالکترون  ی مسلح و دادرس  یروهایجرائم ن  ی دادرس  نیی قانون آهمچنین در  

 :شده است
و   یو مقررات موضوعه اعم از حقوق  نیقوان  ریو سا   یدادرس  نییآ  نیـ در هر مورد که به موجب قوان655  ماده 

و مانند آن   ینشان  ،ییامضا، اثر انگشت، ابالغ اوراق قضا  ،یاوراق رأ  ه،ییسند، مدرک، نوشته، برگه اجرا  ،یفریک

مذکور در مواد    یت یامن   یسازوکارها  تیبا رعا  د آن حسب مور  الکترونیکی  یمحتوا   ای   الکترونیکی  صورتالزم باشد  

 است. و معتبر  یکافآن  یقانون و تبصره ها نیا

توان صرفاً   ینم ،ییقضا کی و ارائه خدمات الکترون ی فری و ک  یحقوق ی دگیو رس  ق یمراحل تحق هیـ در کل1 تبصره

.  نمود  یآن خوددار یبه محتوا و آثار قانون دن ی از اعتبار بخش الکترونیکی نحوه تبادل اطالعات  ایلحاظ شکل  به

قضا هاموظف    هییقوه  سامانه  تبادل    یت یامن  یاست  جهت  را  ب  امنالزم  ارتباطات  و  دعو  نیاطالعات   ،یاصحاب 

  جاد یا   هییوابسته به قوه قضا  ی و سازمان ها  ییضابطان و مراجع قضا  ،ییقضا  کیکارشناسان، دفاتر خدمات الکترون

 24  .دینما

 : سندیت اسناد الکترونیکی دو

اسناد الکترونیک است، خصوصا آن که    ت یکی از مسائلی که همچنان در پرونده ها دیده می شود، سندی

« باشند    onlineتصور می شود، این اسناد به راحتی قابل جعل هستند، در حالی که اگر این اسناد »بر خط  

جعل در آن ها بسیار سخت است، قانون گذار در بسیاری از موارد، سندیت این اسناد را تصریح کرده است  

مقرر    49ماده  ی پرداخته و در  کی ادله الکترون  یر یاستناد پذ به    25ی ا   انهیفصل سوم قانون جرائم راازجمله  

شده، الزم    یجمع آور  ی کی ادله الکترون  یر یاعتبار و انکارناپذت،  یبه منظور حفظ صحت و تمام  داشته است :

 .دیو مراقبت به عمل آ  ینامه مربوط از آنها نگهدار  ن ییاست مطابق آ 

که    ی شخص ثالث  ایتوسط طرف دعوا   یا  انهیرا   یچنانچه داده ها   آورده است :اینگونه   50مادههمچنین در  

مربوط   ی مخابرات ای  یا  انه یمنتقل شده باشد و سامانه را ا ی  رهیذخ ا یپردازش  ا ی جادینداشته، ا  ی از دعوا آگاه

نشده باشد،   دداده ها خدشه وار  یریاعتبار و انکارناپذ ت،  یدرست عمل کند که به صحت و تمام  ی به نحو

 قابل استناد خواهد بود. 

 سندیت اسناد الکترونیکی جهت قانون تجارت الکترونیکی ی ط قانونوشر : سه

 :سه شرط قانونی اعتبار سند الکترونیک در آمده است 

 
 10/08/1393مصوب  –ی کیالکترون  یمسلح و دادرس ی روها یجرائم ن   یدادرس نیی قانون آ 24

https://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/913396 
قانون به عنوان مواد    نی( ا54( تا )1شماره مواد )  که مقرر می دارد : »  05/03/1388قانون جرائم رایانه ای مصوب    55توجه شود : بر اساس ماده    25

به شماره    ی( قانون مجازات اسالم729منظور و شماره ماده )  یا   انه ی( با عنوان فصل جرائم راراتی)بخش تعز  ی( قانون مجازات اسالم782( تا )729)

 « هر یک از این دو قانون ، رسمیت داشته و فقط عناوین و شماره مواد آن تغییر کرده است  ( اصالح گردد.783)

 

https://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/913396


 

یک سیستم اطالعاتی    شرایط{    -   1  }  سابقه الکترونیکی مطمئن عبارت از » داده پیام«ی است که با رعایت  -  11 ماده 

 26 است. قابل درک{  - 3 و} به هنگام لزوم در دسترس{  - 2 و} مطمئن ذخیره شده 

 مطمئن پذیرش، ارزش اثباتی و آثار سابقه و امضای الکترونیکی  -دوم  فصل

محکمه یا اداره دولتی نمی  اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به صورت داده پیام بوده و در هیچ    - 12 ماده

 27 پیام« را صرفاً به دلیل شکل و قالب آن رد کرد. توان براساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی » داده

ازجمله تناسب روشهای ایمنی به کار    مل مطمئنهبه طور کلی، ارزش اثباتی » داده پیام« ها با توجه به عوا  -   13 ماده 

 تعیین می شود. گرفته شده با موضوع و منظور مبادله » داده پیام« 

از حیث محتویات و امضای مندرج   ایجاد و نگهداری شده اند  طریق مطمئنکلیه » داده پیام« هائی که به    -   14 ماده 

کلیه اشخاصی که قائم مقام قانونی آنان محسوب می شوند، اجرای   در آن، تعهدات طرفین یا طرفی که تعهد کرده و

 28  در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضائی و حقوقی است. مفاد آن و سایر آثار

 : قانونی بودن اسناد الکترونیک چهار

ر و امضاء و تاریخ  پذیرش سندیت اسناد الکترونیک ، قانونی و الزامی است و نیازی به کاغذ و مراجعه و مه

و شماره سنتی وجود ندارد زیرا همه این موارد با دقت باال در همان سند الکترونیک هست به عنوان نمونه  

تاریخ درج شده در سند الکترونیک ، با محاسبه سال ، ماه ، روز ، ساعت ، دقیقه و ملیلی ثانیه است ضمن  

 ت. تغییر اس اینکه تاریخ و شماره الکترونیک ، غیر قابل جعل و

  ی نامه ها   ،  اشتباه است   ی قضائبسیاری از دستگاههای اجرائی و از جمله    یکاغذ  ت یدر سند  ی روش کنون

 ست : ا ریرا با روش ز ی ادار

   کاغذی  س ینو  شیپ .1

   پ یتا .2

 شود ی سپس چند بار اصالح م .3

   نتی پر .4

   رخانهیدب  خیسپس شماره وتار  .5

 رایانه وارد می گردد شود و به  ی آنگاه اسکن م .6

 شود ی سامانه دولت ، ارسال م ق یاز طر ای29ای اورگ  سپس با  .7

 و ... میریگ ی م نت ی پر در مقصد و مجددا .8
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  ل یم ی، ا   ای اورگ   ،  تی سا   قی طر   ازهمان متن  و اتالف منابع است،    ست ی ن  کی اقدام الکترون  هرگزاین روش ،  

 ندارد .   نتیبه پر  یاز یو امثال آن ، بالفاصله ، ارسال کرد و اصال ن

 ممهور به مهر  نتیپر ای تاید:  پنج

حقوق ، گزارش    ش یف  ل ی است از قب  ی شود اسناد  ی درخواست م   ی مال  ی که معموال در دعاو  ی از اسناد  ی کی

است که در اثبات تمکن یا اعسار و یا دعاوی چک و امثال آن ها انجام  حساب و امثال آن ها    ی گردش مال

کنند و به    ی زنند و آن را شماره و مهر م  ی م  وتر یدر کامپ   ی کاغذ استعالم  ک یکار ،    نی ا  یبرا   و می شود ،  

  ی و مهر و امضاء م  رندیگ  ی م  نتیکنند و پر   ی ها هم آن را استعالم م  آنفرستند    ی م  ی نیکارگز   ایبانک  

 د.  شو ی گردانند و در پرونده استناد م ی و برم کنند

بر    یتواند شاهد  ی ها فقط م  نتی پر  ن یموجود است و ا   ی تایاست که آنچه ارزش دارد اصل د  ی درحال  نیا

 د.  ها باش تایآن د

تبادل    تای که د  رفتندی پذ  ی و بانکها م  هی ، قوه قضائ  تای د  ت یجمله ساده را در سند  کی   ن یاگر هم  ن یبر ا   بنا

به    ی دادرس  زمان،  شد    ی )نه اسکن نامه امضاء دار( تبادل م  کی و استعالم ها به صورت تمام الکترون  ندینما 

همچنان کاغذ سند است،  در ذهن بسیاری از مدیران و قضات ،   نکهیا  لیبدل  اما.  افت ی  ی م لیساعت تقل کی

  ن یی اعداد و ارقام باال و پاو    شود  ی موارد جعل م  ی در برخ  و،    کشد  ی اسناد ، ماهها طول م  نیدر چرخش ا

 د. گرد ی م

 : مواد قانونی پذیرش سندیت اسناد الکترونیک  شش

ما مواد قانونی بسیاری برای پذیرش سندیت اسناد الکترونیک داریم و مهمتر ، عرف عقال ، در تمامی زندگی 

ن قضاتی که سند را فقط کاغذ می دانند  خود ، بر اساس اسناد الکترونیک عمل میکنند ، حتی متعصب تری 

از زمانی که پیامک و شبکه های مجازی آمده ، تا امروز ، زندگی خود را بر اساس این سند تنظیم کرده اند  

و هر آنچه در آن می آید ، موجب تصمیمی برای آن ها می شود و حتی در »حقوق جزا« که الزم است  

چه با یک پیامک یا پیام در شبکه های اجتماعی یا سایت ها مورد  »تفسیر مضیق به نفع متهم« باشد ، چنان

اهانت و یا تهمت و... قرار گیرند شکی در سندیت ان نمی کنند و می توانند شکایت کنند در حالی که بر  

 اساس اندیشه این اشخاص ، سندی مبنی بر اهانت یا جرم وجود ندارد ! 

دیت وجود ندارد اما قانونگذار ، از همان سال های اولیه ، در  در عرف عقال ،نیازی به قانون جدید برای سن

جهت تسهیل پذیرش سندیت اسناد الکترونیک ، قوانین متقن و قوی را نوشته است که همچنان برخی قضات،  

 از پذیرش آن ، استنکاف می کنند.



 

 پنجم قانون برنامه در  کیاسناد الکترون تیسند:  هفت

این قانون ،    48توسعه پنجم ، اسناد الکترونیک ، در حکم اسناد کاغذی است و ماده  بر اساس قانون برنامه  

بسیاری از سوء برداشتها از سندیت یا عدم سندیت اسناد الکترونیک ) از قبیل تراکنش های بانکی ، موبایل،  

این قانون    48فیلم و ...( را برطرف کرده است و سخت گیرترین حقوقدانان ، در برابر صراحت بند ب ماده  

 د.  ، نمی توانند استداللی داشته باشند و اسناد الکترونیک را نپذیرن

قانون مدنی ، اسناد الکترونیک ، مانند    1287این قانون و ماده    48نکته بسیار مهم اینکه ، با جمع بین ماده  

زمانهای دولتی در  اسناد کاغذی ، می توانند سند رسمی باشند به عنوان مثال اطالعات منتشره از سوی سا

سایتهای آنها که در محدوده مسئولیتشان باشد ، سند رسمی است ، فرضا اعالم اسامی قبول شدگان دانشگاه،  

 مسکن مهر ، بدهکاران بانکی ، ممنوع الخروجهای مالیاتی ، مفاصا حساب و ...  

؟ و چرا همچنان مردم را  اما چرا همچنان اسناد کاغذی اصل است و مهر و امضاء و اثر انگشت می خواهند 

 بین ادارات سر می دوانند ؟ 

 در قانون برنامه ششم یت هر نوع قرارداد ، سند:  هشت

  1400)  رانیا  ی اسالم  یجمهور   ی و فرهنگ  ی اجتماع  ،یقانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصاد   68ماده  ج بند  

 مقرر می دارد  ( 1396ـ 

الکترون دولت  توسعه  منظور  الکترون  کی به  خدمات  عرضه  ن  یک یو  استقرارخزانه   زی و  و    ی دار  توسعه 

در هر    یو حذف اسناد کاغذ  یاز جمله اسناد مال  یکیبه اسناد الکترون  دن یو اصالت بخش  یکیالکترون

مبادله وجه،   الغ،مجوز، اخطار و اب یاعطا  ایاسناد، صدور  ایاوراق  میکه به موجب قانون، تنظ یمورد

و   ضرور استعالم  آن  الکترون  یمانند  انجام  رعا  یکیباشد،  با  الکترون  ت یآن  تجارت  قانون   یکیمفاد 

 .  دینما یم ت یمعتبر بوده و کفا 17/10/1382مصوب 

سال دوم    ان یو کمک به مقابله با جعل، از پا   یکیالکترون   رینظام اطالعات استنادپذ  جاد ی ـ به منظور ا  الف

دستگاهها  یاجرا برنامه  رهبر  ریز  یواحدها  ،یاجرائ  یقانون  مقام  نظام  ینظر  از  غ  یاعم  با   یرنظام یو 

ا مؤسسات خصوص  ی اسالم  یشوراها  شان،یموافقت  و  روستا  و  ها  یشهر  مأمور   ه عهد  یحرف   ت یدار 

کاال و   ، یقیاشخاص حق تیمکلفند استعالمات هو ،یمجاز یفضا یعال یمصوبات شورا  تیبا رعا یعموم

مکان محور   یو اوارق بهادار( و نشان  هی نقل   لی)از جمله ملک، وسا  رمنقولیمنقول و غ  یها  یمات، دارائ خد

کشور در چهارچوب قانون انجام   کیو براساس مفاد نقشه جامع دولت الکترون   یکیرا به صورت الکترون 

 30  دهند.
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 سازمان ملل در سندیت اسناد الکترونیک تجاری  2005: کنوانسیون  نه

با توجه به پدیده جدیدی که در جهان به نام اینترنت در حال فراگیری بود ،مسئله سندیت اسناد الکترونیک  

و معتبر بودن آن ها در معامالت تجاری مطرح شد و خصوصا در زمینه معامالت بین المللی که اینک به  

رت می گرفت ، اعتبار آن ها در حد اسناد امضاء شده کاغذی مورد سوال بود و حقوق دانان و  آسانی صو 

 ت.  فعاالن عرصه های مختلف را در برابر این مسئله به چالش کشیده بود و طبعا عده ای موافق و مخالف داش

نیز ، در خصوص استفاده مقاالت و پایان   نامه ها ، از آدرس های  همچنانکه در سطح علمی و دانشگاهی 

اینترنتی ، بحث و اختالف نظر وجود داشت و بخشی از اساتید ، آن را به عنوان یک منبع علمی نمی پذیرفتند  

 د.  و تنها بر اساس کتاب و نشریه چاپ شده مورد قبول ایشان بو

مناقشه بود و تعدادی  این وضعیت در همه شئون بانکی ، مالی ، مراودات اجتماعی مردم و همه زمینه ها مورد  

همان ابتدا همه این پدیده را پذیرفتند و تعداد فراوانی ، به تدریج به آن اعتماد کردند و اشخاصی در همه  

رده های علمی و اجتماعی هستند که همچنان در برابر این تکنولوژی ها مقاومت میکنند هر چند تعداد آن  

 د.  ها هر روزه کمتر می شو

  بدون   ماهیت  و نشده  محدود   کشور   یک  های   مرز  داخل  به   الکترونیکی   های   شبکه  کاربران   ارتباطات   دامنه

شبکه ای مانند اینترنت اشخاصی از سراسر جهان را گردهم آورده است : پایگاه اینترنتی فروشنده به   31 مرز

اال یا خدمات در کشوری  طور شبانه روزی و در تمامی نقاط کره زمین قابل مشاهده است و چه بسا متقاضی ک

دیگر قرار داشته باشد. پرسش این است که روابط اشخاصی را که در کشور های متفاوت قرار دارند چگونه  

باید تنظیم نمود ؟ تردید در این خصوص موجب بی رغبتی تجار و مصرف کنندگان نسبت به اینترنت شده  

 و به کند شدن روند تجارت الکترونیکی خواهد انجامید. 

سازمان ملل متحد است که با قطعنامه    المللن یحقوق تجارت ب   ونیسی کم)  ترالیدر پاسخ به دغدغه فوق، آنس 

به    ونیکنوانس )  2005در سال    32(  استشده  سیتأس  1966دسامبر    17در    2205 سازمان ملل متحد راجع 

که مجمع عمومی سازمان ملل  را تهیه کرده    33ی(  الملل  نیب   یدر قراردادها   ی کی لکترونااستفاده از ارتباطات  

 34نیز آن را تصویب نموده است .

 
31 Borderlesness 
32 UNCITRAL , United Nations Commission on International Trade Law 

https://www.jus.uio.no/lm/un.use.of.electronic.communication.in.international.contracts.convention.2005/

doc.html   

 
33“ United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts” 

المللی کاال،از ترجمه کنوانسیون مذکور،مندرج در شماره نهم مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین  در ترجمه مواد مشترک با کنوانسیون بیع بین 

 ( استفاده شده است. )مصطفی بختیاروند( 1367زمستان-المللی )پائیز
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 این کنوانسیون ، با ذکر جزئیات اسناد الکترونیک را مورد بحث قرر داد :

  35 بین المللی   یدر قراردادها ی کی ارتباطات الکترون یر یبه کارگ -فصل سوم 

  36ی  کی ارتباطات الکترون ی قانون ی شناسائ -8 ماده

  37ی  الزامات شکل -9 ماده

   38ی  کیارتباطات الکترون افت یزمان و مکان ارسال و در   -10 ماده

  39  جابیدعوت به ا -11 ماده

  40  خودکار جهت انعقاد قرارداد غامی پ یستمها ی س یر یبه کارگ  -12 ماده

  41  به مفاد قرارداد ی دسترس  تیقابل -13 ماده

   42ی کی اشتباه در ارتباطات الکترون -14 ماده

 اقدام دیگر نیز انجام داده بود یادآوری است سازمان ملل متحد دو  هالزم ب 

 43 (1996)  کیدر مورد تجارت الکترون  ترال ینمونه آنس  قانون

 44 (2001) ی کی الکترون ی در مورد امضا ترال ینمونه آنس  قانون

 : سندیت اسناد شبکه های اجتماعی علیه متهمین ده

اسناد   سندیت  اما   ، گذارد  می  کنار  را  مشکوکی  دلیل  هر   ، متهم«  نفع  به  مضیق  »تفسیر  که  حالی  در 

الکترونیک، تا حدی پذیرفته شده است که حتی در اتهامات و جرائم ، مورد استناد قرار می گیرد . بر همین  

 د.  به »انکار« نمی کنند بلکه »ازبین بردن« آن اسناد را مشورت می دهن اساس ، وکالی متهمین ، توصیه 

« آمده دادگاه ها همه یک توییتر هستند: پیامدهای استفاده از رسانه های اجتماعی در دادگاه هادر مقاله »

  منصفه در حال تحقیق در   أتیمنصفه در حال تحقیق در مورد جزئیات پرونده هستند و ه  أتیاگر هاست : »

مورد وکالت احتمالی هستند، به هیچ وجه تکان دهنده نیست که قضات در حال تحقیق طرفین و شاهد در  

سایت های رسانه های اجتماعی هستند .این شرایط تحقیقاتی خارج از کشور این سؤال را ایجاد می کند: آیا  

یری مناسب است؟ در این  دسترسی به سایت های رسانه های اجتماعی برای استفاده در دادگاه و تصمیم گ

صورت، وکالی دادگستری باید مشاوره را به مشتریان ارائه دهند تا سایتهای رسانه های اجتماعی خود را از  
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هر چند در عمل ، از بین بردن این اسناد ، امکان پذیر نیست و در ده ها نقطه اینترنت نگهداری    45  «بین ببرند .

 ت. شده است و با حکم قاضی ، به آن دسترسی خواهند داش

 در دیگر کشورها   تالیجیاستفاده از اسناد و شواهد دده : یاز

« در  هاشرلی جکسون  پرونده  ی دگیرس   یبرا   دیجد  یچالش  دادگاه  ک ی الکترون  عصر  به  در خصوص   »

مجموعه ای از ویژگی های دیگر ممکن است در مجموعه ای برای آزمایش الکترونیکی  استرالیا می نویسد : »

سیستم مورد استفاده برای تحقیق در مورد فاجعه راه آهن گلنبروک امکان افزودن شواهد    گنجانده شود 

یگنال و رانندگان قطار( به صورت رسمی دیجیتالی را فراهم می کند  صوتی )شامل ضبط از اپراتورهای س

است. دسترسی  قابل  داده  پایگاه  طریق  از  دیگری که  الکترونیکی   عمومی  محاکمات از کی  دادگاه  در  که 

انجام شد ، پرونده گروه بل بود: طوالنی ترین محاکمه مدنی در تاریخ استرالیای غربی و بزرگترین ادعای  

ا برای آوردن    به،    سترالیا بازیابی  امکانات ویدئو کنفرانس که  از   ، ، در محاکمه آن پرونده  مثال  عنوان 

شاهدان از هرجای دنیا به اتاق دادگاه استفاده می شد ، استفاده می شد ، گویا در حال صحبت با دادگاه  

46  . بودند
 

 : سند رسمی بودن اسناد الکترونیکی  3

را بیان    مطمئن  اسناد الکترونیکی پذیرش، ارزش اثباتی و آثار سابقه  قانون تجارت الکترونیکی ،  دوم   صلف

 ت.  آمده اس ی کیقانون تجارت الکترون 11ماده کرده و سه شرط قانونی اعتبار سابقه سند الکترونیک در  

  شرایط {    -  1  }  الکترونیکی مطمئن عبارت از » داده پیام«ی است که با رعایتسابقه    -  11 ماده

  قابل درک {    -  3  و}  به هنگام لزوم در دسترس{    -  2  و}  یک سیستم اطالعاتی مطمئن ذخیره شده

 47است.

»دوم   فصلدر   عنوان  الکترونیکی  با  امضای  و  سابقه  آثار  و  اثباتی  ارزش  به  مطمئنپذیرش،   »

 ت.  صراحت سند الکترونیک را با تعاریف و مشخصات سند رسمی ذکر کرده اس

محکمه یا اداره  اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به صورت داده پیام بوده و در هیچ    -  12 ماده

پیام« را صرفاً به دلیل شکل و    ارزش اثباتی » داده   دولتی نمی توان براساس قواعد ادله موجود،

 قالب آن رد کرد. 

 
45 Janoski-Haehlen Emily 2011 P20 
46 Jackson sheryl 2014 p 104  
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به نظر نمی رسد بتوان در برابر صراحت این ماده مبنی بر الزام قضات ، به پذیرش سند الکترونیک  

، کمترین تردیدی داشت و اگر پذرش نمی شود ، بدلیل جمود بر روش های قدیمی است ، قانون  

 بعد ، مجددا تاکید کرده است :  صراحت دارد و در ماده

پیام«به طور کلی   -   13 ماده داده  اثباتی »  ارزش  به عوامل مطمئنه  ،  با توجه  تناسب    ها  ازجمله 

 تعیین می شود. روشهای ایمنی به کار گرفته شده با موضوع و منظور مبادله » داده پیام«

عرفی موکول کرده است و در ماده  در این ماده ، ارزش اثباتی را به اطمینان به روش های فنی و  

 ، اجرای آن را در حد سندسمی تاکید کرده است :  14

از حیث محتویات    ایجاد و نگهداری شده اند   طریق مطمئن کلیه » داده پیام« هائی که به    -  14 ماده

تعهد کرده و یا طرفی که  تعهدات طرفین  قائم مقام    و امضای مندرج در آن،  کلیه اشخاصی که 

اجرای مفاد آن و سایر آثار در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در  نان محسوب می شوند،  قانونی آ 

 است. مراجع قضائی و حقوقی 

 خصوصیت مهم سند رسمی ، ممنوعیت شک و تردید  یک : 

 مهم ترین مسئله در خصوصیت سند رسمی است که از اولین قانون همواره بر آن تاکید شده است 

القعده    یذ   19، مورخ    هیعدل  نیقوان   ونی سی مصوب کمی )اصول محاکمات حقوق  ی موقت  نی قوان  286ماده  در  

 ( آمده است :  18/08/1290، برابر با  ی قمر 1329
و فقط می توان ادعای   اظهار شک و تردید و اظهار بی اطالعی نسبت به اسناد رسمی  پذیرفته نیست  -  286 ماده 

بت نمود که اسناد مذکوره به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده جعلیت نسبت به اسناد مذکوره نمود و یا ثا

 است.

 آمده است : 1307قانون مدنی مصوب   – 1292 مادههمچنین در 
نیست و طرف می تواند    انکار و تردید مسموعدارد    در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را  » 

 ادعای جعلیت به اسناد مزبور کند یا ثابت نمایدکه اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است .

 بنا بر این ، کلیه محاکم موظف بوده اند ، سند رسمی را بالفاصله بپذیرند و ترتیب اثر بدهند 

 قانون تجارت الکترونیکی ، تمام مشخصات سند رسمی ذکر شده است   15 مادهدر 
  انکار و تردید مسموع نیست امضای الکترونیکی مطمئن    نسبت به » داده پیام« مطمئن، سوابق الکترونیکی مطمئن و» 

تی از جهات  به» داده پیام« مزبور وارد و یا ثابت نمود که » داده پیام« مزبور به جه  و تنها می توان ادعای جعلیت

 .« قانونی از اعتبار افتاده است

ثبت و نگهداری می شود، ( این قانون  11هر » داده پیام«ی که توسط شخص ثالث مطابق با شرایط ماده )  -  16 ماده 

 48  مقرون به صحت است.
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را ، تاکید کرده است و این همان مفهوم »سند رسمی«   عدم مسموع بودن انکار و تردید،    15منطوق ماده  

در عنوان    بنا بر این ضرورتی ندارد که حتما واژه »رسمی«است  ی آمده  قانون مدن  1292ماده  در  است ، که  

 بیاید بلکه همین صفات و خصوصیات ،  در قانون  دیتا 

مطمئن ، مامور دولتی در محدوده صالحیت  کافی است به این ماده قانونی عمل شود و کلیه پلت فرم های  

 د.  خود باشند تا رسمیت قطعی ، عملی گرد

 رسمیت بخشیدن به پلت فرم ها و دیتابیس ها: دو 

؟ حتی اگر قوانین فوق را نپذیریم ؟ )آیا در برابر  کرد    ی را رسم  ک یاسناد الکترون   ه یتوان کل  ی چگونه م

قانونی مدنی    1287در ماده    «نی نزد مامور»مفهوم  است به    صراحت مواد فوق ، می توان تردید کرد؟( الزم

دولت،    ی رسم  نی نزد مأمور  ک یاسناد الکترون  تیسند،  دقت شود مسئله را حل خواهد کردو به جزئیات آن ،  

صورت که    نی خود مردم قابل انجام است بد  ی عنی   ی« واقع  ی بخش خصوص»دولت و با    یبرا   نه یبدون هز

از قب  هیکل ها  بانک ها و    لی پلتفرم  تا افروشگاه ها و  باشد    یاز سو   تی و مأمور   دییمثال آنها مورد  دولت 

همچنین نیازمند آن است که مفهوم دیتا به درستی درک شود ، بنا بر این ، کلیه اسنادی که در سایت های  

اشت و دهها سایت عملیاتی  دولتی است )مانند سایت سازمان سنجش و یا سایت بیماران کرونا در وزارت بهد

ها و    سیتاب ی اگر چنانچه د  و اطالع رسانی دیگر در دولت به معنای عام ، همگی سند رسمی است ( همچنین 

  ی مغازه کوچک سند   کیپوز در    کی   یصورت اگر بر رو   نی در ا، )اپرکهمچون ش  ی مختلف  یپلتفرم ها

  ی باشد و تمام  ی به عنوان سند رسم  بگیرد ، ، یا از طریق اینترنت نقل و انتقال وجه صورت    شود   ی صادر م

 ،  کاال  ی جید  ( نرم افزارهای بانکی ،به مهر و امضا و امثال آن نداشته باشد  ازی ارزش آن را داشته باشد و ن

که    یی تا یدو    دهندی که کار خود را انجام م  ی زمان  ی عنیدولت باشند   امورو م  دتایی   ردمو اسنپ و امثال آنها  

  ک یه دفاتر الکترون کاغذی ، و یا اسناد الکترونیکی ک  اسناد   هی مانند بق  مورد پذیرش واقع شود ،  رندیگ  ی م

رسم  کنندی م  افتیدر ا  ی سند  و  بود  رسم  نی خواهد  نیستلوگرام  هو  وکاغذ    ازمندین  ی سند  امضاء  و    و 

و    تایبه صورت د   اه هاو شبه دادگ  همه محاسبات و دعواها و اسناد ارائه شده به دادگاه ها یربنایز   تواندی م

 د.  و مهر و امضا کنند و به دادگاه ارائه دهن  رندیبگ نتیپر  نکهیباشد نه ا   آنالین

قانون تجارت الکترونیک عالوه بر بیان مقررات خاص تجارت الکترونیکی، به قواعد ویژه ای که مربوط به  

 است نیز اشاره دارد که مسائل آن را به نحو زیر می توان تقسیم بندی نمود:  ITدالیل استنادی خاص 

است؛ زیرا هیچ   گیرد داده پیام ارزش اثباتی داده پیام از مسائلی که بعد از این باید مورد توجه محاکم قرار 

 دادگاه با اداره ای نمی تواند به ارزش وجودی آن اعتنا نکند.



 

اطالعات حسب مورد کاربرد   فناوری  با  اموری می شود که در دعاوی مرتبط  دادرسی شامل  قواعد عام 

به این قواعد برخی راجع  با    دارند.  اثبات دعوای مرتبط  المللی دادرسی    ITادله  بین  است و برخی جنبه 

 49  را در برمی گیرد را  ITمرتبط با 

 ت.  سه :ارجحیت اسناد الکترونیک بر بقیه ادله اثبا

 د.  ادله اثبات دعوی ، رده بندی می شوند و هرکدام ارزش افزون بر دیگری دارن

آفرین ، ظنی و یا علمی باشد ، ارزش آن متفاوت است ، باالترین ادله اقرار  از آنجا که ادله می تواند ، شک  

 د.  ، و علم قاضی است ، اما همه این ها در برابر ابزار الکترونیک هیچ ارزشی ندارد و کنار گذاشته می شو

شی و  اشتباه قاضی ، امری است که در نظام عقال و در همه پرونده های مختلف اجتماعی ، اقتصادی ، ورز

... پذیرفته شده است برای آن که کمتر شود ، در روش سنتی ، راه هائی را در نظر گرفته اند ، به عنوان  

مثال ) وفقط به عنوان مثال ( ورزش های مختلف ، داورانی دارد که نسبت به حق و حقوق تیم ها اظهار نظر  

ال ، قبال یک قاضی وجود داشت ،  می کنند و نظرات آنان در سرنوشت تیم موثر است ، در ورزش والیب

 تعداد آن را به سه نفر رساندند ، و کنار خط نیز قاضی دیگری نشاندند اما همچنان اشتباهات ، ادامه یافت ! 

اینک ، با استفاده از نرم افزارها و دوربین های الکترونیک با دقت صد در صد ، علم عرفی به قاضی ارائه  

ه یا خیر ، و جالب آنکه در عرف عقالء هیچ قاضی ای در برابر این  می شود که آیا نظر وی صحیح بود

دستگاهها به شهادت عینی خود اصرار نمی کند ، یا در فوتبال ، دستگاههای الکترونیک بر مشاهده پنج قاضی  

مقدم است ، حال اگر در یک دعوای دسته جمعی فیلمی وجود داشته باشد ، که قاعده لوث را از بین می  

ا آن فیلم بر همه ادعاها و حتی اقرار قاتل مقدم است ! ، یا اگر دهها شاهد عینی شهادت دهند که  برد قطع

فردی در تهران شخصی را کشته است ، اما دوربین فیلمبرداری بانک یا یک مغازه نشان دهد که این شخص  

عت در حال سرقت از  در ساعت وقوع قتل در مشهد بوده است ، قطعا تبرئه خواهد شد ، حتی اگر در آن سا

یک مغازه در مشهد بوده باشد ، شک نکنید که این سند الکترونیک ، مقدم بر همه اسناد است ) اگرچه از  

جهت سرقت تحت تعقیب قرار خواهد گرفت ( ، اما بدلیل ارجحیت دلیل الکترونیک بر )اقرار ، شهود ،  

 د. اسناد دیگر( از قتل تبرئه خواهد ش

ست که فیلم را دستکاری کرده باشند ، پاسخ آن بسیار روشن است ، در همه ادله اثبات  گفته نشود : ممکن ا

دعوی ، هریک از طرفین می توانند درخواست بررسی برای مخدوش بودن یا سالمت آن سند بنمایند ، و  

 ت.  پس از اثبات صحت سند ، در ارجحیت اسناد الکترونیک تردیدی نیس 

 

 
 3ص 1383 سوادکوهی فر 49



 

 

 دیجیتال چهار : علم قاضی از روش 

آمده بود: حاکم شرع می تواند در حق اهلل و حق    1375قانون مجازات اسالمی سابق مصوب    105در ماده  

و الزم است مستند علم خود را ذکر کند. در قانون    دینما   یالناس به علم خود عمل کند و حد الهی را جار

است، لکن از مواد    امدهشمول علم قاضی سخن به میان نی  رهیصراحت از دا  نی به ا   1392مجازات اسالمی  

  ن ی آن استنباط می شود که علم قاضی هم در حق ااهلل و هم در حق الناس قابل استناد است. »ا161و  160

قاضی می تواند هر تحقیقی را انجام   یحصول آن در امور کیفر  یت، و برا دارد نه موضوعی  قیتیعلم، طر

مخالف قاعده منع تحصیل دلیل نیست که غالبا در امور مدنی بحث می شود، چرا که تا وجدان    نی دهد، و ا

اقرار و    یقاضی در امور کیفر به همین دلیل است که  تواند دست به صدور حکم بزند.  نمی  نشود  اقناع 

  ی م قاضی براقاضی علم حاصل کند قابل استناد نیست. در مقابل، در امور مدنی عل  یکه نتواند برا   ی شهادت

 50صدور حکم باشد«  ی خود مستقال مبنا نکهی به کار می رود نه ا ( دلیلیت دلیل)بررسی 

 پنج : ادله الکترونیک عامل علم قاضی  

قانون    7و    6قانون گذار در مواد    نکته قابل ذکر دیگر بحث تعارض دالیل سنتی با دالیل الکترونیکی است . 

را معادل نوشته می داند. تعیین ارزش    یالکترونیکی و داده پیام عاد  تجارت الکترونیک ارزش اثباتی امضای

  15و    14آن قانون به قاضی واگذار کرده است. در ماده    13را بر اساس ماده    ی دالیل در حد اسنادعاد

ارزش اثباتی داده پیام مطمئن را بیان کرده و آن را در حکم سند رسمی می داند ؛ بنابراین بامشخص شدن  

  الکترونیکی قاضی باتمسک به همان اصول و قواعد   ی ارزش این ادله، در حل تعارض دالیل سنتی با ادله  

اگر دلیل الکترونیکی مطمئن با اسناد سنتی در    حل تعارض می کند؛ بنابراین   ،حاکم بر تعارض دالیل سنتی 

سند رسمی است مقدم می شود و اگر همین دلیل با اسناد رسمی    تعارض باشد؛ دلیل الکترونیکی که در حکم

  13ارد، با عنایت به ماده  که قاضی در کشف حقیقت د  یمعمولی در تعارض قرارگیرد، با توجه به اختیار

مجازات اسالمی مصوب    قانون قانون جدید  در  تصمیم می گیرد هرچند  باره  دراین  الکترونیکی  تجارت 

به صراحت به رفع این تعارض اشاره شده و علم قاضی به سایر ادله رجحان    162و    161در مواد    1392

 51  دارد.
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 ن بر اقرار و شهودشش : سندیت مستحکم اسناد الکترونیک ، و ارجحیت آ

نکته حائز اهمیت آن است که اسناد الکترونیک، بدلیل شفافیت بسیار، و غیر قابل انکار بودن، در مرتبه ای  

باالتر از بقیه ادله اثبات دعوی قرار می گیرند و از همه ادله باالترند، حتی از اقرار، که مثال اگر شخصی  

ر در پرونده ای باشد که فرد دیگری را از مجازات برهاند،  ادعا کند که جرمی را مرتکب شده و این اقرا 

چنانچه ادله الکترونیک برای رد این ادعا وجود داشته باشد، آن ادله پذیرفته است، فرضا در ساعتی که قتل  

اتفاق افتاده در یک شهر، در تاریخ و ساعت مشخص باشد و فرد اقرار کند که من آن را انجام داده ام، و  

رویکی از یک مکان در شهر دیگری در همان ساعت و روز، وی را نشان دهد، اقرار هیچ ارزشی  فیلم الکت

 د.  ندار

عکس آن هم صادق است، فردی که برای تبرئه خود از یک قتل و یا جرمی، ادعا می کند و با توجه به اصل  

ود داشته باشد حتما به  برائت و عدم کفایت دالئل، تبرئه می شود، اگر فیلم الکتونیک برای اثبات آن وج

 د.  آن استناد می شو

 نمونه دومی مبنی بر اثبات جرم با ادله الکترونیک را در خبر ذیل می توان دید :  

ماند و    جهینتی اش کرده بود، بکه اقدام به کشتن خانواده   ی کائیقاتل آمر  یهایی داستان سرا  1397آذر    22

شده بود، به دام افتاد .قاتل که اقدام به   ه یته اشه یمدار بسته همسا نی که توسط دورب یی دئویاو سرانجام با و 

اش ارتکاب او    هیمدار بسته همسا   نی کرد که دورب  ی وقت تصور نم  چیکشتن زن و دو فرزندش کرده بود، ه 

  ی را لحظات   "واتس  سی کر"مدار بسته ضبط شد    نی که توسط دورب  یی دئویو  دررا ثابت کند .   ت یجنا  ن ی به ا

در ساعت    سیکر  شودی مشاهده م  دئویو  نیدهد .در ا  ی پس از قتل خانواده اش در حال ترک خانه نشان م

اش اقدام به خارج کردن اجساد آنها از داخل خانه  آگوست پس از کشتن خانواده 13صبح روز   قهیدق 5.30

خود مراجعه و پس از انتقال اجساد    ی رو پس از بازگشت به خانه دوباره به خود  س یکرکند .  ی م  رون یبه ب 

عمل وحشتناک اقدام به قتل زن باردارش    نیخود در گاراژ خانه کرده بود .او در ا   یاقدام به پارک خودرو 

بود    یباردار   مساله در هفته پانزده 34کرده بود .شانان  "کلستا"و  "بال  " یو دو دخترش با نام ها "شانان "

تانکر نفت در اطراف    کی در    ان ی قربان  اجساد .  دیبه قتل رس   کا یآمر  ی رادوکل  الت یکه توسط شوهرش در ا 

روبرو    انیتانکر بودند با اجساد قربان ه یو تخل یریکه کارگران در حال بارگ ی شد .در حال دایساختمان پ  کی

52شدند.
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 ک ی الکترون ملکی تک برگی  اسناد: مشکل مضاعف  4

با وجود اسناد الکترونیک ، اسناد کاغذی در حال منسوخ شدن است اما واقعیت آن است که در حال حاضر  

هم اسناد کاغذی و هم اسناد الکترونیک ، هر دو حاوی اطالعات مهمی هستند که ضرورت دارد در ارتقاء  

دانش و    تی ریدر مورد مدموجود    اتیاز ادب  ی گسترده ا  ی بررسسطح دانش سازمانی از آن ها استفاده شود ،  

  ی ک یالکترون   ی هم بررس  ی بررس نیانجام شد. ا  آمریکا  سیمختلف از جمله حرفه پل  یکاربرد آن در بخش ها 

است که در ابتدای راه    2005این سخن مربوط به سال    دهرچن  53شد.   ی سخت را شامل م  ی و هم نسخه کپ

، بخش وسیعی از اسناد مالی ، اداری ، شخصی ، که مورد نیاز    2021دیجیتال شدن اسناد بودیم و امروزه در  

 دادگاهها است ، الکترونیک شده ، و الزم است تا کلیه اسناد و روش های کاغذی ، منسوخ گردد . 

ترونیک شدن ثبت اسناد ، اعم از روند ثبت شرکت ها ، دریافت دفاتر حسابداری  در قوه قضائیه ، روند الک 

و ... عموما ، موجب افزایش هزینه و طوالنی شدن زمان شده است بحث سند تک برگی یکی از کارهای  

 ثبت اسناد است .

سندیت اسناد الکترونیک در کشور و رسمیت بخشیدن به آن در عمل و عدم نیاز به برگ های کاغذی )به  

  ن ی از ا  ش یکه پ  ی معاون امور امالک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و امالک کشور: کاغذ  یزرند   د یصعگفته  

هستند، در    ی ز آن ناراضمردم ا  ی ول  شود ی هزار تومان صادر م 50با    نکیشد، هم ا ی تومان صادر م 235با 

 (. م یگران کرده ا  یکند، ما خدمات را با فناور  یگر ل یآمده است تا در کار مردم تسه یفناور   کهیحال

 یک : اسناد الکترونیکِ کاغذی 

  ی م  ی ملک  یاز انواع سند ها   ی کی  ی سند تک برگدر خصوصیت و ارجحیت سند تک برگی آمده است » 

سند منگوله دار بودند    یگردد. در گذشته همه امالک دارا   ی صادر م  ی باشد که توسط دفاتر ثبت اسناد رسم

  ی گردد و دارا  ی جعل م  ی سند منگوله دار به سادگ  اما گرفت.  ی مورد استفاده قرار م  ارینوع سند بس  نی و ا

نوع    نیکردند. ا  نییامالک تع  ی تمام  یرا برا  ی رو قانونگذاران سند تک برگ  نی است. از ا  ی کم  اریبس  تیامن

  ی سند تک برگ  افت یممکن است. با در  ر یغ با یتقر  زیباشد و جعل آن ن   ی هولوگرام خاص خود م ی سند دارا 

 مطمئن شود.  گران ی ت آن و عدم تصرف ملک خود توسط دیتواند از امن  ی مالک م

آن    ی سند تک برگ  افتیدر   یکند به سرعت برا   ی م  یدار یخر  ای سازد    ی را م  ی ملک  یهرگاه فرد   امروزه

آن   افتیو همه مالکان موظف به در  دیآ ی الزامات به حساب م ء جز ی سند تک برگ افت یکند. در  ی اقدام م

سند تک    ی ا کرده باشد و ملک دار  ی دار یرا خر  ی به بعد ملک   1390که از سال    ی هر فرد   ن یهستند. همچن
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  ی خوددار  ی سند تک برگ  افتیاز در   یفرد  چنانچهاقدام کند.  صدور سند آن  ی برا   ستی با  ی نباشد م  ی برگ

 54« خود با مشکل مواجه خواهد شد.  ی انجام امور ملک ی کند برا

 دو : سند تک برگی شبه الکترونیک ، عامل مشکالت حقوقی

کرده و مهم تر   دایپ شافزای  در برخی موارد کهبلحل نشده است  هنه تنها کاغذ و مراجع  ی کنون تیوضع در

در مدت    یبه صورت کاغذ   ی که قبالً در دفاتر اسناد رسم  یاست کار  افتهی  شیافزا   ز یو زمان ن  هانه ی آنکه هز

  ی و اگر هر اتفاق  هو خم ادارات مختلف شد  چی شدن گرفتار پ  ی طوالن  لیبه دل  نک یشد ا  ی انجام م  ی کوتاه

 ت.  افیخواهد  شیافزا ی رفت و آمدها و دعواها و دادخواست ها و مشکالت حقوق  نی ا افتدیب

محل وقوع   ی از دفاتر اسناد رسم ی کیبه  د یکردن سند ملک خود با ی تک برگ  ی که برا دیدر نظر داشته باش 

تک    یبرا   د،یدر اصفهان دار   ی آپارتمان  ی ول  دیکن  ی م  ی اگر شما در تهران زندگ  مثال   .دیمراجعه کن   ملک

با  ی برگ برعکس    نی . همچندیاصفهان مراجعه کن  یاز دفترخانه ها   ی کیبه    دیکردن سند آپارتمانِ اصفهان 

  سند کردن    ی تکبرگ  یبرا   د،یدر تهران دار   ی آپارتمان  ی ول  دیکن  ی م  ی حالت فوق؛ اگر شما در اصفهان زندگ

به    ی و درخواست ارسال سند تکبرگ  دییتهران مراجعه فرما   ی از دفاتر اسناد رسم  ی کی به    دیآپارتمان تهران با 

 . دییخود در اصفهان را بنما  ی محل زندگ

  55است   تومان در تهران  131,150 تکبرگ نمودن هر سند نهیهز

  ی نیتوان مبلغ مع  ی نشده است و در واقع نم  نیی نوع سند تع  نی صدور ا  یبرا  ی مشخص  نهیهز   چی در قانون هاما  

 آن در نظر گرفت. یرا برا

تومان خواهد بود که با    ون یلیم 2هزار تا    500حدود    ی زیچ  ی صدور سند تک برگ  نهیهز  ی به طور کل  اما

مشخصات    ی صدور سند تک برگ  نه ی کننده هز  ن ییاز عوامل تع  ی کیشود.    ی م  ن ی توجه به عوامل مختلف مع

صدور سند تک    نه یباشد هز  ی شتر ی متراژ ب  ی عنوان مثال اگر ملک بزرگتر باشد و دارا  به   باشد.  ی ملک م

ن   ی برگ   نه ی هز  ن یی در تع  ز نی…مثل نوساز بودن ملک، امکانات ملک و    ی خواهد بود و موارد   شتر ی ب  زیآن 

 56  آن موثر خواهند بود.  ی صدور سند تک برگ
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 سه : روش سخت اول دریافت سند المثنی  

سالی می شود که بحث تعویض سندهای قدیمی با سندهای جدید مطرح شده است؛ سندهای منگوله دار  چند  

 تبدیل می شوند که هریک ویژگی های خاص خود را دارد.  سند تک برگی  قدیمی به

باید اصل سند   انتقال سند مالکیت و چه برای تبدیل سند دفترچه ای به سند تک برگی،  چه برای نقل و 

مالکیت قبلی ملک یا زمین به اداره ثبت ارائه شود، در غیراین صورت سند جدید به شما تعلق نمی گیرد.  

باید قبل از اقدام برای تک  د  اگر سند منگوله دار شما مفقود، یا به دالیل مختلف غیرقابل استفاده شده باش

 برگی کردن سند، برای دریافت سند المثنی اقدام کنید. 

خود این گرفتن المثنی هم مراحلی دارد که می توانید درباره آن از کارمندان اداره ثبت سوال کنید. اطالعات  

سندهای تک  مربوط به نقل و انتقال سند در سندهای تک برگی وارد نمی شود و تنها مشخصاتی که در  

برگی نوشته می شود مشخصات مالک آن است. البته در این سند مختصر جایی هم برای رهن و سرقفلی 

 57ملک درنظر گرفته شده است.

 ه تبدیل سند قدیمی به تک برگ  سچهار : پرو

اسناد رسمی مراجعه می   دفاتر  به  یکدیگر  با  فروشنده  و  زمانی که خریدار   ، الکترونیک شدن  از  قبل  تا 

کردند، بالفاصله سند انتقال پیدا می کرد ، در حالی که در شیوه الکترونیک ، توقع آن است که این زمان  

 
 سایت یاسا   57
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کوتاه تر شود ، با عجیب ترین شکل ممکن ، انجام می شود به دو نمونه پرونده که هم اکنون در جریان  

 :است اشاره می کنیم

اسناد رسمی مراجعه می کند ، باید درخواست تک    زمانی که فروشنده با »سند های منگوله دار« به دفاتر

برگ بدهد ، یعنی این شخص ابتدا برگه ای را پر کند و در پاکتی بگذارد و برای سازمان ثبت اسناد بفرستد  

تا تک برگ او صادر شود و بیاید و سپس حق نقل و انتقال دارد ؟ این پروسه گاه تا چندین ماه به طول می 

مورد انتقال یک سند ، بیش از دوماه طول کشیده و تاکنون نیامده است( توجه داشته   انجامد )هم اکنون در

 د.  باشیم که این زمان کوتاهی نیست و هر اتفاق و یا دعوی و نزاع و ... امکان دار

مورد بسیار خطرناک تر در خصوص ورثه متوفی ، برای انتقال سند ملک موروثی است که ورثه باید ابتدا  

درخواست سند تک برگ بدهند و پس از آن که برای هرکدامشان سند آمد ، حق انتقال دارند و اگردر این  

 د.  بین ، احدی از ورثه فوت کند ، این روند ، استمرار می یابد و دعاوی بسیار فراوانی ایجاد می شو

 برای تسریع در کار ، وکالت  در همین زمان ، می تواند اختالفات بسیار در کار ها ایجاد شود زیرا ، معموال

داده می شود و اگر موکل فوت کند ، پروسه حل اختالف ، خواهد داشت و یا اگر در این مدت یکی از  

 د.  طرفین ، برای فسخ معامله اصرار داشته باش

هویتی  در حالی که اگر واقعا الکترونیک بود ، همان لحظه دو طرف وارد صفحه خود می شدند و با احراز  

 د. که شده بود ، ملک را به صورت رسمی ، منتقل می کردند و به لحظه همه کار تمام می ش

  26/04/1397حسین صعید زرندی ، معاون امور امالک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و امالک ، روز سه شنبه  

المی در شیراز افزود:  در همایش مشترک منطقه ای مدیران کل ثبت اسناد و امالک و بنیاد مسکن انقالب اس

چرا باید برای دادن یک برگ کاغذ به مردم این همه نارضایتی ایجاد شود، صدور سند یک برگ کاغذ  

 .است، کار سخت عمرانی نیست

راستی چرا سازمان ثبت باید مردم را اینگونه نارضا کند ؟ خود آقای صعید زرندی به رمز و راز آن پاسخ  

: کاغذی که پیش از این  ک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و امالک کشور گفتداده است : معاون امور امال 

ولی مردم از آن ناراضی هستند، در    هزار تومان صادر می شود 50تومان صادر می شد، هم اینک با   235با 

 58حالیکه فناوری آمده است تا در کار مردم تسهیل گری کند ، ما خدمات را با فناوری گران کرده ایم. 

  235یقا همین جمالت ، رمز و راز نارضا تراشی در فرایند الکترونیک است کاغذی که پیش از این با  دق

در این جمله ، همه مسئله گفته شده ، اما به  هزار تومان صادر می شود  50تومان صادر می شد، هم اینک با 

 زیر دست ها گفته کار کنند در حالی که ریشه تفکر مدیران است  
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 :در حالی که 

، مردم در منزل می    با این همه امکانات موجود ، اینترنت و موبایل ، رفتن به ثبت اسناد دیگر الزم نیست :    1

 د.  توانند خودشان همه امور را انجام دهن

 امنیت تبادل اطالعات ، قابل تامین است  :  2

   اصال کاغذ الزم نیست و هولوگرام نیاز ندارد:  3

  ک ی   شودی آنها رد و بدل نم  مانندکاغذ تک برگ و هولوگرام و    چگونهیه  وراه حل بهتر آنالین وجود دارد  

  ی فرد   نی آخر  ا یمستاجر و    ن یآخر  ا یو    داریخر  نی آخر   ایمالک    نی خرآکه    شودی م  دیتول  کی سند الکترون

روشن    امالانتقال ک  رقابلی غ  ایباشد قابل انتقال    خواهدی که م  ی حق به هر شکل  نی ا  مشخص استکه حق دارد  

و صرفا در سامانه است ، آن هم نه به صورت اسکن ، بلکه به صورت متا دیتا ، که    و مشخص خواهد بود

 ت.  کامال قابل اطمینان و غیر قابل جعل اس

بشود که    تاادی مت  و  تایا به دبرود و صرفاً اتک  دیبا   نی از ب  نهایو اقسام کاغذ ها و هولوگرام ها و امثال ا   انواع

در غیر این صورت ، جز مزاحمت هرچه بیشتر    شده است  کی گفت کار الکترون  توان ی شود م  نیاگر چن

 د.  نخواهد بو

رسمی ، با  ها کمتر شود اما در رابطه با ثبت اسناد    نه یهزو    عتر یآن است که کارها سر   ی شدن برا  ک یالکترون 

 ت. شده اس گزاف یها  نه ی و هز ی و زمان بسیار فراوانموجب کند الکترونیک شدن ، معکوس شده و

 پنج : طرح ارتقای سند رسمی 

و دفتر   سیرئ  خندانی   ی عل  ، 1400اردیبهشت    29 : »  ارانیکانون سردفتران  ارتقای سند  اعالم کرد  طرح 

 59 «  درصد کاهش می یابند 80رسمی اجرا شود پرونده ها  
مترقی و پیشرفته است. این طرح در راستای شفاف سازی، کاهش پرونده های مراجع طرح ارتقای سند رسمی بسیار  

بود که    یمصوبه مجلس قبل  نیآن طرح آخر  قضائی، در راستای شناسایی اموال مردم و افراد و اموال دولتی است.

ن قانون هر گونه  در آ  نکهیبه آن وارد شد که بر اساس ا  یشرع  راداتینگهبان رفت و آنجا ا  یمصوب شد و به شورا

 ی ب   کباره یمردم را کالً    یاسناد عاد   دیتوان  یدانست که شما نم  راد یرا ا  نیاعتبار دانستند و ا  رقابلیرا غ  ینوشته عاد 

 همه کشور آماده شود.  یبرا  یصدور سند رسم  یها برا رساختیکه ز یتا زمان   دیناعتبار ک

 ش یامسال ب   لیاز اواخر پارسال و اوا   باًیشود، تقر  لیو مجلس تعط   ابد یکرونا شدت    نکهیهم تا قبل از ا   راداتیا   نیا

  ی که شورا یموارد  جیشده و به تدر لینگهبان تشک یشورا راداتیدر جهت رفع ا یقضائ  ون یسیجلسه در کم 10از 

 
  80اجرا شود پرونده ها    یسند رسم   یارتقا  طرح »  با مهر:   یلیتفص  یدر گفت وگو  ی خندان  ،1400  بهشت ی ارد  29،   مهر  یخبرگزار ،    مهسا   شمس   59

 « ابند ی یدرصد کاهش م
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  ل ی و تبد  دییجا برود و تأو به آن   میکن  نینگهبان را تأم  ینظر شورا  می و اگر بتوان  میکن  ینگهبان مطرح کرده برطرف م

 شود. یم جاد یافراد ا تیو مالک یدر حوزه ثبت سند در دفاتر رسم یبه قانون شود، اعتقاد دارم انقالب

، بحث قولنامه های عادی که بین افراد وجود دارد  میزان مراجعات و تنظیم اسناد در دفاتر به شدت باال می رود 

اسناد رسمی در سامانه ای که قرار است سازمان ثبت طراحی کند قرار گیرد. منتفی می شود و همه باید در دفاتر  

هر کسی می خواهد هر قرارداد، انتقال، توافق نامه ای بنویسد باید در سامانه ثبت کند و پیش نویس در آنجا ثبت  

 شود و سپس برای تنظیم سند به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کند. 

 قضائی   دستگاه   گریبانگیر  هم االن  اختالفات و مسائلی که در حوزه اسناد عادی وجود داشت واین امر سبب می شود  

 های متعددی را در دستگاه قضا تشکیل داده و ادعاهای متفاوتی که مطرح می شود، برطرف شود.  پرونده  و است

یک شیوه سنتی و  مشکل این طرح آن است که سندیت اسناد الکترونیک تولیدی از سوی ذی نفعان را ، به 

 د.  کاغذی گذشته مرتبط کرده و الزام به حضور در دفاتر را بحث می کن

روش صحیحی را بیان کرده است.  60این در حالی است که در خصوص حذف »بنگاه های معامالت ملکی«  

»تعارض منافع« همین است که برای حذف حریف ، به راحتی قانون تبیین می شود اما برای تثبیت منافع  

 
 یک نمونه از معامله مسکن و هزینه اضافی تک برگی   60

صورت گرفت بال    د یبازد  میردک مراجعه    یکباب آپارتمان به بنگاه معامالت مل کی  دی خر ی از اقوام برا   یکیهمراه با    03/02/1400روز    1:30ساعت  

  ک ی  د ی رس  ون یسی مکنوبت به پرداخت حق    یوقت  تمام و هر دو طرف از بنگاه معامالت خارج شدند.   معامله   4فاصله نشست معامله انجام شد و ساعت  

  یعنی  ستی تومان ن  ارد یلیم   4  یال  3از    متر کمعامالت آپارتمان    نیتریدر تهران معمول  امروزه  شد   ی پرداخت م  ونیسی مکبه عنوان حق   د یدرصد معامله با

استاد و    نیو چند  شورک  یعال  وانیشود با قضات د  یپرداخت م  ونی سی مکتومان حق    ونیل یم  40تا    30قولنامه    کیمعامله ساده با نوشتن    کی  ی برا 

  چ یمعامله است و ه   نی گفتند تعهد به عهده طرف  یجملگ  ستیافراد در برابر معامالت مربوط چ   نیا  یقانون  تی مسول   هک   ردمکحقوق مشورت    ی ترا کد

 ندارند.  یتی مسول

 ست؟ ی همه پول بابت چ  نی ا پس

حق العمل    یشود وقت  ی ختم نم  نجایبه ا  فساداندازه درآمد دارد؟    نیبه ا  شهی و هنرپ  ست یفوتبال  ی ، سردفتر ، مهندس و حت  ی، قاض  لیک جراح ، و  دام ک

 افراد هستند.   نی هم  نکمس متیعامل رشد ق  ن یمهمتر ه ک م ینی ب یشود م  یمعامله پرداخت م مت یبراساس ق

گفتند    ردمکمراجعه   یومتکح راتیما خارج است به سازمان تعز  فهیگفتند از وظ  ردمک نابسامان به سازمان ثبت مراجعه   تیوضع نیبه ا  ییپاسخگو  ی برا 

 د.  به عنوان ضابط به ما گزارش بده  دیوزارت صمت با

 است   یبر اساس مصوبه قانون هک گفتند   ردمکوزارت صمت مراجعه    به

 شده است،   جادیا  ت یوضع نیا ی پنجعل  یو امضا  یمربوط است بامهر گنجعل  هیهمان اتحاد  ا یبله مصوبه از طرف صنف    ه ک  دم ید  ردمکمصوبه مراجعه   به

  هکشده    ینی بشیو در آن پ   یتحت عنوان اعتبار اسناد رسم   مینوشت   یا  حه یبه عنوان مرجع نظارت بر حقوق عامه گفتند ال  ردمکمراجعه    هییقوه قضا  به

 !ندک  نیی موضوع را تع نیتعرفه ا هییاقوه قض سیرئ

   نگهبان ی شده و رفته شورا   بیتصو هک گفتند  ردمکبه مجلس مراجعه    ی دواری ام  با

  هییقوه قضا  فهیامر از حوزه وظ   نیشده است ا  دی ق  26/3/99مورخ    18368/102/99شماره    رادیبه موجب ا  دمید  ردمکنگهبان مراجعه    ی شورا   به

 .  ردرا ندا ارک ن یحق ا ه ییقوه قضا سیخارج است و رئ

 !نندک را حل  لکمش ن یپناه بردم تا مردم ا یمجاز ی فضا  به

 بدهند.    یسر و سامان  تیوضع   نیو به ا  نندک  دایمردم پ  نمک  دای من نتوانستم پ هکرا   ینابسامان ن یبگردد و مسئول ا ام یپ  نیدست به دست ا  دیشا

 یرد شده ا  ی توجهیماست با ب شورکامروز معضل  ه کفساد  کی نارکاز   یدهیو آن را نشر نم یخوان  یرا م امیپ  نیا  اگر



 

دفاتر ، قانون، نوع دیگری نگاشته می شود تا مردم همچنان مجبور به حضور در دفاتر باشند و مبالغی را  

معامالت امالک و دفاتر اسناد نیست و مردم می توانند بر اساس  بپردازند در حالی که امروزه نیازی به بنگاه  

قوانین موجود ، به راحتی در ظرف چند دقیقه ، نقل و انتقال بدهند بدون امکان جعل و کالهبرداری که مثال  

 د. یک ملک به چندین نفر فروخته شود و دهها و صد ها پرونده در دادگاه ها بوجود بیای

 اسناد رسمی  شش : تخلفات سردفتران

، تخلفات و    1400  بهشتیارد  29همان مصاحبه  در    اران یکانون سردفتران و دفتر   سیرئ  ی خندانآقای علی  

 جرائم سردفتران را بیان کرده است :  
  خود   که  نظارتی  های  حوزه   حتی کنید قطعاً مرتکب تخلف می شوند. در هر حوزه ای بخواهید ورود ان  سردفتر

 نیست،  مستثنی  موضوع  این  از  هم  ما  حوزه .  افتد  می  اتفاق  حوزه   آن   در  حتماً  تخلف  دارند  قانون   اجرای  بر  نظارت

  و   خطا  قانون   اجرای  راستای  در  غیرعمد  صورت  به نوع یک  که  است نوع دو  به  تخلفات اما افتد   می   اتفاق  تخلفاتی

  عمداً  همکاران  از  برخی  و   آید   پیش  دفاتر  حوزه   در  است  ممکن  که   است  عمدی  صورت  به نوع یک  و   کند  می  اشتباه 

 .شوند مرتکب را تخلفاتی

ور فعال داریم میزان تخلفات نسبت به موارد مشابه  کش  در  که  دفاتری  تعداد   نسبت  به   یعنی  است  کم  بسیار قسمت دوم

این نکته مثبت در حوزه ما محسوب می   شود. در حوزه ها و سازمان ها و مجموعه های مشابه بسیار کم است و 

 . افتد می اتفاق حوزه  این در که است مواردی جزو تخلفات اشتباه فردی، سیستمی یا در مجموعه است که

 سردفتران متخلف  قانونی مجازات های  هفت : 

مسئولیت  است.  مدنی و کیفری  مسئولیت  و یک  انتظامی است  مسئولیت  است. یک  مورد  دو  مسئولیت سردفتر 

  دارند  مدنی مسئولیت نه اینها  که باشیم داشته تخلفات یکسری است ممکن گردد، می  بر سند  انتظامی به حوزه تنظیم

 .دارند کیفری مسئولیت نه و

صوص  خ این در. است  تخلف این و نگرفته و گرفت می  سند تنظیم  برای را مدارک یکسری  باید فرد  مثال به عنوان 

رود. دادسرا کیفرخواست صادر و به دادگاه انتظامی می  و بازرسی انجام می شود و گزارش بازرسی به دادسرا می  

رود و دادگاه رأی الزم را صادر می کند که از توبیخ با درج در پرونده شروع می شود تا انفصال دائم از خدمات  

 سردفتری است. 

از شغل سردفتری است. انفصال  است، حداکثر هم  با درج در پرونده  توبیخ    فرد   که  تخلفی نوع اساس  بر حداقل 

  انفصال   به  منجر  که  است  مواردی  از  معارض   اسناد   تنظیم.  شود   می   ها  مجازات   این  از   یکی  شامل  شود   می  مرتکب

 .شود  می سردفتری شغل از دائم

 
مالیات بر اساس »ارزش منطقه ای زمین« محاسبه می شود و در حالی که یک بنگاه معامالتی دهها و صدها  این در حالی است که در معامله مسکن ،  

وزارت    میلیون تومان دریافت می کند ، سازمان مالیاتی ، از آن محروم می شود و نکته مهم تر آن که اگر »معامالت ملکی« در همان پلت فرم موجود 

 اوال هزینه های مردم کاهش می یابد ، ثانیا سند الکترونیک به سرعت صادر می شودصمت ، توسط خود مردم وارد شود ، 

 



 

مباحث حقوقی هم در مواردی که ممکن است این تخلف جرم هم باشد، اینها در مرجع قضائی رسیدگی می شود و  

  تخلف  از  ناشی که  شده   شناخته   اعتبار   بی مالکیت مالکیت فرد زیر سوال رفته یا اگر جرمی مرتکب شده باشد که  

  رفته،  بین  از  مالکیت  و  شده   انجام او  برای سند  تنظیم  که  مقابل  طرف  خسارت  جبران   به  موظف  باشد  سردفتر  عمدی

شده است، عمداً  یکسری مسائل کیفری هم دارند که این تخلفات عمدی بوده یعنی سردفتر جعلی مرتکب    .است

احراز هویت را انجام نداده است، عمداً امضای کسی را گرفته که نباید می گرفت و کس دیگری به جای آن امضا 

 61کرده است. 

تمامی این تخلفات و اشتباهات ، با سند تمام الکترونیک ، حذف خواهد شد و زمینه ای برای آن نمی ماند  

دم بر اساس آن چه در صفحه می بینند ، و متکی به دیتابیس ها  و پیشگیری قطعی صورت می گیرد زیرا مر

اما اگر همچنان امور  مطمئن است ، سند را انتقال می دهند و همزمان کل حقوق دولتی را پرداخت می کنند  

شبه الکترونیک و درواقع کاغذی و با مراجعه باشد ، تخلفات به اشکال مختلف ادامه خواهد یافت و ریشه  

 د. شکن نخواهد 

 ت : اعتبار سند عادی ، در روش جاری  شه

گالیه های فراوانی صورت می گیرد که اسناد عادی مشکالت فراوان دارد ، و راه حل را ، رفتن به دفاتر  

مجبور به    ی رسمی ،اسناد ملکدعاوی  چرا در  اسناد رسمی و ثبت آن می دانند اما هرگز نمی پرسند که  

  اصلی ضرورت مراجعه قاضی به سند عادی و قولنامه ، آن   لی از دال  ی ک؟ ی  م یهست  یمراجعه به اسناد عاد

محاسبه   ی منطقه ا متیق،  اسناد  دفاتر و چه در  اتیچه در مال، ملک  ی صادره برا  ی در اسناد رسم، است که 

تومان    اردیلیچند م  متی ق   بامنزل    ک ی  کهی دارد در حال  ی اصل  متی با ق  فراوانی اختالف  ،  متی ق  نیشود و ا   ی م

حساب    اتیکه در اداره مال  ی متی چه ق  ستی ن  شتریتومان ب  ونیلیم  نی آن چند  ای  منطقه   متی ق  ،  شودی فروخته م

  قت یدر حقدر هر دو مورد ، این اشکال وجود دارد،    شود  ی که بر آن اساس صادر م  ی سند رسم  ایشود و    ی م

استمرار  و    م یقد  در ماندن    لی شود و به دل  ی گفته م  ا یکه رسماً دروغ نوشته و    یموارد   از   ی ار یبه مانند بس 

 ت.  اس نگونهیا  زیرابطه ن   نی در ا دارد،همچنان ادامه ، منسوخ شده  یروش ها 

و ملک و اموال غیر منقول و منقول و همه موارد نقل و انتقال به هر شکل و نوع و قیمت و    اگر سند منزل

 ، آنال  ، کیالکترون   % 100به صورت    کیفیت  امروز  یی هاکاال  همه   مانند   به  مردمشود    ی ات یعمل  ن ی و    ه که 

و    دیکه خر   واقعی   متیو بفروشند و ق   ندبه همان صورت بخر   ز یکنند ملک را ن  ی فروش م  ای   ی داریخر

  ( و انکار   دیقابل ترد  ری غی )سند رسم  (داده شد  حیهمانگونه که توض )  ،سند    نیرا درج کنند و ا   ،فروش شده

 
  80اجرا شود پرونده ها    یسند رسم   یارتقا  طرح »  با مهر:   یلیتفص  یدر گفت وگو  ی خندان  ،1400  بهشت ی ارد  29،   مهر  یخبرگزار ،    مهسا   شمس   61

 « ابند ی یدرصد کاهش م

https://www.mehrnews.com/news/5216041/  
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و مشکالت سند عادی کال از بین    حکم خواهد کرد  ی بر اساس سند رسم  زیصورت محاکم ن  نیاست در ا

 ت.  خواهد رف 

 ت.  با قیمت های واقعی ، قابل مقایسه نیسبه این برگه قیمت گذاری توجه نمائید ، قیمت های منطقه ای  

 
 : پیشگیری از تخلفات با سند رسمی آنالین بدون کاغذ و مراجعه نه

  ی نیقوان  ن تری  از مهم   ی ک برخی از اساتید بزرگ ، راه حل اختالفات و مشکالت را اینگونه بر شمرده اند : »ی 

  ر ی در معامالت غ  یدر مورد نقش و اعتبار سند عاد  ژه یبه و  یی در دستگاه قضا  یار یبس  یدعاو   جادیکه سبب ا

  ی حقوق  یاز دعاو   ی بخش قابل توجه   ی و ملک  ی باشد . اختالفات ثبت  ی منقول شده است، قانون ثبت اسناد م

کامل    یو اجرا  ی منقول بدون سند رسم  ریغ  یدهد که با اصالح قانون ثبت و عدم استماع دعاو  ی م  لی را تشک

اما   62یی(  صفا   نیدحسی س)  «نمود .  یر یجلوگ  یگونه دعاو  نی از طرح ا  یاد ید زتوان تا ح ی  طرح کاداستر م

نیازی به تغییر قوانین و یا نوشتن   و از بین بردن زمینه تخلفات و یا دعاوی ،  کی اسناد الکترون  تیسند   یبرا

که در اداره    ی اسناد  ی » قانون مدن  1287طبق ماده    ستی کافبرنامه خاص از سوی سازمان ثبت اسناد نیست ،  

آنها و برطبق    تیدر حدود صالح  ی رسم  نی مامور  ری در نزد سا   ای  ی دفاتر اسناد رسم  ایثبت اسناد و امالک و  
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و بقیه قوانین    63قانون تجارت الکترونیک    15و    14« و ماده  است  ی رسم  شده باشند  م یتنظ  ی مقررات قانون

مسئولین   و   ، قضات  برای  الکترونیک  سند  اوال مفهوم   ، الکترونیک  اسناد  سندیت  کننده  تایید  و  الزامی 

درآمدزائی تفهیم شود ، و ثالثا ،    کشوری ، توضیح داده شود و ثانیا : رسمیت آن )غیر قابل تردید و انکار( 

توسط هر سازمان و دستگاه اجرائی، )از جمله قوه قضائیه و وزارت صمت و سازمان ثبت اسنادو ثبت احوال  

و ... ( به اسم الکترونیک ، از بین برود تا تعارض منافع ، مانع پیشرفت )در پوشش الفاظ حقوقی( نشود ، و  

وزارت   ل یاز قب ی دولت ی از نهادها ی کی  یاز سو ،  ، و حتی متعلق به بخش خصوصی  پلتفرم ها هی به کلرابعا :  

  و یا اطالعاتی   داده شود که هر فاکتور  «تی مورام، »   ی گری د  ی هر سازمان دولت  ای و    هقضایی  قوه  ایاقتصاد و  

رسمیت    16خواهد بود، )در ماده    ی رسم،  است    دیی مورد تا و    »مطمئن«  آنها  یتا یو د  کنندی که آنها صادر م

آن پذیرفته شده است برای تاکید چنین شود( و کل آن در اختیار مردم قرار گیرد و نیازی به رفتن به هیچ  

  و فروش   دیخراسناد هر مسئله و موضوع، و مدارک    هی روش باعث خواهد شد که کل نی اواسطه ای نباشد.  

)مانند دیجی کاال   کوچک اریو فروش اقالم بس دیدر خر ی حت،  و نقل و انتقال ، اعم از منقول و غیر منقول 

اسنپ( رسم،    و  رسم  وشود    ی اسناد  سند  ترد)  ی با  و  ن  دیانکار  صورت  (  ستی مسموع  به  دادگاه  به  که 

. فقط در این صورت است که تخلفات و اختالفات ، بشدت  خواهد شد ارائه ی )نه پرینت و مهر(کیالکترون 

، با اسناد علم آور قطعی و    زمان ممکن  ن یتردر کوتاه   ،اختالفاتکاهش خواهد یافت و در صورت بروز  

 د.  حل و فصل خواهد ش مطمئن ، و سند رسمی ، در کوتاه ترین زمان ممکن،

 : نزاع بر سند رسمی خودرو نزد مامورین دولت  ده

ه سند رسمی چیست ؟ در قانون به صراحت تاکید شده است که سه حالت دارد اما بنا به برداشت های  اینک 

مختلف علمی و یا تعارض منافع ، قسمت »نزد مامورین« غفلت شده است ، مامور دولت ، اعم از کارمند و  

لت هستند که به  هر شخصی است که دولت به وی ماموریت دهد و »دفاتر اسناد رسمی« نیز ، مامورین دو

عنوان خاص ذکر شده اند ، دعوای حقوقی شدیدی بین نیروی انتظامی و سازمان ثبت بر سر اینکه نقل و  

 ت. انتقال خودرو در کدام یک انجام شود وجود دارد ، و کشمکش های فراوان در آن اس

مدارک  اعالم کرد :    یی بخشنامه به مراجع قضا در    12/1395/ 21رئیس قوه قضائیه    ی جانیالر  ی صادق آمل

در دفاتر اسناد ثبت    د یخودرو با   ی سند رسم،    ستی ن  ی نداشته و سند رسم  ی پالک اعتبار  ض یمربوط به تعو 

 
از حیث محتویات و امضای مندرج در آن، تعهدات طرفین یا طرفی    ایجاد و نگهداری شده اند  مطمئن کلیه » داده پیام« هائی که به طریق    -   14 ماده  63

در مراجع   در حکم اسناد معتبر و قابل استناد کلیه اشخاصی که قائم مقام قانونی آنان محسوب می شوند، اجرای مفاد آن و سایر آثار   که تعهد کرده و

 قضائی و حقوقی است. 

و تنها می توان ادعای    انکار و تردید مسموع نیست  مطمئنامضای الکترونیکی    ومطمئن  الکترونیکی  ، سوابق  مطمئن نسبت به » داده پیام«    -  15 ماده

 قانونی از اعتبار افتاده است. به» داده پیام« مزبور وارد و یا ثابت نمود که » داده پیام« مزبور به جهتی از جهات  جعلیت 

 



 

د  ثبت اسناد معامالت خودرو که در دفاتر اسنا  یاجرا،یو ادار   یی قضا   یواحدها  گرددی لذا مقرر م...  شود

و    دنیقرار داده و از اعتبار بخش توجهمورد   تیمالک صی تشخ  ی را به عنوان مالک قانون دهیثبت گرد  ی رسم

 64  .ندینما  زیپره دایاک  تیمالک ی پالک خودرو به عنوان سند رسم ضیاتکا به مدارک مربوط به تعو 

باید ابتدا نزد ما انجام شود  نکته حائز اهمیت آن که در این میان دفاتر معامالت ملکی نیز مدعی هستند که  

 د.  و کد رهگیری بگیرند و درآمئی نیز نصیب آنان شو

ادار  وان ید   ی عموم  ات یه   1399/12/2مورخ    1863شماره    ی را بر  عدالت  مبنی  بندها ی    3و    2  ی ابطال 

شماره   در    امالک  و  اسناد  ثبت   سازمان  اسناد  امور  معاونت  1394؍8؍27-94؍147204بخشنامه  کشور 

 .صادر شد اما مورد پذیرش سازمان ثبت نیست   65، الزام به سندرسمی در دفاترخصوص 

اسناد و امالک کشور   س یرئ  1400  بهشتی ارد  27دوشنبه    سبز خودرو سند    برگ  »   :گفت  سازمان ثبت 

استدالل ما این است که نظم جامعه ایجاب می    ...نسخ قانون را ندارد    تیعدالت صالح  وانی د  و   ستین  ی رسم

باید یک جایی به این معضل پایان داده شود و امنیت روانی مردم نسبت به اسنادی که دارند افزایش    کند که

 «  66یابد. 

رئیس  این سخن از سوی یک حقوقدان بعید است : »   در حالی که صراحت قانون مدنی آن را پذیرفته است ،

سند عادی است  برگ سبزی که در نیروی انتظامی صادر می شود    گفت :سازمان ثبت اسناد و امالک کشور  

 «  نه رسمی 

این گونه سخت گیری ها ، و تعارض منافع ، نه تنها مسئله »سند رسمی خودرو« را حل نکرد بلکه با توجه  

وارد شدن در این گردونه ، موجب معضالتی    به هزینه های فراوان، مردم راه های دیگری پیدا کردند و بدون

  ک ی در سال گذشته، نزد  » :  ه شد  گفتبرای خود و جامعه شدند که بخش کوچکی از آن در همین مصاحبه  

به موجب انجام معامله    ن یشده است که طرف  لیخودرو تشک  ی سند رسم  م یهزار پرونده الزام به تنظ  79به  

« علت این  در محاکم شده بودند. ی مواجه و ناچار به طرح دعو  ی تنقل و انتقال خودرو با مشکال  یبرا  ی عاد

مشکالت ، هزینه های فراوانی است که بر مردم تحمیل گردیده و هر سازمان و دستگاه و دفتری در صدد  

 است تا از این معامله ، درصدی نصیب وی شود . 

 
  ینداشته و سند رسم یپالک اعتبار  ضیمربوط به تعو مدارکیی : به مراجع قضا ه ییقوه قضا س یرئ بخشنامه ،   22/12/1395 خبرگزاری فارس ،  64

 در دفاتر اسناد ثبت شود  د یخودرو با یسند رسم  /ستین

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13951222000746   
 یعدالت ادار  وانید یعموم  اتیه  1399/12/2مورخ   1863شماره    ی را سایت اختبار ،  65
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این نزاع ، صرفا بدلیل »تعارض  واقعیت حقوقی آن است که نه حق با سازمان ثبت و نه با پلیس است ،و  

منافع« ، ادامه دارد و حل نشده و نخواهد شد مگر آن که مفاهیم قانونی را واقعا حقوقی نگاه کنیم و غرض  

اصلی ، صدور »سند رسمی« بر اساس »مُر قانون« ، بدون هدف »درآمدزائی« برای پلیس و دفاتر و سازمان  

ه شود ، می تواند با ماموریتی که به »پلت فرم خرید و فروش«  ثبت و ... باشد اگر حقوق الکترونیک توج 

شرکت های خودرو ساز و یا وارد کننده ، و همچنین به سامانه های الکترونیک خرید و فروش آنالین داده  

می شود کل اسناد ، رسمی شود و همان سند به لحظه ، تمام الکترونیک ، صادر شود و پرینتی گرفته نشود  

قانون    16مهر و امضاء ندارد و بالفاصله در کلیه محاکم مورد استناد قرار گیرد ، هرچند طبق ماده  و نیازی به  

تجارت الکترونیک ، این ماموریت هم الزم نیست و سند مطمئن ، »غیر قابل تردید و انکار« است که صفت  

سند خودرو بر عهده    ثبت   نهیهز   اصلی »سند رسمی« است، شامل چنین اسنادی می شود. آنگاه این نزاع »

از بین خواهد رفت ، زیرا دیگر هزینه زائدی برای دفاتر اسنادرسمی وجود ندارد که    67«  است  ی چه کس

 نزاع بر سر پرداخت آن بشود

  

 
ثبت سند خودرو    نه یهز  نکهیبر ا   یمبن  ی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به سوال  اران یکانون سردفتران و دفتر  س ی رئ  یخندان  یعل  1400خرداد    15  67

پرداخت کنند    یرا توافق  نهیو فروشنده توافق با هم داشتند که هز   داریها در قانون کامل مشخص است. اگر خر  نه یاست، اظهار کرد: هز  یبا چه کس

اصالً    ایباشد و    دار یخر  ایبه عهده فروشنده    نه یگذارند هز  یقرار م  سندینو  یکه م  ی نامه ا   عه یو فروشنده در مبا  دار ی خر  یعنی  . ستین  یبحث  گر یکه د

 ماند.  ینم  یباق گر ید یمشخص است و حرف نجاینصف نصف باشد، ا

ها   نه یهز د یکه مالک با  یکس  د یگو ی ها و حق الثبت م ات یثبت سند با فروشنده است. قانون مال نه ینشد، در بحث خودرو عمدتاً هز جاد یا یاگر توافق

را    نیداشته باشند که ا  ی گریو فروشنده توافق د  داریخر  نکهیشده که حق الثبت با فروشنده است مگر ا  دی ها تاک  اتیدر قانون مال   را پرداخت کند.

است    داریسند با خر  میتنظ   نهی به بعد هز  ن یاز شهرستان ها نوشته بودند از ا  یبرخ  داد.  رییدو گروه با هم قانون را تغ  ا ی  هیتوان بر اساس دو اتحاد  ینم

 توافق است و در صورت عدم توافق با فروشنده است.  ا یرا مشخص کرده است،  فیاست. قانون تکل یرقانونیغ  میتصم  ن یکه ا

 است  ی ثبت سند خودرو بر عهده چه کس نه یهز کرد؛  حیدر گفتگو با مهر تشر  یخندان  ،15/03/1400 خبرگزاری مهر 

https://www.mehrnews.com/news/5227934  / 

https://www.mehrnews.com/news/5227934/
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 فضای مجازی احراز هویت   - 2فصل 

برای فرد ، سازمان یا نهاد است   «فضای مجازی» در    « شبکه ای»یا    « هویت آنالین»یک    « هویت دیجیتال»

توصیف کند و حاوی اطالعاتی در مورد روابط موجودیت    «منحصر به فرد»تا شخص یا چیزی را به طور  

دانستن این است که شخص با چه کسی    «عملیات فضای مجازی»و    «امنیت سایبری»چالش اساسی در  .  است

یک شخص یا نهاد در فضای مجازی    «قیق هویت تعیین د»در حال حاضر ،   .یا از چه چیزی دفاع می کند

 ، ، به یک سیستم شناسایی واحد و تأیید شده IT لفه یک سیستممورای شناسایی هر واحد یا  ب.  دشوار است

 68 .نیاز است

 

بت به ت تا بتوان  هر  احراز هویت الزمه هر اقدام نـس خص حقیقی و حقوقی، اـس   معامله ای را انجام داد یا  ـش

ا   ــت  قراردادی را منعـقد کرد و ـی ــائی را    ودادخواسـ ــیوه  عملی کرد،  اـقداـمات قضـ ه شـ ـهای  دراین رابـط

گوناگونی در روش ـسنتی وجود داـشته که هر بار الزم اـست فتوکپی ـصفحات ـشناـسنامه و کارت ملی و. . . 

، و عدم شـناخت قوانین ، هزینه های سـنگین برای  ویا با تغییراتی ، با وسـواس شـدید مسـئولین  ارائه شـود  

 انجام یک کار ساده ، صورت می گیرد

ا هر ـبار مراجـعه وی فقط   ــت و ـب امروزه ـبا روش الکترونـیک، فقط ـیک ـبار »احراز هوـیت« فرد ـکافی اسـ

ود و بدون   ود و کل اطالعات وی، بر روی مونیتور، دیده ـش ماره ملی« وی با رایانه چک ـش ت »ـش کافی اـس

 مکان جعل، بتوان خدمات را به وی ارائه داد و یا با مشخصات بیومتریک احراز هویت شود. ا

به منظور    ی کیالکترون  قیاز طر ی کســ  «تیهو  دییتأ»  یاســت که برا  یندی، فرا  ی کیالکترون  تیاحراز هو»

خدمات »  یافراد برا  ی شود. وقت ی اطالعات استفاده م  ریو سا  «ی کیالکترون  یحساب ها»به   ی اجازه دسترس

ــامل  نهایکنند ، ا ی م جادیا  «هینما»کنند و   ی ثبت نام م  «ی کیالکترون ــت   «رمزعبور»و   «ینام کاربر» ش اس

  دیی تأ»  یها  رساختیز  جادیاز دولت ها در ا  یاریشود. بس ی استفاده م  «ی کیالکترون  تیاحراز هو»  یکه برا

 
68 AR Friedman and LD Wagoner , “The Need for Digital Identity in Cyberspace Operations” , 

https://www.jstor.org/stable/26487493 , Journal of Information Warfare , Vol. 14, No. 2 (2015), pp. 41-51 (11 

pages) 

Digital identity is an online or networked identity in cyberspace for an individual, organization, or entity to 

uniquely describe a person or a thing and contains information about the entity’s relationships. A critical 

challenge in cybersecurity and cyberspace operations is knowing with whom or what one is defending. Currently, 

it can be difficult to accurately determine the identity of a person or entity in cyberspace. A unified and verified 

identification system for each entity or component of an IT system is needed. This paper will identify the 

challenges and opportunities that digital identity technologies introduce for cybersecurity and cyberspace 

operations. (AR Friedman and LD Wagoner 2015)   

 

https://www.jstor.org/stable/26487493


 

 ی دسـترسـ  ی از خدمات دولت  «ی کیالکترون  فیط»کرده اند تا شـهروندان بتوانند به    یگذار  هیسـرما  «اعتبار

 69  .«کنند دایپ

 

 

 یک : اشتراک گذاری احراز هویت 

اده ترین ـشکل ممکن ، احراز هویت را عملی نماید ، بهره وری از احراز   یکی از مواردی که می تواند به ـس

 هویت توسط سازمان ها و نهادهای خصوصی و دولتی است که قبال انجام شده است 

ان ثبت به عنوان مثال ، هر شخص ، در یک یا چند بانک اطالعاتی از قبیل دانشجویان ، کارکنان و یا مشتری

 شده و احراز هویت گردیده است 

ــپه ، صــادرات و غیره ، حضــورا مورد احراز هویت قرار   کلیه مشــتریان یک بانک ، همانند بانک ملی ، س

ــتریان ، می توانـند به راحتی با  به دیگر پایـگاهـها ، انتـقال اطالعات دهـند ونـیازی به   APIگرفـته اند ، این مشـ

 ثبت نام جدید نباشد

 ایل آن ها نیز ، به عنوان یک »اقامتگاه« جهت ابالغ ها واطالع رسانی ها مورد قبول قانون است تلفن و موب

 تسهیل احراز هویت  تجمیع و نقش دولت ها در دو : 

ــلی »در مورد دوـلت ـها ،  » احراز هوـیت الکترونیکی ، تواـنایی ایـجاد ـنام ـکاربری ، ـگذرواژه و   «جنـبه اصـ

برای   «هویت یکبار مصرف»این   د.استفاده شو  «چندین سایت دولتی »است که می تواند در    تمرکزنمایه م

ت و بسـیاری از   هروندان کارآمد اـس نام کاربری و گذرواژه اولیه   .را کاهش می دهد  «کارهای تکراری»ـش

 70 «.أیید می شود که وقتی از آنها در سایت های دیگر دولتی استفاده می شود ، معتبر هستندبا اطمینان ت

ــارـکت الکترونیکی دوـلت» ــهروـندان  در »احراز هوـیت«  مشـ ــان تر»،    «ـکارآـمدتر»شـ انعـطاف  »و    «آسـ

اســـتفاده می کنند خدمات   «احراز هویت الکترونیکی »دولت هایی که از ســـیســـتم های  . اســـت  «پذیرتر

 
69 McMahon Mary  , “What is E-Authentication? (with pictures)” , https://www.easytechjunkie.com/what-

is-e-authentication.htm 

Electronic authentication, or e-authentication, is a process used to verify someone's identity by electronic 

means for the purpose of allowing access to electronic accounts and other information. When people sign 

up for electronic services and create profiles, these include a username and password that will be used for 

e-authentication. Many governments have invested in creating authentication infrastructures so citizens 

can access a range of government services electronically.  

 
70  McMahon Mary  , “What is E-Authentication? (with pictures)” , https://www.easytechjunkie.com/what-

is-e-authentication.htm 

In the case of governments, a key aspect of e-authentication is the ability to create a user name, password, 

and corresponding profile that can be used across multiple government sites. This one-use identity is 

efficient for citizens and reduces a great deal of duplicate work. The initial username and password are 

verified with care, ensuring that when they are used on other government sites, they are valid.  

https://www.easytechjunkie.com/what-is-e-authentication.htm
https://www.easytechjunkie.com/what-is-e-authentication.htm
https://www.easytechjunkie.com/what-is-e-authentication.htm
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  «مراجعه »بـسیاری را به ـصورت الکترونیکی ارائه می دهند بنابراین افراد مجبور نیـستند به یک اداره دولتی  

ت ویزا»افراد می توانند از   .کنند تفاده از    را  خود  «تمدید گواهینامه رانندگی »تا    «درخواـس تم  »با اـس یـس ـس

ــت  .ـکاری انـجام دهـند  «ـهای الکترونیکی  ــافی ، ممکن اسـ ــتـندات اضـ ــورت نـیاز ـبه اطالـعات ـیا مسـ در صـ

ود بنابراین نیازی به   وند و اطالعات الکترونیکی آنها منتقل ـش هروندان به یک دفتر فیزیکی ارجاع داده ـش ـش

 71 .«مدارک اداری نیست «پر کردن»

 روش های سخت احراز هویت سه : 

»احراز هویت الکترونیک« اتخاذ روش هائی است که سهل و ارزان و فراگیر باشد ،  یکی از مسائل مهم در 

به کارگیری هوش مصنوعی جهت شناسائی افراد در ثبت نام از راه دور ، در قوه قضائیه ، مشکالت هزینه  

 ش دهد( ای و کاربری فراوان دارد )نه آسان است و نه رایگان و زمان فراوان می طلبد تا جامعه هدف را پوش

 است مطالعه نمائید   1400ابتدا این گزارش را که مربوط به تیرماه  

ساله    30  ۀو تجرب   فی شر  ی از دانشگاه صنعت  وتریکامپ   یاست که دکترا  یگزارش فرد  نیاتوجه فرمائید :  

 کشند؟ ی چه م یمردم عاد  دارد.  نترنتیو ا  وتر یدر امور کامپ 

 ی بسمه تعال

 ی تا اگر کس  م یاست و خوب است ثبت نام کن  یی ابالغ قضا   یثنا برا   ۀکه سامان   دمیشن  یجلسه ا   در

 . میکرد مطلع شو ی ابالغ

 ی اطالعات شناسنامه و کد مل  نکه یثنا مراجعه کردم. پس از ا   ت یبه سا   وتریکامپ  قی از طر  ن یا   بنابر

  ان ی در پا ست نمود.  را درخوا  ی لیاطالعات تکم  ر یانجام داد، سا  هی اعتبار اول  دییکرد و تا  افتیرا در

  ی تصادف  رت به صو  تی هو  دییتا   ۀ نی نمود. پس از پرداخت هز  ی معرف  تی هو   دییتا   ی برا  ی کارگزار  4

 بدهم.   رییتوانستم آن را تغ ی ها را انتخاب کردم. بعدا نم ی از کارگزار ی کی

  د ییتا  نیدورب   یمرحله از من خواست که عکسم را رو  نیشدم. تازه در ا   تیاحراز هو   ریمس   وارد

شروع   ی گوش  یشد کار را رو   ی کار اگر گفته م  ی نداشت. از ابتدا  نی من که دورب  وتریکنم. کامپ

  ت یسا   نکیدارم، ل  وتری که به امور کامپ  ی را پرداخته بودم. با تسلط   نهیکردم. اما چه کنم هز   ی م

تلفن همراه آن را    یخودم فرستادم و سپس رو   یبله برا  رسان  امیکردم و در پ  ی را کپ  تیهو   احراز

 
71 McMahon Mary  , “What is E-Authentication? (with pictures)” , 

https://www.easytechjunkie.com/what-is-e-authentication.htm 

Electronic participation in government is more efficient, easier, and more flexible for citizens. Governments 

that use e-authentication systems offer many services electronically so people do not have to travel to a 

government office. People can do anything from applying for visas to renewing their drivers' licenses using 

electronic systems. If additional information or documentation is needed, the citizens may be referred to a 

physical office and their electronic data may be transmitted so they do not have to fill out paperwork at the 

office.  

https://www.easytechjunkie.com/what-is-e-authentication.htm


 

که   کردم  ی نقاش لیموبا  ۀصفح یخودم را رو   یامضا باز کردم و کار را ادامه دادم. عکس گرفتم.  

  ه را که گفته بود تکرار کردم و دکم   یو جمله ا گرفتم   لمیف ک یخورد؟   ی م یدانم به چه درد  ی نم

هر    ساعت منتظر ماندم.  ک ی از    ش یب  دیچرخ  ی در حال ارسال م  رهیکه دا  ی ارسال را زدم. در حال

شما    نترنتیمتن که ارسال اطالعات بسته به سرعت ا  نی زدم و بجز ا  ی سر م  ی به گوش  قهیچند دق

ساعت کار مختومه شد و    ک یپس از  .  دمی د  ی را نم  ی دیطول بکشد اتفاق جد  یممکن است مقدار 

  ی نکی ل  چ یه  باشد.  ی شما مقدور نم  ی خدمت برا   نی ا  ی مضمون داد که ... گرام  ن یبه ا   ی امیپ  تیسا

از    دیجواب شوکه بودم و شا   ن یبکنم که وجود نداشت. از ا   دیچه با   نکهیو ا   ات یسوال از جزئ  ی برا

 را پرداخته بودم.  نه یبود که هز  نینظر آن ها مهم ا 

ا  گرید   یروز  فرا  نی به  که  افتادم  کنم.    ندیفکر  شروع  دوباره  طر را  کردم.   ل یموبا  ق یاز    اقدام 

  نبود. رییکارگزار قابل تغ ی ولپرداخت شده است.  نهیبار در سامانه ثبت بود که هز   نیخوشبختانه ا

را    ت یهو  دییتا  ندی توان سه بار فرا  ی م  نه یهز  ن یدر آن اشاره شده بود که با ا که    دمیرا د   ی امیالبته پ

احراز را انجام دادم.    ندی. دوباره فرا است  ی مشکل عموم  ک یشود عدم احراز    ی تکرار کرد. معلوم م

ورود به سامانه ثنا است را    ی که برا  یشد و کد  یبارگزار   قه یظرف چند دق  لمیو ف   ریبار تصاو  نیا

  ن ی گفته بود که ا  بل شده و عضو سامانه شده ام پس چرا روز ق  دییمن تا   تیکرد. اگر هو   افتیدر

 ! ست؟ین  ریمن امکان پذ یخدمت برا

  ک یبا امکانات و گراف ی رسان  امیپ ت یوب سا  کی به ثنا، و ورود به آن  ۀاز عضو شدن در سامان  پس

بهتر و کاملتر    ن یاز ا   ی شمس  80دهه    لیاوا  ی رسان  امیپ   یها   ستمی. سمیکن   ی برخورد م  ف یضع   اریبس

 .  ستندین ی آن وجود دارد خدمات خاص   ی هم که رو ی بودند. خدمات

 وجود دارد؟  تی احراز هو ی برا یساز  دهیچیپ نی به ا  یاز ی ن چه

چه    ی مردم عاد  چارهیشود، ب  ی مواجه م  نحلیال  بی غر  ب یمشکالت عج  نیبا ا   یفرد حرفه ا  کی  اگر

 خواهند کرد؟ 

است که  آنالین  همانگونه که مالحظه کردید ، روش احراز هویت از راه دور ، با گوشی هوشمند و ارتباط  

( یک  4( امضاء می گیرند و )3( باید گوشی هوشمند داشت و )2( هزینه دارد و باید پرداخت شود )1)

بسیار است نگهداری آن  اندازی و  به    نهایتا   (5و )  سامانه اختصاصی قوه قضائیه دارند که هزینه راه  باید 

 در حالی که برای »احراز هویت« : مراجعه حضوری کرد و تاییدیه گرفت، کارگزار 

هیچ نیازی به این روش نیست ، بر اساس قوانین ، با تبادل دیتا بین پلت فرم های مطمئن )مانند بانک ها،    -  1

از جمله   اند  هویت کرده  احراز  قبال  همه کسانی که  و  آنالین  فروشگاههای   ، ها  وزارتخانه   ، ها  دانشگاه 

سازمان زندان ها و دهها دیتابیس و پلت  زیرمجموعه های قوه قضائیه مانند سازمان ثبت ، امور اداری قوه ،  

فرم دیگر( می توان همه مردم اعم از باسواد و بی سواد را در یک فرایند بسیار ساده ، ثبت نام بدون هزینه  



 

و بدون مراجعه انجام داد و شماره موبایلی که قبال در هر یک از این سامانه ها ، رجیستر کرده اند )اعم از  

 باشد یا نباشد( را به عنوان موبایل ابالغ گرفت  آن که به نام خودشان 

 نیازی به داشتن گوشی هوشمند نیست و هر شخصی با هر دستگاهی می تواند کار کند - 2

گرفتن امضاء بر روی گوشی یا کاغذ و اسکن آن و گذاشتن پای برگه ها ، عدم شناخت قانونی امضای    –   3

کنش مطمئن است که در قانون تصریح شده است و نیازی  ی همان تراکیالکترون   ی امضاالکترونیک است ،  

به هیچ ابزار ئ ئسیله ای وجود ندارد ، پیامی که مردم در پیامک یا شبکه های اجتماعی یا ایمیل مطمئن می  

فرستند همان مشخصات الکترونیک ، خود امضای الکترونیک قطعی است و عدم درک این نکته ، موجب  

 زمان پیشرفت شده است   هزینه ها و عقب افتادن از

 عامل شکست ایمیل ملی  ،احراز هویت وسواسیچهار : 

در روزگاری که کشورهای دیگر ، سرویس های مجانی مانند ایمیل ارائه می کردند ، در ایران نیز قرار شد  

 شروع شد  1380ایمیل ملی ایجاد شود و این امر از اوائل دهه 

هویت« را به صورت کامال دستی و کاغذی و با شکل »درآمد زائی« مطرح  اما نکته مهم این بود که »احراز  

 و فقط موجب شکست تولید داخل شدند   کردند

با مدل    می کنند اما  «احراز هویت »هرچه برای آنان استدالل شد که »یاهو« و »جیمیل« و دیگران ، حتما 

 به شنیده نشد    صحیح فضای مجازی ،

نمونه   عنوان  تاریخ    مدیرعامل شرکت پست،ن  مهندس کرباسیابه  که همه    اعالم کرد  27/07/1392  در 

 :   کسانی که می خواهند ایمیل بگیرند ، برای احراز هویت باید مراجعه نمایند ، بخوانید

دانشگاه ها و مدارس می توانند برای اطالع رسانی به صورت یکپارچه به دانشجویان، دانش آموزان  

 الکترونیک شرکت پست اقدام کنند.  و هنرجویان خود از طریق پست 

و این تعداد روز به  هزار مشترک عضو پست الکترونیک شرکت پست هستند    150در حال حاضر  

 می کنند.   برای ثبت نام مراجعه روز رو به افزایش است؛ همچنین مشترکان جدید به طور روزانه  

و مشترکان می توانند از طریق  است    یک هزار تومانهزینه اشتراک سالیانه برای پست الکترونیک  

مراحل اولیه ثبت نام را انجام داده و پس از دریافت کد رهگیری پس از    mail.post.irسایت  

اتمام فرایند ثبت نام در سایت با حضور در یکی از دفاتر پستی جهت تکمیل ثبت نام خود اقدام  

 نند.ک

  هزینه اشتراک سالیانه را به دو صورت حضوری و یا غیرحضوری متقاضیان این سرویس می توانند  

 از طریق کارت های بانکی عضو شتاب پرداخت نمایند.  



 

با افزایش تعداد مشترکان در آینده و امکان افزودن و استقرار سرویس های جدید بر روی پست  

زینه اشتراک سالیانه را حذف و این خدمت را به صورت  الکترونیک سعی برآن خواهیم داشت تا ه

 رایگان به هموطنان ارایه دهیم. 

تعدادی از مشترکان این سرویس را سازمان ها و مجمع های مختلف تشکیل می دهند. این گروه از  

  مشترکان به دنبال ایمیل های گروهی برای کارمندان و کارکنانشان هستند تا بتوانند به راحتی اطالع 

 رسانی های الزم را از طریق این سرویس انجام دهند.  

گروه دیگری از متقاضیان به دنبال دریافت میلیونی ایمیل هستند تا از طریق پست الکترونیک بتوانند  

 برای مشتریان خاص خود ایمیل ایجاد نموده و با آن ها در ارتباط باشند.  

دانشگاه ها و مدارس می توانند برای اطالع رسانی به صورت یکپارچه به دانشجویان، دانش آموزان  

 و هنرجویان خود از طریق پست الکترونیک شرکت پست اقدام نمایند.  

شرکت پست به منظور ایجاد و ارایه این سرویس هزینه های گزافی را پرداخت کرده و به موازات  

م نیز می بایست به منظور پاسخگویی به نیازها و انتظارات هموطنان ارتقا  پیشرفت فناوری این سیست

یافته و روزآمد شود که به طور یقین این امر بسیار هزینه بر است؛ از این رو نیازمند آن هستیم تا  

بتوانیم با تامین هزینه ها از طرق دیگر، هزینه ی اشتراک را حذف و پست الکترونیک را به صورت  

 72ر اختیار عموم قراردهیم.  رایگان د 
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  یکه چه محصوالت و خدمات  دهد یم  حی . به ما توضدهدیبدست آوردن درآمد و سود را نشان م  یاست که به ما چگونگ  یطرح شرکت  کیمدل،    نس یزی ب

 . میمتحمل شو د یبا ییهانهی کسب و کار خود چه هز جاد یا یو برا  میکارها را انجام بده  نی چطور ا  م،یکن   یابیو بازار  جادیا دی را با

کسب و    ی ممکن فاجعه برا د،ی گرفت و اگر آن را اشتباه انجام ده  دی قرار خواه تیموفق ری در مس د،یمدل کسب و کار خود را درست انجام ده  چنانچه 

 . اوردیکار شما به وجود ب 

 ست؟ی( چ Business Planپلن ) نس یزی ب

و    ی بدست آوردن پول، رهبر   ی الت و خدمات، چگونگاست که به کسب و کارها درباره محصو  ی(، سندBPپلن )   نسیزیب   ایطرح کسب و کار    کی

 . دهدیم ح یهستند، به طور مفصل توض ی ضرور  تیموفق  یکه برا  یاتییجز گر یو د یات یعمل ی ها مدل ، یمال نی تام ،یمنابع انسان

پلن را هنگام    نس یزیبا سابقه معموال ب  یکه کسب و کارها  ی . در حالسندینو یخود آن را م  د ی کسب و کار جد ی معموال در هنگام راه انداز   نان یکارآفر

 . سند ینویشرکت م  ی استرتژ  ایجهت و   ریی تغ

.  دیری کم بگ( را دستBPطرح کسب و کار )  کی  ت یاهم  د ی توان  ی شما نم  جه ی. در نت دهندیشرکت را پوشش م ی ها سه تا پنج سال بعد پلن  نس یزیب   اکثر 

  یپلن برا   نس یزی ب  کیلزوما به    کند،یم  تیو کارتان فعال سال است که کسب    ن یچند  ی حت  ایو    د یهست   د یو کار کوچک جدکسب    کیکه شما    نیا

 . د یدار ازیبودجه ن  ن یمتا
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 ، باید مراجعه می کردند و ثبت نام در دفاتر !! و ...  می گرفتندعالوه بر آن که هزینه 

در تاریخ    اطالعات  یارتباطات و فناور   ریوز   ،  پور  ی رضا تقاین در حالی است که قبل از ایشان ، آقای  

پس در هنگام افتتاح حساب،    ن یاز ا »اعالم کرد:    یکل بانک مرکز   سیخطاب به رئ  ی ادر نامه   18/02/1391

  « . ممنوع است  ی خارج  لیم یبه ا   ی بانک  یهاحسابشود و ارسال صورت  رفتهیپذ  انیاز مشتر  ی داخل  ل یمی تنها ا

به جای آنکه »بیزنس پلن« و »احراز هویت« و دریافت هزینه و مراجعه و ارائه مدارک را مانند دیگران ،  

ایشان دستور ممنوعیت ایمیل های  رها کند و با یک شماره ساده موبایل ، همگان را در ایمیل ملی بیاورد  

و جز اتالف منابع ، ثمره دیگری  با ضرب و زور ، در صددر بود  تا جا بیندازد    خارجی را هم صادر کرد تا 

 و شکست قطعی خوردنداشت 

 خواندنی است :   پور ی رضا تقآقای متن نامه 

از جمله   فناوری اطالعات  امنیت اطالعات کاربران در حوزه  اسناد و قوانین موجود حفظ  مطابق 

ماده   کشور  توسعه  پنجم  برنامه  قانون  ایمیل می   46اهداف  که  آنجا  از  و  عمومی باشد  نظیر    های 

yahoo , gmail    و... یکی از ابزارهای خروج اطالعات کاربران از کشور است، خواهشمند است

 دستور اکید فرمایید بانکهای کشور نسبت به رعایت موارد ذیل اقدام عاجل و آنی را به عمل آورند:  

  msnو    yahoo, gmailهای عمومی نظیر  های با میزبانی خارجی و ایمیل عدم استفاده از ایمیل   -1

 های بانک مشتریان. و... در ارسال صورت حساب  hotmailو 

با میزبانی داخلی که فهرست آن بر روی سایت مرکز مدیریت توسعه ملی    -2 استفاده از ایمیل 

 شود.  ( قرار دارد و به صورت مرتب به روز می matma.irاینترنت )

 
  ر ییتغ  کند،یوکار شما رشد مکه کسب  ینشود. بلکه زمان  ینی هرگز بازب  گریشود و د  لی تکم  بارکی  د یاست که نبا  ایسند زنده و پو  کیپلن    نسیزی ب

 . دیکن   یکرده و آن را به روز رسان ینی وکار را بازببرنامه کسب  دیبا شود، یو با شما سازگار م  کند،یم

 پلن عبارتند از:  نسیزی ب کی یاصل  ی ها حوزه

 ییبرنامه اجرا  دهی چک -     

 شرح شرکت  -     

 محصوالت و خدمات  -     

 ی ابیبرنامه بازار -     

 ی اتیبرنامه عمل  -     

 و سازمان   تیریمد -     

 ی برنامه مال -     

 ها وستیپ -     

 . کندیوکار شما عمل مکسب ی برا   هیطرح اول  کیشما، نقشه راه شما و اساساً به عنوان   ی پلن راهنما  نس ی زیب  نیا

   https://www.sena.ir/news/54263، ست؟ی مدل چ نس ی زیپلن و ب  نسیزی تفاوت ب

https://www.sena.ir/news/54263


 

بدین منظور ضروری    های عمومی و یا با میزبانی خارجی در هنگام افتتاح حساب،عدم قبول ایمیل   -3

 74    ها داخل در بانکها فراهم شود است، امکانات دسترسی به اینترنت جهت ایجاد ایمیل 

 

 تصویر نامه آقای تقی پور  
اما این تهدیدات ، جواب نداد زیرا راه فضای مجازی ، با زور نیست ، بلکه با ایجاد امکانات است که در  

 روش این بزرگواران ، وجود ندارد 

اما واقعیت این است که پس از چندین سال اجبار به دیگر اقشار ، )از قبیل دارندگان حساب بانکی ( ، از  

، استقبال نشد ، و آقای کرباسیان ، در مراسم   و دیگران با عناوین مختلف ایمیل ملی ، با شیوه شرکت پست
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 همچنان در دسترس است اما در دیگر خبرگزاری ها  خبرگزاری فارس این خبر را حذف کرده است 

 به آدرس زیر می توان مشاهده کرد   رانیعصر ا ت یسا از جمله 

https://www.asriran.com/fa/news/213133/   
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،  یس ایمیل ملی شرکت پست  سرو آمار ایمیل ملی را چنین گفت »  08/1392/ 21تودیع خود ، به تاریخ  

 هزار ...  150توجه می فرمائید ... فقط   «هزار مخاطب جذب کرده است   150تاکنون 

ساده کنند    با فرهنگ »فضای مجازی«  را «احراز هویت»جای آنکه مسئله  به    و   مسئله به همین جا ختم نشد

  ی در دستور کار قرار گرفت و بجا  75سربازان وظیفه    اجبار  را تغییر دهند ،پلن«    زنسیمدل« و »ب  زنسی»ب   و

و همزمان چندین  هزینه ای نگیرند ، به سراغ سربازان رفتند    و اینکه مانند دیگران،  «روش مالی » اصالح  

 اقدام را در دستور کار قرار دادند : 

 اجباری است!  «  نام  ثبت فرایند تکمیل  جهت منتخب  پستی  دفاتر از یکی  در حضور »اوال : 

را ، در یک میلیون سرباز ضرب کنید و هزینه های وقت ، حمل و نقل ، و آثار    مراجعهشما همین یک نوبت  

این اشخاص  ترافیکی آن را بیابید ، و مقایسه نمائید ، که اگر قرار بود ، در دنیا ، گوگل و یاهو ، مانند  

 .. کار کنند ... چه می شد . دانشمند ، در »فضای مجازی«

ناقابل است که با یک حساب سر انگشتی، با محاسبه یک  یک هزار تومان  ایمیل ملی ،    ساالنهثانیا : هزینه  

گرفته می شود ... اگر به سربازان ،     دومیلیارد تومان پول بی زبانمیلیون سرباز ، و دوسال سربازی ، حداقل  

شند و ... کال بشود سه سال ! )سه میلیارد تومان(...  نگویند که شش ماه قبل از اعزام ، باید ایمیل ملی داشته با 

 و آنها را ده بار نبرند و نیاورند!

 در سایت پست ، اینگونه آمده است: الکترونیک !!  پست کاغذی در نام ثبت هزینه و نحوه

 :  دهند انجام الکترونیکی  پست  صندوق ایجاد  جهت  را  ذیل  اقدامات توانند  می  کاربران

 ( برای  نام  ثبت نوع)  گزینه روی  حقوقی  یا حقیقی  شخصیت  نوع  انتخاب -1 

 موجود  اختیاری ترجیحا و  اجباری فیلدهای   تکمیل -2 

 نام   ثبت فرایند اتمام  از پس  رهگیری کد دریافت -3 

 ( نوبت یک  برای تنها )  نام  ثبت فرایند تکمیل جهت  منتخب پستی  دفاتر  از یکی   در حضور -4 

 :   نکته

 
   26:11 - 1392/8/21مخابره :  خیتار 2174498کد خبر:  75

 به سربازان    یمل لی میا ارائه

شرکت پست آماده شده است تا هر    سوی  از  –  ی مل  لیم یا  -  یمل  کی پست الکترون  ونیلیم   کی  تیظرف   ،یعموم  فه ی سازمان نظام وظ  یتقاضا  براساس 

 داشته باشد.   یمل لیم یا کیسرباز 

  یمل  ل یمیا  سی سروخبر ادامه داد:    نیا  انیخود با ب   عیسابق شرکت پست در مراسم تود  رعامل یمد  -  ان ی گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن کرباس  به

ارائه   ی حال و در راستا نیشود؛ در هم  یافزوده م  یبوم سیسرو  نیا  تی به ظرف  زی ن ی و بزود  هزار مخاطب جذب کرده است 150شرکت پست تاکنون  

 ارائه است.  آماده  یمل ل یمیا  ونیلیم ک ی افتیدر ی برا  یعموم فهی سازمان نظام وظ یتقاضا ، یمل لیم یانبوه ا  سیسرو

http://www.mehrnews.com/detail/News/2174498   
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  بصورت  روز   15 مدت به و  گردیده ایجاد شما الکترونیک  پست صندوق  سوم، مرحله اتمام  از پس

  رزرو   عملیات  منتخب   پستی   دفاتر  به  مراجعه  عدم  صورت   ودر   شد  خواهد  نگهداری  شما  بنام   رزرو

 .شد خواهد  لغو شما

  حضوری   غیر  یا  و  حضوری  بصورت  را  خود  الکترونیک  پست  صندوق  نام  ثبت  وجه  میتوانید  شما

 76.  نمایید پرداخت(  شتاب شبکه عضو بانکی   کارتهای طریق از)

که تصورات اشتباهی از الکترونیک شدن  ،  طراحی و برنامه ریزی می شود  توسط افرادی    -  1این موارد  

امور دارند ، کارشناسان محترمی که ، توجه به جمیع جوانب کار ندارند ، و بسیاری دلسوز هستند ؛  ) و البته  

و توسط مدیرانی ) همچون فرمانده محترم    –  2،  افراد زرنگی هم هستند که  منافعی دارند (  در این میان  

ارائه می    «خدمتی الکترونیک»ناجا ، و آقای کرباسیان و ... ( ابالغ و اجراء می شود ؛ که تصور می نمایند  

 دهند، و عمدتا ، منفعتی از این درآمدها ندارند !! ...  

 : عدم وجود ناشناس در فضای مجازی   پنج

رداشـت اشـتباهی اسـت که همواره مانع از اقدامات سـریع گردیده و موجب  ، ب 77«  نیبودن آنال  ناشـناس»

و در بســیاری از   دار، بر کاربران گردیده اســتهزینههای  های گزاف امنیت شــبکه و یا تحمیل روشهزینه

ورت حضـوری و با »پرداخت هزینه«  موارد ،  ئله »احراز هویت« به ـص ا مـس ت تا  خصـوـص ده اـس موجب ـش

اقدامات الکترونیک داخلی ، ـشکـست های ـسنگین متحمل ـشود و کدامین ـشکـست بزرگ تر از آن که ، پس 

ال ها ، هنوز   بکه های  »از ـس تن را بر روی    .فراگیر نداریم «لی داخاجتماعی  ـش عارها« ، با بـس و بر خالف »ـش

  .داخلی ها ، کل»اتوبان« را در اختیار خارجی قرار داده ایم

است نه برای مدیران عالی اینترنت،    «کاربران»برای    »ناشناس«  وجود دارد، اما این  «ناشناس»در اینترنت،  

 و یا سرویس دهندگان اینترنتی، که آدرس همه رفت و آمد دیتاها را در دست دارند. 

ــ ی شــکل مشــخصــ  چیه  یمجاز  یفضــا  دردر حالی که به ظاهر   ــتمیاز س معموالً از    و  میندار  تیتأیید هو  س

م تفاده می   یهااـس تعار اـس تعار    یهانام  نی. امیکنمـس تندیما ن  ی واقع  تیمعموالً مربوط به هومـس رو    نیو از ا  ـس

ــناس بودن را فراهم می  ــناس بودن موجود در احس ناش ــتین  واقعی ،  نترنتیکنند. اما ناش ــت س . ممکن اس

 ی خارج 79آی پی«»، اما آدرس  میشــماره گذرنامه ما مشــخص نشــو  ای  78اس ان انبا نام،    نیبصــورت آنال

 
76 http://mail.post.ir/registration/registration.htm 
77 Online anonymity 
78 SSN Social Security Numbers  

 شود.  ( یک شماره نه رقمی است که برای شهروندان، اقامت دائم و ساکنان موقت )شاغل( ایاالت متحده صادر می SSNشماره تأمین اجتماعی ) 

79  The Internet Protocol (IP) is the principal communications protocol in the Internet protocol suite for 

relaying datagrams across network boundaries. Its routing function enables internetworking، and 

essentially establishes the Internet. 

http://mail.post.ir/registration/registration.htm


 

توان اسـتفاده کرد. مورد اسـتفاده می   انهیرا  ی ابیرد  یبرا آی پی«»آدرس    نی. از امیکنخود را آشـکار می 

تمیـس ی در برخ  نیهمچن اعامل  ـس بکه  یهاتیها مانند وب ـس ای اجتماع  یهاـش ناـس  میکنمی   جادیا  یمجاز  یی ، ـش

ــود. برخمربوط می  ی کیزیف  یاـیروابط ـبه روابط ـما در دن نیا رایز ــاوب  ی شـ از ـکاربران    نیـها همچنتـیسـ

ارائه    تیشــخص مرتبط اســت، به نام امن  کیبا    ماًیرا که مســتق  ی اطالعات  ایشــناســنامه    ی اندکه نوعخواســته

که   میدهرا نشــان می   ی معموالً ما اطالعات.  میســتیکامالً ناشــناس ن  بریســا  یاســاســاً ما در فضــا  نیدهند. بنابرا

  80.ردیشخص مورد استفاده قرار گ ایدستگاه و  ی ابیرد یاند براتومی 

دلیل عدم ـشناخت این پدیده برداـشت اـشتباه از اینترنت، و تـصور اینکه در اینترنت، ناـشناس وجود دارد، به

های ناشناس وجود داشته باشد اما در حقیقت، برای سیستم  ممکن است شماره ،گونه که در تلفناست، همان

ها را صـادر  دلیل قبض )سـیسـتم بیلینگ( و محاسـباتی که قبضای وجود ندارد، بهمخابراتی، هیچ ناشـناخته

ار بیلینگ  های در هم تنیده و سلسله وها آشکار باشد، در اینترنت نیز سیستمامور، برای آنکند باید همه  می 

دقیقاً  نماید و آدرس هر قطعه  محاســبه می   81وجود دارد و هر قســمتی با قبل و بعد از خود، بر اســاس بیت،

تفاده ـشده و حتی   ای«رایانه»چه مـشخص اـست و اینکه از   یـستم عامل»اـس ـشماره اختـصاـصی کارت  »و    «ـس

ترین  کرده اسـت، با دقیق   گذر  83یا روتر 82سـوئیچکدام و دیگر مشـخصـات آن چیسـت ، و یا از    «شـبکه

این صــورت، اطالعات تبادلی، در این فضــای در هم تنیده وب، گم شــود، در غیروجه ممکن، محاســبه می 

 شود که چه مطلبی از کجا به کدام آدرس برسد. شد و معلوم نمی می 

پلیس   08/06/2021« در سیستم اینترنتی، با شبکه اجتماعی اختصاصی را در عملیات  ای از »شناسائی نمونه

ا بهره وری از »بالک  توان دـید  المـلل می بین ا توهم اینـکه در اینترـنت ، و ـب ـــخاص ـکامال حرـفه ای ـب ـکه اشـ

 :فتادندچین« ، وآخرین تکنولوژی های »رمز نگاری« می توانند خود را »مخفی« نمایند ، چگونه به دام ا

ــوـئد در همـکاری ـبا اداره مـبارزه ـبا  پلیس ـفدرال  » آمریـکا، اف بی آی، پلیس ملی هلـند و پلیس سـ

ا حـماـیت یوروـپل، یکی از بزرگ ــور دیگر ـب ترین عملـیات  مواد مـخدر اـیاالت متـحده و چـند کشـ

 تاریخ مبارزه با جرایم سازمان یافته را اجرا کردند.

  2019آی از ـسال بی خرداد( منتـشر ـشد، اف  18ژوئن )  8یوروپل که بامداد ـسه ـشنبه  براـساس بیانیه  

و در هماهنگی با پلیس فدرال اـسترالیا عملیات اـستراتژیک موـسوم به ـسپر تروا و هماهنگی با نفوذ  

 
80 Chauhan Sudhanshu  and other2015 ،p14 

ــ ب 81 ــل (bit) تی ــد اص ــ ) یواح ــوچکتر ای ــات در را نیک ــد( اطالع ــ واح ــات د انشی ــالیجیو ارتباط ــت.  یت ــ اس ــدیم bit کی ــط  توان ــ یفق از دو  یک

ــا  ــته باشــد. اصــطالح شــودینشــان داده م 1و  0مقــدار )کــه معمــوال ب ــا binary digitمرکــب  ی از واژه bit( را داش ــه معن ــم دودو ی )ب ــیرق ( ی

 گرفته شده است.

https://techdic.ir/definition/bit/  
82 Switch 
83 Router  

https://techdic.ir/definition/bit/
https://techdic.ir/definition/bit/
https://techdic.ir/definition/bit/


 

ــینی به نام آنوم ــمند متعلق به   12را آغاز کرده و پس از آن به    84در اپلیکیش  300هزار ابزار هوش

های مافیایی ایتالیا و یک  کـشور فعال بودند، از جمله در میان گروه  100تبهکار که در بیش از    باند

 باند موتورسوار تبهکار دست یافت.

ترالیا نیز ار بیانیه یوروپل، پلیس اـس نبه پیش از انتـش ه ـش اعالم کرد در جریان یک عملیات    بامداد ـس

 18های جرایم ـسازمان یافته، ـصدها نفر در  نابودی ـشبکهآمریکا با هدف گـسترده مـشترک با پلیس 

ها پیام رمزگذاری  های ارتباطی مجرمان، میلیونمأموران با نفوذ به شـبکهکشـور بازداشـت شـده و 

 شده را خواندند.

ترالیا گفت که حمالت پلیس در   ر پلیس فدرال اـس او، کمیـس دها   18ریس کرـش ت ـص ور بازداـش کـش

 است.  مظنون را در پی داشته

رـسان آنوم را به  های ـسرـشناس باندهای تبهکاری اـسترالیا پیامبه گفته پلیس، زمانی که یکی از چهره

ــبـکه خود معرفی می عنوان محلی امن برای ارتـباط  ــا شـ ـــته کرد،  گیری ـبه اعضـ   اـندـمأموران توانسـ

 های رد و بدل شده آنها را کنترل کنند.پیام

ــاو در مورد تعقیب   ــازمان یافته  کرش نزدیک تبهکاران گفت: »ما درون جیب پشــتی جنایتکاران س

زدن به یکدیگر و کنند، درباره مواد مخدر، خـشونت، ـضربهبودیم. آنها درباره همه چیز ـصحبت می 

 85گناهی که قرار است به قتل برسند.نیز درباره افراد بی 

ود، حتی زمانی که  همانگونه که مالحظه می  بکه به ظاهر امن»ـش ایی وجود  ایجاد می   «ـش ناـس ود، امکان ـش ـش

 شوند. امکانات، »احراز هویت« می دارد و بسته به 

 هویت  احراز مختلف سطوح : شش

  اطالعات   اهمیت«  »میزان  به  توجه   بدون   که   است  آن   هویت«   »احراز   در   اشتباهات   ترین   مهم   از   یکی 

  بسیار  هویت«   »احراز  ،   همگان  برای  ،  مختلف   های  متغیر  دیگر  و   ،  شخص  هر  جایگاه  و  سیستم   دنظر،مور

 . شود می  گرفته نظر در یکسان و سخت

  نوشته   ،   «کرد  خواهند  تمرکز   آن  بر   ندهی آ  ماه  18  در  IT  رانی مد  آنچه  :ی کیالکترون  ت یهو  احراز»  مقاله  در

  احراز ، اساسی  سطح  یک  در »  : خوانیم  می  ، شده  منتشر  2013 ی جوال  31   تاریخ  در که  ی کارت مک شاون

  سیستم   یک  به  الکترونیکی   صورت  به  که  است  کاربر  هویت  در  اطمینان  ایجاد  فرایند  الکترونیکی   هویت

 
84 ANOM 

 صدها نفر بازداشت شدند  وروپل؛یتبهکار به کمک  یهاانهدام گروه یالمللنیبزرگ ب   اتیعمل ؛ ای استرال،  08/06/2021یورونیوز،  85

https://per.euronews.com/2021/06/08/australia-us-operation-against-organised-crime-hundreds-globally-

arrested 

https://per.euronews.com/2021/06/08/australia-us-operation-against-organised-crime-hundreds-globally-arrested
https://per.euronews.com/2021/06/08/australia-us-operation-against-organised-crime-hundreds-globally-arrested


 

  می  تشویق را ها آژانس OMB  86 که  است این یادداشت این در اصلی  پیام یک  .شود می  ارائه اطالعاتی 

  وح سط   .بگیرند  تصمیم  کنند  اجرا  خواهند  می   که  الکترونیکی   هویت  احراز  وضعیت  نوع  درباره  تا  کند

  منطقی   «ها  سیستم  ترین  ایمن  هزینه  پرداخت»    «،ضرورت   عدم»   صورت  در  و   دارد  وجود  نیاز  از  مختلفی 

 87  «.نیست

 :است شده توصیف  «هویت احراز  برای  سطح چهار» مقاله این در

   .دارد «شده ادعا  هویت اعتبار » در  ،کم 88  »اطمینان« نفس  به اعتماد :1 سطح ▪

  .نفس  به اعتماد مقداری :2 سطح ▪

  .باال نفس  به اعتماد :3 سطح ▪

   .باال بسیار   نفس به   اعتماد :4 سطح ▪

  خود،   های  سیستم  از  «ریسک  ارزیابی »  به  نیاز  آژانس  هر  .شود  گرفته  خودسرانه  باید  که  نیست  تصمیمی   این

   ، سطح  آن   در   که   دارد  خود  کار   و   کسب   مورد   در   گیری  تصمیم   و   ،ها  ریسک   این  از   برداری   نقشه  و   شناسایی 

 سیستم  به  مهمان  اشخاص  دسترسی   اجازه  هنگام  ،  مثال  عنوان  به .است  قبول  قابل  هایشان  سیستم  برای  اطمینان

 Fi-Wi  قبول   قابل  کامالً ،1«  سطح  هویت احراز» است  نممک  ، عمومی  شبکه  بخشهای از  برخی   به سپس  و  

  است   ممکن  4  سطح  یا  3  سطح  ،  «تجاری  مهم  های  برنامه »  و   «ها  داده  پایگاه  به  دسترسی »  هنگام  اما. باشد

 89«  .باشد  تر مناسب

 
86 NoName ,August 2013,Office of Management and Budget (OMB) , 

https://searchcompliance.techtarget.com/definition/Office-of-Management-and-Budget-OMB 

The Office of Management and Budget (OMB) is the business division of the Executive Office of the 

President of the United States that administers the United States federal budget and oversees the 

performance of federal agencies. 

The OMB is accountable for evaluating the quality of federal agency programs, policies and procedures 

to ensure they align with the president's budget and administration policies. The OMB is also responsible 

for managing the associated financial, information technology (IT) and compliance-related operations. 

The office performs government-wide budget coordination and is largely responsible for the technical 

aspects that surround the announcement of the president's budget each February. 

 
87 mccarthy shawn 2013 , “E-authentication: What IT managers will be focusing on over the next 18 

months” , https://gcn.com/articles/2013/07/31/eauthentication.aspx , jul 31, 2013 

 کرد   خواهند  تمرکز آن بر آینده   ماه 18 در IT مدیران  هآنچ الکترونیکی: هویت  احراز

 2013 جوالی  31  کارتی مک  شاوننوشته  

At a basic level, e-authentication is the process of establishing confidence in user identities electronically 

presented to an information system. A key message within the memo is that OMB encourages agencies to 

make decisions on the type of e-authentication posture they want to enforce. There are different levels of 

need, and it doesn't make sense to pay for the most secure systems if they aren't necessary.  
88 Confidence  : the feeling or belief that one can rely on someone or something; firm trust.  

 « راسخ اعتماد» کرد.   هیتک  ی ز یچ  ای یکس  به  توان یم نکه یا به  اعتقاد   ای احساس
89 mccarthy shawn 2013 , “E-authentication: What IT managers will be focusing on over the next 18 

months” , https://gcn.com/articles/2013/07/31/eauthentication.aspx , jul 31, 2013 

 کرد   خواهند  تمرکز آن بر آینده   ماه 18 در IT مدیران  هآنچ الکترونیکی: هویت  احراز

https://searchcompliance.techtarget.com/definition/Office-of-Management-and-Budget-OMB
https://searchdatacenter.techtarget.com/definition/IT
https://searchcompliance.techtarget.com/definition/regulatory-compliance
https://gcn.com/articles/2013/07/31/eauthentication.aspx
https://gcn.com/forms/emailtoauthor.aspx?AuthorItem=%7bE8B4F914-2413-4BB5-80CB-37BC967EFCC9%7d&ArticleItem=%7b2D90E54F-E617-48DF-91DA-05781B253DEF%7d
https://gcn.com/articles/2013/07/31/eauthentication.aspx


 

 : سندیت و عدم سندیت اثر انگشت بیولوژیک و الکترونیک هفت

ت اثر ند  یدارا ی از نظر حقوق  ـشودیگرفته م  یکاغذ  یهاکه در برگه  ی انگـش تناد و ـس   رایاـست ز تیارزش اـس

  گرفته  کیکه به ـصورت الکترون  ی اما اثر انگـشت  ـصحت و عدم ـصحت دارد  یریگیپ  تیاثر انگـشت، قابل  نیا

ــودمی  ــ ی از نظر حقوق ردیگـها قرار می پروـنده  یو بر رو  شـ توان آن را در هر کـجا می   رایز ردـندا ی ارزشـ

 فرد مطلع باشد.  نکهیقرارداد بدون ا

م  نهیکه در زم  ی مهم  نکته ناد رـس ت در اـس ائیه و امثال آنها وجود    کیو در دفاتر الکترون  ی اثر انگـش قوه قـض

  یو بر رو   دـستی   ـصورت  به  انگـشت اثرکه    ی زمان  رایدارد زنارزش اثبات   ی اـست که از نظر حقوق  نیدارد ا

دی کاغذ گرفته م تاثرفرد    ـش تی م  دقیقاً  زنندهانگـش ت اما   نیکه در کجا ا  دانـس ت را قرار داده اـس اثر انگـش

  کنی، لردیشـده اسـت که اثر انگشـت در کجا قرار بگ  تی، رعای گونه اسـناد، هرچند از نظر ظاهر فن  نیدر ا

  یکرده و در جا  رهیانگشــت شــان را ذختوانند ادعا کنند اثر و می   ســتیقابل اعتماد ن  نیا  یافراد عاد  یبرا

  شی ها افزانهیندارد و فقط هز  ی حقوق  یی اثر انگشـت انجام شـده کارا  قتیدر حقاند! هاسـتفاده کرد  یگرید

ـشد خود ـشخص، ورود اطالعات می   از ـسوی  نیبه ـصورت آنال  ،که اگر همان ـصفحات ی اـست در حال  افتهی

 اثر انگشت بود.  ازتر شد قابل اثباتآن الگ می  اتیبا جزئ زین راحلم ی تمامو 

و اثر انگشــت    کیولوژیاثر انگشــت ب  نیموجب شــده اســت که ب  کیشــناخت افراد از مســائل الکترون عدم

و،  عکس ند ب  کیارزش دارد که به عنوان    ی زمان  کید اثر انگـشت الکتروننتفاوت را متوجه نـش   ک ی ولوژ یـس

مورد    نیاســت که به صــورت آنال دیمف  یدر موارد  ک یولوژیانگشــت ب رد اثریگمورد اســتفاده قرار می 

  نی ، اوتریو کامپ  لیموبا  ی ورود به گوشـ  ایمکان و   کیورود به    یبه عنوان مثال برا ردیگاسـتفاده قرار می 

را بر دوش مردم و   ی نیـسنگ  یهانهیندارد به جز آنکه هز  ایدهیکارها فا  گرید  یاقدام ارزـشمند اـست اما برا

 دهد.  شیافزا ی مل یهانهیبر هز

ان  ال زـم ه عنوان مـث ا  خواـهدی م  فردیـکه    ی ـب ــود و اثر انگشـــت خود را بر رو  لـیوارد موـب آن   یخود بشـ

  ی با هوش مصــنوع   وتریکامپ  ی عنیدارد  و ســندیت   کیولوژیو زنده ارزش ب  ویاثر انگشــت ال  نیگذارد امی 

 
 2013 جوالی  31  کارتی مک  شاوننوشته  

Four levels are described: 

▪ Level 1:  Little or no confidence in the asserted identity’s validity. 

▪ Level 2:  Some confidence. 

▪ Level 3:  High confidence. 

▪ Level 4:  Very high confidence. 

This is not a decision that should be made arbitrarily. Each agency needs to conduct a risk assessment of 

their systems, identify and map those risks and make business decisions on which assurance level is 

acceptable for their systems. For example, when allowing guest access to the Wi-Fi system, and then to 

some portions of a public network, Level 1 authentication may be perfectly acceptable. But when allowing 

access to databases and important business applications, Level 3 or Level 4 may be more appropriate. 

(shawn mccarthy 2013) 
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در    تیوضـــع  نیدهد انموده و اگر مطابق بود اجازه ورود می   قیکه دارد اثر انگشـــت را با حافظه خود تطب

 . ردگیمی   ورود اثر انگشـت زنده  یها وجود دارد که برابانک  یهاوقصـند  از اماکن حسـاس مانند  یاریبسـ

همان اثر انگـشت اـست   نای کنند کهتـصور می   در نظر گرفته و  کیالکترون  تیبه ـصورت اـشتباه در وـضع اما

ــت ـکاـغذ  ی در ـحال ــت ب یـکه هم ـبا اثر انگشـ   کـی کـندی ـکامالً فرق م  کـیولوژیتـفاوت دارد هم ـبا اثر انگشـ

ــت بدون ه  یامر ــرر  یو بلکه دارا  دهیفا  چیاس ــیار  یهاض ــاد  تواندی م  ندهآی  و در  بس فراوان    یهاموجب فس

 گردد. 

 اسناد کاغذی اداری  : اثر انگشت در  هشت

ناد  در چه اثر انگـشت باـشد و  کاغذی مالی ، اداری ، قـضائی از قبیل ارائه دادخواـست ، ـشهود و گواهی،  اـس

بارها افراد دـست خط خود را انکار  و اتهامات،  دارد در جرائم   یا تردید در اـصالت  اثبات و  تیچه نباـشد قابل

هم که    یگریـسؤال بردند اـسناد د  ریاعالم کردند و ـصحت آن ـسند را ز  یکرده و اثر انگـشت خود را اجبار

ــناد مال ــت مانند اس ــت اس ــک  رهابا ی ، کهبا اثر انگش ــت،   کیو بارها مورد تش ــناد قرار گرفته اس اما در اس

 الکترونیک، انکار و تردید، مسموع نیست.  

 دوران بی سوادیثر انگشت : ا نه

که  اـست   یی هاـسال  بهاثر انگـشت مربوط    90اـسناد بوده اـست   تیر اثبات ـسنداز ابزا  ی کیاثر انگـشت  اـصوالً   

ور   واد بودهبی اـشخاص ایران اکثریت  در کـش دن افراداند،  ـس واد ـش ط قانونگذار   نیا  ،پس از باـس أله توـس ،  مـس

ده  اما در  ،  91امضـا را اصـل دانسـته اسـت و همه جا امضـا  ایمقرر داشـته اسـت که اثر انگشـت  و منسـوخ ـش

 
 ( هیعدل  نیقوان ونی سی کم) یشمس  1310اسفند ماه  26مصوب  ،  قانون ثبت اسناد و امالک 90

  قیتصدو مسئول دفتر ثبت  همی ثبت سند را مالحظه نموده و مطابقت آن ثبت با اصل سند به توسط مشارال   دیآنها با  ی وکال   ایمعامله    نی طرف  -  63  ماده

 گردد. 

 خواهد بود.   یطرف متعهد کاف ی امضا  و  ق یتصد د ینمایتعهد م جادیطرف ا کی ی که فقط برا   ی مورد اسناد  در

  خود تیبه مع  دیاز اشخاص مزبوره با  کیهر    نی باشند عالوه بر معرف  سوادیکر و گنگ ب  ایاز آنها کور    یکی  ایمعامله و    نی که طرف  یدر صورت  -  64  ماده

معتمد  کی از  نما   نینفر  را حاضر  و    دیخود  ثبت  قرائت  رسانند  ی امضا که در موقع  به هم  ا  آن حضور  معرف   ن یب   نکه یمگر  که    د باش  یکس  ن یخود 

  نیدر مورد ا  -باشد که بتواند با آنها به اشاره مطلب را بفهماند    یاز جمله اشخاص  دی معتمد مزبور در مورد اشخاص کر گنگ با  -اعتماد آنها است  طرف

 گردد.  د یق  دیدر ستون مالحظات دفتر با شودیکه ثبت م یمراتب در سندماده

 آنها خواهد بود.  تیرضا لیآنها دل   ی وکال  ایمعامله  نی ثبت سند پس از قرائت آن به توسط طرف ی امضا  -  65 ماده

  باشدسوادیکه طرف اعتماد شخص ب ز ینفر مطلع با سواد ن  کیحضور   ن یاست عالوه بر معرف  سواد یکه معامله راجع به اشخاص ب  یدر موقع -  66 ماده

 است.  سوادیباشد که طرف اعتماد شخص ب یشخص باسواد  نی خود معرف  نی که ب  یالزم است مگر در صورت

 گردد.امضا و از طرف معتمد  دی در دفتر ثبت ق  د یبا  ه یمشارال   تیرضا  نی قرائت و همچن   نیقرائت شده و ا  سواد یشخص ب  یبرا   د یثبت سند با  -   67  ماده

 ثبت سند بگذارد.  ل یخود را ذ عالمت انگشت دیبا ز ین  سوادیب  کنندهمعامله

 http://rc.majlis.ir/fa/law/show/92284  مجلس نی قوان تی: سا  منبع
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  تکار   نیقرار شد ا ی مانند آن که پس از کارت مل)  امضا  هماثر انگشت گرفتند و    هم  ،سنادها و در ادادگاه

ود اما هم کپ  نیگزیجا نامه ـش ناـس نامه ی کارت مل ی ـش ناـس فحات ـش کل از    نیا گیرند(را می   و هم تمام ـص مـش

  نکهیآنها بدون ا  دقانون کردن  نیگزیکه توجه به قانون نداشـــته و تصـــورات خود را جا ســـتا  نیمســـؤول

ات هر   د، هز  نیاز ا  کـیالزاـم ه کنـن هیموارد را توـج اـن ــهمگ  یـه ا  نیسـ دون ـف ه    ایدهـیـب امـع ل  را بر ـج تحمـی

 اند. کرده

ادامه    ترونیک،سـوادی، به شـکل الکروش اسـناد دوران بی   وجود دارد همچنان  کیامروز که سـواد الکترون

ند  ، همه مردم از همه اقشـار،اجتماع  و عرفدر  که   ی دارد در حال ناد الکترون  ی قطع  تیـس   رفتهیرا پذ  کیاـس

مـستند  هم در   ی ـشود و کـسمی   تبادلها  امکیها و پامیپ  نیهم  یوـسیلهبه  ،پـست  اردهایلیو فروش و م دیو خر

 و قانون نیز، سند مطمئن الکترونیک را در حد سند رسمی پذیرفته است.  کندی نم کیآن تشکبودن 

ـــناد تـجاری و در عرف ـحاکم بر روش ـجاری    رـندیـپذی نم را  و ـقانون  عرف  نیا ،تـیریاـما در ـمد  ـبازار و اسـ

و صـد    الیهزار رکه   سـتیمبلغ آن مهم نمعامالتی و سـیاسـی و اجتماعی، پذیرش اسـناد الکترونیک اسـت  

به او    ی اجتماع  یهاشـبکه  قیاز طر  امیپ  کی  ای  امکپیشـود باشـد به محض آنکه پول جابجا می   الیر  اردیلیم

دی م ما وار  نای  که رـس اب ـش د  زیپول به حـس ی  نه ـش ک و نه ادله اثبات دیگر،    خواهدی م  یدرـس   کی و اگر تـش

اده،  زیبکند راه اثبات آن ن اثر ـضاء،  ام اـست که  کاغذیاز راه برگه    ترتر و قابل اثباتو متقن  تربه ـشدت ـس

ت ربرگ  انگـش ک  ی زمان، مردم دارد  و حتی مهر و ـس را در    ی امکیپ  ای  امیبه محض آنکه پ کنندی م  کیکه تـش

  ی مثال کســان   ان، به عنورودیم  نیاز بمعموالً  ادعا   دهندیارائه م  گریکدیدر ســامانه به    ای  ی اجتماع  یهاشــبکه

شــده   زیمبلغ به حســابتان وار  نایرســد کهها می آن  یبانک برا  امکیکه پ  ی دارند زمان ی طلب  گریکدیکه از  

طلب   نیپول و ا  نایکه رندیپذ، بلکه بالفاصله می گرید  زیچ  چیو اثر انگشت و نه ه خواهندمی   امضانه  است 

 رشیمورد پذ  نیاز مسؤول  یاریکه در بس  استجامعه    دیجیتال  سواد  نیا ،داندپرداخت شده و آن را سند می 

تر اـست زیرا جمود بر الفاظ دارند  خـصوـصاً در برخی مدیران قـضائی بـسیار ـسختو این مـشکل  قرار نگرفته  

 پذیرند. و مفاهیم جدید را به سختی می 

 
 و با تمام حروف نوشته شود.    یشمس  دیتقدم دادخواست با خیتار -  78 ماده

اثر   ایمهر  ی اثر انگشت خود را بگذارد و شخص معتمد  ایاز امضاء مهر دادخواست را امضاء کند. و در صورت عجز ریز د یبا  دهندهدادخواست

 کند   یانگشت او را گواه
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 مهم  اری، فقط در موارد بس کیومتریبا اسناد ب تیاحراز هو: ده 

ــت و   ــم می  هـیعنب  اـیاثر انگشـ ــگیپ یراه برا  کـیتواـند ـبه عنوان چشـ مـعامالت و   از تقـلب افراد در یریشـ

و از هزینه ـسازی بیهوده ، برای همه دادگاه ها و   ردیمورد توجه قرار گ ،مهم  بـسیار  یهادادگاه  قراردادها و 

 ، خودداری کرد همه سازمان ها و ادارات

تواقعی    الکترونیک  روش ورت می   ،اثر انگـش ت  ردیگبا آنچه اکنون ـص حیح ، کامالً متفاوت اـس . روش ـص

تفاده از تکنولوژ   تی ـسان ـشکاراز داد  یاریبـس  قرارگیردرـسان  داد  اریاـست که در اخت  نیبه ـصورت آنال  یاـس

  یها در مکان  یندارند و چه بسا فرد  ی از سوابق آنها اطالعات  آورندمی افراد را    متهم  عنوانبه    ی دارند که وقت

  ، بصـورتاثر انگشـت چک  حل آن اسـت کهراهکرد،   ی وناگون خود را معرفگ ی و اسـام  نیمختلف با عناو

ها اعم از  و چه در مراحل دادگاه  ی و بازپرســ  یی در مراحل بازجو هدادرس چ .دادرس باشــد  اریدر اخت  زنده

اک له  ی،  متهم، ـش ت خود بالفاـص هود همه آنها با قرار دادن اثر انگـش ان  هویتوکال و ـش ود کهـش   نای   تأیید ـش

 همان فرد است. 

ازمان زندان  یی هااثر انگـشت ازمان ثبت ، ها  که در ـس تم ی ـشودمی   گرفتهها  دادگاهو ،  ـس یـس قوه    کپارچهدر ـس

 قرار دهند  اندرسداقضات و  اریدر اخت نیتا آنال ردیقضائیه قرار گ

 مجدداًان قرار داد رســداد  اریاســکن نمود و در اخت  زیچشــم را ن  هیمانند عنب  یگرید  یهاروش  توانی م ی حت

د أکـی ه  میکنی م  ـت ا  روش  نای  ـک ای بیومترـیک، ـب ام می ـه ه اکنون انـج ه ـک اوت بودهآنـچ امالً متـف ــود ـک ، و شـ

مؤثر باـشد اما اثر تواند  و نمی   نداـشته ی ش حقوقها، ارزبرگهالکترونیک درج ـشده در  اثر انگـشت    خـصوـصاً،

 د. ینما یریشگیپ تیتواند از جعل هومی  ی به راحت نیانگشت آنال

 تقلب در اثر انگشت واریز وجوه:  یازده

اثر انگشت  مسؤول پرداخت وجوه به اشخاص ،که افراد  اتفاق افتاده  ی ، موارد مختلفی  دولت  یهاسازمان  در

ــت  یرا جایا جعلی  خود   ــی »ذی  اثر انگشـ ــخصـ ــته ومثال به شـ به او  پرداخت کنند، مبلغ   دیبا حق« گذاشـ

ده  ده و زمان  حق«»ذیو   ولی اثر انگـشت داردپرداخت نـش ده، هز مطلعکه    ی خبردار نـش فراوان    اریبـس  نهیـش

ــ  یادیو زمان ز ــود    هدیطول کشـ وجود   ی دولت  یهازیاز وار  ی وانفرا  ی هانمونه اماتا اثبات و عدم اثبات شـ

 مثال  عنوان  بهاثر انگشـت گرفته شـود   ایامضـا   بدون آنکه  سـتین  یی هم قابل جابجا  الیر  کی ی دارد که حت

رود و ی به حساب آنها م  ماًیپول مستق  نیحقوق کارکنان دولت به حـساب آنها اـشاره کرد ا  زیبه وار  توانمی 

بات عموم  بر اـساسو  نیاز نیـست   هم  کاغذی  دیرـس ند 92  1366 کـشور مـصوب    ی قانون محاـس دارد اما    تیـس

 
ی اجرایی مکلفند جز در مواردی که به موجب این قانون و یا  هاکلیه دستگاهدارد:  مقرر می 1366کشور مصوب   یقانون محاسبات عموم 65 ماده 92

انجام دهند و گواهی بانک دائر  ی بانکی مجاز  های خود را منحصراً از طریق حسابهاپرداختسایر قوانین و مقررات ترتیب دیگری مقرر شده باشد

 انتقال وجه به حساب ذینفع.   - 1بر: 



 

ید می تا چندی قبل، همه ارگان خاص از دولت، ها، رـس تند اینک که مطالبه اـش تقخواـس اب    ماًیمبلغ مـس به حـس

تفاده  نهیـشود زممی   زیفرد وار ها  روش   نیتوانـسته در برتر  کیـسند الکترون  نیو ا  هرفت  نیها از بهمه ـسوء اـس

توان  امور نیز تسـری یابد، می ها داشـته باشـد و اگر همین روش در بقیهپیشـگیری از جرائم و سـوء اسـتفاده

 امیدوار بود که جعل و جابجائی اسناد ،بسیار سخت شود. 

  

 
 پرداخت وجه به ذینفع یا قائم مقام قانونی او.  - 2

 حواله در وجه ذینفع یا قائم مقام قانونی او.  - 3

 گردد. پرداخت محسوب می

 01/06/1366، مصوب  کشور عمومی  محاسبات قانون 
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 الکترونیکی  : امضای  3فصل 

تا اســتناد به آن شــخص داشــته باشــد ، بر همین   ،الزم اســت ،اثری از صــادر کننده آن  وجود ر هر ســند ،د

اثر »در دوران بی سوادی ،  . از ابتدای قانون گذاری در ایران ، مسئله امضاء اسناد مطرح بوده است  اساس،  

ت خصـی« یا »مُ  «انگـش دور  هر ـش ت ،  بوده، اثبات کننده این ـص نکته جالب آن که حتی در اولین قانون   اـس

»امـضاء« ، اثبات کننده »انتـسابِ ـسند، به ـصادر  فقط  و    خبری نیـست  «اثر انگـشت»، از    1290مـصوب ـسال 

ــت. ــواس« ، ـکه ،  و پس از آن 93کنـنده« بوده اسـ ــکالت« ـیا »وسـ ــت ، ـبا »بروز برخی مشـ در  اثر انگشـ

وادان ،  94اثر انگـشت ،   یاند در قانون ، امـضاء چهر  قوانینبعدی ذکر ـشده اـست   مطرح  و ـصرفا برای بی ـس

ســال قبل ، یعنی در ســال های    100حدود و از   بوده ،قانونگذار ، شــده و هر یک به تنهائی ، مورد قبول  

ی   14اولیه قرن   مـس د  »یا«، بارها در قوانین مختلف ،   (1300)ابتدای  هجری ـش ما در  ا ، تاکید و تصـریح ـش

هر دو را الزامی کرده اند ، و این »وـسواس« عجیب ، همچنان در جریان پذیرش  تفـسیر ـشده و  »و« عمل ،

 
 1290 بهشتیارد 19 یقمر 1329 ی االولیشهر جماد 12مصوب ،  قانون ثبت اسناد  93

 . شود یم قی تصد یبه امضاقرائت و با اصل سند مقابله و  نیآنها در حضور مطلع  یوکال ایاصحاب معامله  یثبت سند برا -  69ماده 

که ثبت را قرائت کرده    ندیاعالم نما  دیثبت با  ی اند در وقت امضا استماع نموده  ن یمطلع   حضوریاصحاب معامله که قرائت ثبت دفتر را ب  -  70  ماده

 شود.  د یدر دفتر ق  د یاند و مراتب باآن را استماع کرده قرائتای

 در قرائت و معامله ثبت سند الزم است.  نی گنگ باشند حضور مطلع ایکور   ایکه اصحاب معامله اشخاص کر  یدر صورت -  71 ماده

  دی قدر دفتر  شانیا  یقبل از امضا  دینکته با  ن ی: و اندیخود را اعالم نما  تیخودشان ثبت سند را خوانده رضا  تواندیکه سواد دارند م  یاشخاص  -  72  ماده

 شود. 

است  هم که طرف اعتماد آنها  یشخص  دی با  یمعمول  نیبه عالوه مطلع   سوادیاست که هم کرند و هم ب   یکه معامله راجع به اشخاص  ی رددر موا  -  73  ماده

مانع  فقره چهارم که طیباشد به جز شرا  59مندرجه در ماده   طیجامع تمام شرا  دیبه آنها به اشاره حرف بزند دعوت شود و شخص مذکور با تواند یو م

 از دعوت او نخواهد شد. 

با  -  74  ماده ثبت  سئواالت  د یمباشر  توسط  است    یبه  سند  موضوع  به  راجع  نما  ن یقیکه  ب   دیحاصل  و  کر  شخص  او    ی اشارات  سوادیکه  به  که  را 

 . فهمدیمشودیم

بوده  یاشخاص  -  75  ماده هم گنگ  با  که هم کر و  معامله هستند  باشند و طرف  قرائت  بر  قادر  با خط خودشان در    دیو  دفتر  ثبت  از خواندن  بعد 

 دارند.  نامهتی که ثبت را خواندند و رضا سند یبنودفتر

دعوت  را  ی شخص زی ن زند یکه به اشاره به آنها حرف م یبه عالوه شخص دی که اشخاص مذکوره در ماده قبل سواد نداشته باشند با ی در مورد   -   76  ماده

 . ستی او ن  رفتنی فقره چهارم که مانع از پذ طیباشد به جز شرا ن یمطلع  طیجامع شرا  دی شخص با  نیا  فهمدیاشارات را م  نیکرد که ا

 . کندیم امضاءو مباشر ثبت  نی ثبت را در خود دفتر ثبت اصحاب معامله و مطلع لیالذکر ذفوق باتیترت  ی بعد از اجرا  -  77 ماده

  ز ین   ن یمطلع نموده و  امضا   شان ی به امر ا  یگریشخص د  ند ی نما امضاءنتوانند   یگریجهات د  ا ی  ی سواد ی معامله به واسطه ب  نی طرف  ایهر گاه طرف   -  78  ماده

 . ندینمایم امضاءو   دی جهت را ق

 http://rc.majlis.ir/fa/law/show/90141  مجلس نی قوان تیسا
  میتقد  خیتاراست که مقرر می دارد : »  1314ماه    ی د   28  مصوبی« ،  و تجار   یقانون اصول محاکمات حقوق  »  75ماده  ،  نمونه ای از این  قوانین   94

خود را    اثر انگشت  ایمهر    ،  از امضاء   صورت عجز آن را امضاء کند و در    ل یو با تمام حروف نوشته شود و عرضحال دهنده ذ  ی شمس  دی عرضحال با

 « کند.  قیاثر انگشت او را تصد ا یمهر  ی گر یبگذارد و شخص د

http://rc.majlis.ir/fa/law/show/90141


 

تمرار یافته   اء الکترونیکی« در برخی موارد ، اـس اء و مهر    ، »امـض ند الکترونیک می گیرند و هم امـض هم ـس

 دستی را الزامی می کنند و هم اثر انگشت می گیرند

ــای   2001  راهنمای  2ی  تعریف بند الف ماده ــت: امضـ ــای الکترونیکی چنین اسـ ــیترال پیرامون امضـ آنسـ

پیام، مؤید   دهی دیجیتال اســت که با انضــمام یا وابســتگی منطقی آن به یک دا الکترونیکی عبارت از داده

بت به همان داده خصـیت انحصـاری امضـاکننده و قبول وی نـس ت که آن داده  ـش ی دیجیتال به آن  پیامی اـس

دسـتورالعمل امضـای الکترونیکی اروپا نیز در تعریف امضـای    منضـم شـده یا با آن وابسـتگی منطقی دارد.

ده یا به نحو    مپیا های الکترونیکی که به سـایر داده الکترونیکی بیان میکند: داده های الکترونیکی منضـم ـش

 95عنوان وسیلهای برای مستندسازی به کار میرود  منطقی به آنها متصل شده و به

ــای الکترونیکی چنین مقرر  2ی    ـقانون تـجارت الکترونیکی ایران نیز دربـند »ی« از ـماده ، در تعریف امضـ

به    ای( : عبارت از هر نوع عالمت منـضم ـشده Electronic Signature)  «ی کیالکترون  ی» امـضامیدارد:  

مورد استفاده قرار    ام«یامضاء کننده» داده پ  ی شناسائ  یاست که برا  ام«یمتصل شده به » داده پ  ی نحو منطق

ــوب ـقانون تـجارت الکترونیکی   7 ـماده .ردیگ  ی م هرـگاه ـقانون، وجود  دارد: »مقرر می   17/10/1382مصـ

 96 «بداند امضای الکترونیکی مکفی است.امضاء را الزم 

بدون آن که شـیوه خاصـی را الزامی کرده باشـد، شـرایط    10ماده شـرایط قانونی امضـای الکترونیکی در  

 امضای الکترونیکی مطمئن را به صراحت بیان کرده است :

 امضای الکترونیکی مطمئن باید دارای شرایط زیر باشد:

 کننده منحصر به فرد باشد.امضاء نسبت به  -الف 

 هویت امضاء کننده »داده پیام« را معلوم نماید. -ب 

 امضاء کننده و یا تحت اراده انحصاری وی صادر شده باشد.به وسیله  -ج 

ــود که هر تغییری در آن »داده پیام«  -د  ــل ش ــف   به نحوی به یک »داده پیام« متص ــخیص و کش قابل تش

 باشد.

یک ســیســتم   نیکی مطمئن عبارت از »داده پیام«ی اســت که با رعایت شــرایطســابقه الکترو  - 11 ماده

 97 اطالعاتی مطمئن ذخیره شده و به هنگام لزوم در دسترس و قابل درک است.

 
95  

-wp/ir.nosmehfasl://http

/2019/01uploads/content/یکیالکترون -یدادرس-در-جرم-اثبات-طیشرا-و-یاثبات-ادله.pdf 
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 ی کیالکترون ی امضا انیمجر یریقانون و سخت گ یریساده گ: یک 

ت: »  ی کیقانون تجارت الکترون 32ماده   یی نامه اجراآیین  جدر حالی که در بند  ده اـس ریح ـش   ی داده رـستـص

  ی ک ی الکترون  یو صـــحت امضـــا  ی بررســـ  یکه برا  ی عموم دیکل  ایرمز    ریای نظ: دادهی کیالکترون  یامضـــا

ــتفاده قرار می  « و مشــخصــاً، هر نوع داده اطمینان ســازی »نظیر« رمز را به عنوان »امضــای  .ردیگمورداس

ام روشالکترونیکی« پذیرفته ب امل انواع و اقـس ها از قبیل پیامک یا آن چه در مک آدرس و امثال ود که ـش

ـشد، در بقیه مواد آئین نامه، به دنبال ایجاد یک مرکز ریـشه و ارائه توکن ـسخت افزاری رفتند و تنها  آن می 

 قب انداختند. ها کشور را عتر آن، سالها میلیاردتومان هزینه و مهمدلیل تأیید را آن دانستند و صد

های احراز هویت و ســندیت اســناد الکترونیکی را بســیار ســاده تبیین کرده در حالی که قانون گذار، روش

اند! تر شدن آن اقدام کردهقابل اجرائی تر و غیرهای اجرائی و قوه قضائیه، برای هرچه سختاست، دستگاه

ه، از بین برد ا هزیـن اردـه ا میلـی ه روش توزیع توکن فیزیکی، ـب اد  و ـب ان و ایـج ه  ن زـم ــکالت برای مراجـع مشـ

اند، قانونگذار، هرچند توکن را ذکر کرده اـست اما »امـضای الکترونیک« را منحـصر کنندگان، اقدام کرده

های فراوان که موجب  به آن ندانسـته و رمز ورود را نیز ذکر کرده و به عنوان امضـاء پذیرفته اسـت و راه

ــد ــت در حقیـقت آن ـچه برای ـقانون ـگذار، مهم بوده،    »مطمئن« بودن »داده پـیام« ـباشـ را ـتأکـید کرده اسـ

»اطمینان« به »ـصحت« و »اـصالت« داده اـست و تأکیدی بر روش خاص نداـشته، اما در اجراء، با اـشتباهات  

 تر شده است. قابل اجرائی تر و غیرفراوان از فهم قانون، هر چه سخت

 : شکست توکنِ امضای الکترونیکی  دو 

تگاه اجرائی به تباه برداـشت از »امـضاء الکترونیک« یا به دلیل »تعارض منافع« حداقل بین چهار دـس دلیل اـش

وزارت ارتباطات و   – 3بانک مرکزی    – 2وزارت ـصمت    – 1نزاع بر ـسر مرکز ریـشه دارند که عبارتند از  

 . اندقوه قضائیه و چندین سازمان دیگر پیگیر آن بوده – 4فناوری  اطالعات 

ه را راهاگر فرض را بگذاریم که قانوناً مکلف بوده اندو  اندازی نمایند، »ترک فعل« کردهاندکه مراکز ریـش

 اند. وظیفه خود را انجام نداده

و   دیمجلس رسـ  بیبه تصـو  1382نهایتاً در سـال ،  ی زنیها بحث و راپس از سـالتجارت الکترونیکی،  قانون  

اما وزارت صــمت در عمل هرگز نتوانســت فراگیر شــود و »ترک  شــد   بیصــوت 1386نامه آن ســال    نیآئ

 فعل« کرده است. 



 

های اجرائی های دســـتگاهی با تالشکیالکترون  یتوکن امضـــاهای قانونی برای ایجاد مراکز ریشـــه و الزام

  17/10/1382مصــوب    ی کیدوم قانون تجارت الکترون  بابمختلف صــورت گرفت، وزارت صــمت، در  

 شده است: 98ی کیالکترون ی دفاتر خدمات صدور گواهایجاد مکلف به

ــدور گواه - 31  ـماده ــتـند ـکه برا  ی واـحدـهائ  ی کیالکترون ی دـفاتر ـخدـمات صـ ــدور    یهسـ اراـئه ـخدـمات صـ

ال، تأیید  ره،یصـدور، ذخ  د،یخدمات شـامل تول  نیشـوند. ادر کشـور تأسـیس می   ی کیالکترون  یامضـا   ،ارـس

 باشد.می  ی کی( الکترونیاصالت )امضا یهای گواه یروز نگهدارابطال و به

  ی ریز برنامهو   تیریدفاتر توـسط ـسازمان مد  نیا  فینامه و ـضوابط نظام تأـسیس و ـشرح وظا  نیآئ -  32 ماده

  هی ته   یو دادگستر  یی و دارا  یارتباطات و فناوری  اطالعات، امور اقتصاد  ،ی بازرگان  ی هاکشور و وزارتخانه

 99.دیخواهد رس رانیهیأت وز بیو به تصو

ــید در    11/06/1386تاریخ  در   ــویب هیأت وزیران رس ــت:   4 مادهآئین نامه به تص ــطوح دفاتر  آمده اس س

ــدور گواه ــوع ـماده   ی کیالکترون  ی ـخدـمات صـ ه عنوان اراـئه دهـندـگان ـخدـمات گواه  31موضـ  ی ـقانون ـب

 شوند:می  نییتع ریبه شرح ز ی کیالکترون

 . دینمامی  تیاز شورا فعال که با کسب مجوز شهیر ی کیالکترون ی صدور گواه دولتی  مرکز – الف

 باشد.( قانون می 80موضوع ماده ) ،ی کیمرکز وابسته به مرکز توسعه تجارت الکترون نیا - 1 تبصره

مرکز   ی تواند با اخذ مجوز شــورا در حوزه نظام بانکمی   ی بانک  ســتمیمده اســت »ســآ ماده  نیا 2تبصــره  در  

  ی ک ی وابســته به مرکز توســعه تجارت الکترون  ادشــدهیصــورت مرکز   نیکه در ا  دینما  جادیمســتقل ا  شــهیر

وع ا مت بود، بانک مرکز   100ماده نخواهد بود.  نیموـض در حقیقت عالوه بر تکلیفی که بر عهده وزارت ـص

ای گرفت که تطبیق آن این مرکز را، در آئین نامهتالش کرد تا از این درآمد، ـسهمی داـشته باـشد و مـصوبه  

 سخت است.  با اصل قانون،

کردند، این مراکز ریشه »درآمدزائی« خواهد داشت تالش  مسؤوالن انفورماتیک قوه قضائیه که تصور می 

 ی مـسلح و دادرـس  یروهایجرائم ن ی دادرـس  نییقانون آ 656ماده  کردند تا در قانون آن را بیاورند و درنتیجه  

ــید: »به  ی کیالکترون ــویب رسـ ــرح به تصـ ــحت  حفظ  منظور  بدین شـ   ی ر ی اعتبار و انکارناپذ   ت،تمامی و  صـ

مطمئن    ی تیامن  داتیتمه قوه قضـائیه موظف اسـت  ،یی شـهروندان و محاکم قضـا  انیاطالعات مبادله شـده م

 و احراز اصالت را فراهم آورد. تیهواحراز  ،ی کیالکترون یامضا یبرا
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تـــــ   تبصـره   جادیجهت ارا    ی کیالکترون  یامضـا  یبرا  شـهیر ی مرکز صـدور گواه  قوه قضـائیه موظف اـس

 101«.دینما یاندازارتباطات و مبادله اطالعات امن راه

امن پیام و ایجاد اطمینان از صحت و اصالت  صدر ماده، منطقی است الزم است تمهیدات امنیتی برای مبادله  

پذیر بوده؟  امکان آن صـورت گیرد اما آیا این مسـأله، اجباراً از طریق توکن سـخت افزاری و مرکز ریشـه

های اجرائی، تبـصره قانون  دـستگاهکه با پیگیری »انفورماتیک« قوه قـضائیه، و در »تعارض منافع« با دیگر  

ت و اما این اقدامات هزینه ده اـس ته ـش یار پر زحمت،  نوـش عمالً قابل انجام نبوده و به همین دلیل نیز  بر، و بـس

 ، »ترک فعل« کرده است. 1393شکست خورده است و قوه قضائیه از سال 

ــتـند در  ــازـمان    بهـنام ولی   1400خرداد    8ـمدعـیان این روش فراوان هسـ زاده، مـعاون دوـلت الکترونـیک سـ

فناوری  اطالعات ایران اظهار داشت: داشتن امضای دیجیتال برای برخی کاربردهای دولت الکترونیک یک  

مار می  ن دولت همراه فعال کردهنیاز به ـش رویس را روی اپلیکیـش وی    ایم.رود و از این رو هم اکنون این ـس

توانند برای فعال ـسازی امـضای  کنند می اپلیکیـشن دولت همراه اـستفاده می با بیان اینکه تمامی افرادی که از  

ه  های همرا اندروید گوشــی   دیجیتال درخواســت دهند، ادامه داد: این ســرویس در حال حاضــر برای نســخه

این ـسرویس فعال    IOSتوانند برای دریافت آن ثبت نام کنند. به زودی نیز نـسخه  ماده ـشده و کاربران می آ

 102ود.شمی 

 : توکن سخت افزاری، یا پیام موبایل؟ سه 

ور ما، تک  ی کی عه در کـش کاالت بزرگ ضـد توـس خت افزارها  هیاز اـش ت که برا  یی بر ـس ورود و   تیامن  یاـس

تمیخروج به ـس بکه  ی نترنتیا  یهاـس مند و. ..، از  یـشده اـست، توکن ـسخت افزار ی ها طراحو ـش ، کارت هوـش

و... )وزارت   های مختلفو... مورد نزاع ســازمان و اداره و نهاد  ی انیوم  شــهیدســت هســتند ومرکز ر  نیا

  لی به کشـــور تحم   ی گزاف  یهانهیو...( هرکدام هز  هی، قوه قضـــائیبانک مرکزوزارت ارتباطات،  صـــمت،  

دتلف    ی و زمان فراوانکردند   ت خورد  همگی و  ـش کـس مت    عی)توز  ندـش خت افزار ـس ت  =   نتیکالـس کـس ـش

 پروژه( ی قطع

  نی تر ) ارزان  امکی، و در دسترس همگان است و از مرحله ارسال پدیابزار جد  کی، امروزه به عنوان  لیموبا

توانند با  می   ی و... همگ  دیتحت اندرو  یافزارهاهوشـمند ونرم  یهالیعامه( تا موبا  یبرا  نیترو در دسـترس

ماده و آن چه را در متن    ندینما  ی رسـانخدمت مها، به مردراه  نیترعیتر، سـرروش، و از همه مهم  نیترسـهل
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به عنوان شــرط الزم برای اطمینان به صــحت امضــاء   17/10/1382مصــوب    ی کیقانون تجارت الکترون  10

 الکترونیکی، داراست. 

اقدامات انجام گرفته )ورود    ی و کارکنان، تمام  رانیها، مدسازمان  یادار  یهاستمیورود و خروج به س  چک

فحات، تأیید   ال و در  ایو خروج به ـص الح و...( ارـس رف، رمز نگار  کیکد   افتیحذف و اـص و...   یبار مـص

تا، کار کند حت  نیتواند در هممی   ی همگ ورت نامتقارن می ه، بقیطر چنددر مراحل مهم از   ی راـس توان بر  ـص

 .بار مصرف فرستاد کی، رمز فرد کیموجود  لیچند موبا یرو

 امنیت، هزینه و زمان ، مقایسه همه جانبه  

 های اجتماعی داخلی{ با توکن بین پیامک موبایل }یا شبکه

 بر اساس قانون پیام اطمینان بخش 

 موبایل ) تلفن و... همراه ( توکن ) و یا کارت هوشمند و. ..(

ــت ــخت افزار جدید اس و هزینه فراوان خرید و   س

ــدها هزار   زمان زیاد برای تهیه الزم دارد )خرید ص

ه در آن   انی اســـت ـک ـــت ـــخت افزار، خود داسـ سـ

 فسادهای فراوان وجود دارد(

 گیری از امکانات موجود است بهره

ـــته و از نظر   ــتـفاده از آن هزیـنه ـجدـیدی ـنداشـ واسـ

 زمانی نیز، بالفاصله خواهد بود

احراز هویت جدید و    و  نیازمند شــخصــی ســازی

 های ذیل است؛مستلزم هزینه

 مراجعه فرد به مکان خاص و دادن مدارک

 تحمیل هزینه خرید هر توکن

 مراجعه برای گرفتن آن توکن

 زمان فراوان برای گرفتن هر توکن 

 های مختلفتمدید و یا تعویض توکن در زمان

 ها هزینه پیدا و پنهان دیگرو... ده

ازی ان و نیازمند هیچ یک    جام ـشده اـستـشخـصی ـس

 از این موارد نیست 

ــیار با خصــوصــاً هزینه زمان، )مهم ترین فاکتور بس

ــود( در این روش  ارزشـــی که نادیده گرفته می  شـ

 صفر است.  

 یعنی بالفاصله قابل انجام است

 نیازمند سازمان پشتیبان است 

ــال، کار را پیگیری کند زیرا خرابی  ها  تا در همه س

 مشکالت فراوانی داردو 

 امور بر بستر امکانات موجود است همه 

 خواهد هیچ سازمان جدیدی نمی 

 شودهای موجود پشتیبانی می با سازمان

 برای هر سیستم، و هر برنامه یک توکن الزم است 

مثال برای هر یک حسـاب بانکی، یک توکن؛ برای  

برای کـار   یـک مـدل کـار تجـاری، یـک توکن؛ 

 قضائی، یک توکن و... 

برای صدها سیستم، هیچ نیازی به سخت افزار جدید 

 و یا سیم کارت جدید ندارد

ها و صـدها برنامه  توان با دهبا یک سـیم کارت، می 

 و سیستم همزمان کار کرد



 

ــت یک فرد برای چندین کار، نیازمند   و ممکن اسـ

 چندین توکن باشد

افزاری و سـخت افزاری،  نرم  نیازمند سـیسـتم خاص

 چک و کنترل برای هر دستگاه و هر کار است

و از امکانات عمومی    نیازی به سـیسـتم خاص ندارد

 شودکشور استفاده می 

 هر سخت افزار، عمر محدودی دارد 

 شودتکنولوژی به سرعت عوض می 

 5تا    3عمر توکن و یا کارت هوشــمند بین    معمول

 سال است

های پشتیبان و سرورها و... همه و همه ابزار  دستگاه

 نیز باید در زمان تغییر کند 

ــور فرمائید فقط هزینه   این تغییرات، چه میزان  تص

 خواهد بود

ــازمـان   بر ســ ه بر مردم و  ل هزیـن این یعنی تحمـی

بســیار کمر شــکن  پشــتیبانی و نگهداری توکن، که 

 است

 همین مشکل در موبایل هم وجود دارد 

های پشــتیبانشــان همواره به روز  ها و ســیســتمآن

 شوندمی 

تغییرات،   کــه  ــت  اینجــاســ مو  از  بــاریکتر  نکتــه 

و شــود مردم، و به طور طبیعی انجام می   یوســیلهبه

ــال دلخواـهاـنه موـباـیل خود را در جـهت  هر چـند سـ

 نمایندامور خود، به روز می همه 

اقدامات را به طور طبیعی  های اپراتور نیز  شـــرکت

ها  افزار در جهت به روز رـسانی ـسخت افزارها و نرم

 دهند انجام می 

 

نگینی بر ترافیک  توکن و کارت و امثال آن،  بار ـس

 نمایدها تحمیل می سیستم

ــتم معرفی کـند ـتا   ــیسـ هر توکن ـباـید خود را ـبه سـ

اری دو طرف و   ــود و این رمز نـگ د وارد شـ بتواـن

ــیعی از داده ــایش رمز، حجم وسـ ــامل  گشـ ها را شـ

 شود. می 

ــتم   ــیسـ ــیاری از مواقع، سـ به همین دلیل نیز در بسـ

 نماید.ها با افزایش بار اندکی، هنگ می توکن

 کند بار سنگینی بر سیستم اضافه نمی 

ال به   د با ارـس تم ـش یـس محض آنکه هر فردی وارد ـس

ک و  ه ـچ ل وی، هـم اـی ه موـب د رقمی ـب د چـن ک ـک ـی

 شودها انجام می کنترل

ــازـمانـکاری ـکه هم ایـنک ـباـنک ـهای  ـها و برخی سـ

 دهند و بسیار هم موفق استبزرگ دولتی انجام می 

 امنیتی است زیراتوکن غیر

 گیرد. توکن در اختیار دیگران قرار می 

ــرـکتـبه طو ـها آن را در اختـیار  ر مـثال، ـمدیران شـ

ــؤوالن ادارات،  ـمأمورین خود می  ـگذارـند و ـیا مسـ

 دهند آن را به مسؤول دفتر خود می 

 موبایل کامالً امنیتی است. 

ــی خود را به دیگران  مردم،  ــخص معموالً موبایل ش

یله اختـصاـصی هر فرد اـست، دهند و نمی  تقریباً وـس

کارهای مهم بانکی و اداری بر آن  خصـــوصـــاً اگر

 باشد



 

ار فرد دیگری؛   ــؤول  اگر توکن در اختـی د مسـ انـن ـم

ــتفاده از آن   ــوء اس ــد، امکان س دفتر یک مدیر باش

 وجود دارد، بدون آنکه ـشخص اـصلی خبردار ـشود

)مانند مهر شــرکتها و ادارات که از آن بارها ســوء  

 استفاده شده است(

ه ه ـب ا توـج ات،    ـب داـم ه اـق ه هـم ده تلفن اینـک ه دارـن ـب

ک می  اـم ــود،  همراه، پـی ل رهگیری  شـ اـب ه ـق ه لحـظ ـب

ــت،  ــدت کاهش می اسـ )اگر  یابدامکان تخلف بشـ

 شود(نگوییم صفر می 

 شود  سرقتیا  گماگر 

 زمان صرف شود باید برای تغییر آن هزینه و

 در صورت گم شدن یا سرقت ،

 گردد، جایگزین می با کمترین هزینه و زمان

و هرگز هم به یاد    توکن ممکن اـست فراموش ـشود

 آورده نشود 

و شخص، پس از مدتی که آن را الزم داشت نتواند  

 آن کار را انجام دهد

 . شودموبایل هرگز فراموش نمی 

گردد و بالفاصــله یادآوری می و اگر فراموش شــد 

 آوردسریعاً فرد، آن را بدست می 

 

 (لیموبا) یواقع تالیجید  یامضا : کرونا؛ پیشران چهار

اگر به طور مثال   کنیمبحدی که توجه نمی شـده،    ی، عاددلیل تکرارو نهادها بهها  بانک  کیاقدامات الکترون

رفت و آمد   یامشـکالت برمصـائب و    زانیکرونا چه م  تیوضـع  نیدر ا،  وجود نداشـت  ی نترنتیا  یهادیخر

 و فروش آنها با اسکناس وجود داشت.  دیها و خرمردم به بانک

اگر قرار بود به  شـد،   ی اتیعمل  کیدرصـد الکترون  100ها به صـورت  وام به خانواده  یاعطادر دوران کرونا  

ــنت  یـهاروش فرم را گرفـته و  کـیدر آنـجا   کردـندی ـها مراجـعه مکـباـنهـمه ـخانوارـها ـبه  دـیـبا میعـمل کن ی سـ

ــا می  ــفی دادند و معطلمی   ی کردند و مدارک فراوانامض را   ی کار حقوق  نیفراوان، تا بتوانند ا  یهاها و ص

 انجام دهند. 

اقدام، به صورت کامالً مدرن انجام   نیا  ی بانک ارتباطاتی و  کیالکترون ی عال  اریبس  یهارـساختیز  لیبه دل اما

 د. یاز وام بهره ببر دیخواهمی  یاآ نکهیا دنیبه سرپرست خانوار و پرس امکیپ کیگرفته و با ارسال 

 سرپرست محترم خانوار؛

ــته حما  ی که متقاضــ  ی در صــورت ــتفاده از بس ــرا  ی تیاس ــاس ش دولت   ی اعالم  طیدوران کرونا براس

ــت ــلاز خط تل  تنهالطفاً   د،یهسـ ــت  ی فن همراه اصـ خود را به    ی کد مل  فقط  د،یخود که مالک آن هسـ
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توجه فرمائید، این روش کامالً منطقی، علمی، حقوقی، ـصحیح و اجرائی و بـسیار کم هزینه و ـسهل الوـصول  

ء الکترونیک  قرارداد را، امضـا ی فقط با ارسـال کد مل تنها از شـماره تلفن خود و  خانوار رپرسـتاسـت، سـ

بر    زیکند و اقســاط را ن  زیوار  یپول را به حســاب و  ی اســالم  یو دولت جمهور  ردیپذو می  کندی م  قانونی 

 )به اقدامات و زوایای حقوقی بر اساس این کد ارسالی توجه فرمائید( خواهد داشت

  تالیجیامضــاء د ،آمده اســت  لیکه موبا  ی اســت از زمان  ی قعوا  تالیجید  یشــدن امضــا  ی اتیعمل  یبه معنا  نیا

یار مطمئن،   ت اما   ریپذامکانبـس کل »تعارض منافع« مدیبوده اـس تن آن،    رانمـش ت، که با کنار گذاـش   نی ااـس

 مفهوم را درک کنند. 

  

 
 را اعالم کرد.  رانی بگ ارانهی ژه یکرونا و یتیحما یبانک  التیاز تسه  ی مند و ضوابط بهره طیشرا  ی ا هیدر اطالع یتعاون،کار و رفاه اجتماع وزارت

 است:  ریبه شرح ز  یوزارت تعاون کار و رفاه اجتماع  هیالع مهر، متن اط  ی گزارش خبرگزار به

  ی نقد   ارانهیکه    ی اند، تمام سرپرستان خانوارکرونا قرار گرفته  ی ماری ب  وعیش   ی که تحت تأثیر تبعات اقتصاد   یرانیا  ی از خانوارها  تیمنظور حما  به

  ه، یاطالع  نی ا رمندرج د طیتوانند با در نظر گرفتن شراکرونا برخوردار شوند، می یتیحما یبانک التیمند هستند از تسه هکنند و عالقمی افتیماهانه در

که به نام سرپرست خانوار است به    یتلفن همراه  ق یاز طر  99/1/31  کشنبهیسرپرست خانوار را حداکثر تا روز    یآن، کد مل  اتیمحتو  رش یضمن پذ

 کنند.   امکیپ  6369شماره 

به پ  یتقاضا   ، یبانک  الت یاستفاده از تسه   یبرا  ر، ی بگ  ارانه ی  یخانوارها با پاسخ  ارتباطات و فناور  یی هاامکی خود را صرفاً  با    یکه وزارت  اطالعات 

 کند ثبت کنند.  ارسال می v.refahسرشماره 

 . ستین  از ین یدولت  ی ها ها و سازمانمراجعه به بانک گونهچیاعالم تقاضا، ه  یشود برا می تأکید

  امکی پ  ارانه،یکننده    افتیدر  ی به همه سرپرستان خانوارها   ی ماه جار   نیفرورد  27روز چهارشنبه    22اطالعات از ساعت    ی ارتباطات و فناور   وزارت

 ارسال خواهد کرد. 

 است.  یمتقاض یاز سو  هیاطالع ن یبند ا 4  ی سرپرست خانوار، به منزله قبول و تعهد اجرا  یکد مل امک یپ  ارسال

 است:  ریبه شرح ز التیتسه  طیشرا

 خواهد بود.  یماه متوال 30تومان به صورت قرض الحسنه و تعداد اقساط  ون یلیم  کیهر خانوار  ی برا   التیمبلغ تسه -1

 به بعد کسر خواهد شد.   ی سال جار   رماهیت  ارانهیهزار تومان است که از  35هر خانوار مبلغ   ی اقساط ماهانه برا  -2

 دهند.  ریی بازپرداخت اقساط، تغ  یخود را تا انتها   ارانهی یحساب بانک  دینبا  الت،یتسه  رندگان یگ -3

فوق را ماهانه از محل    التیدهد که بازپرداخت تسهوکالت بالعزل میها،  ارانهی  یبه سازمان هدفمند ساز  امکیبا ارسال پ   التیدرخواست کننده تسه   -4

 . ست ین یاست و قابل اعتراض و ابطال در محاکم قضائ یوکالت در حکم سند رسم ن یا. دیپرداخت نما  یخود به نظام بانک ینقد  ارانهی

 شود  امکیسرپرست پ یکرونا اعالم شد/ فقط کد مل  یتیوام حما طیشرا  ،1399 نیفرورد 26مهر،  ی خبرگزار

https://www.mehrnews.com/news/4900866   

https://www.mehrnews.com/news/4900866


 

 ک ی الکترون  یانکدار بنمونه موفق: :  4فصل 

در ابتدای راه ، بسیار    برخورد داشتند ،  «امور مالی »آن که با  دلیل  انکها در زمینه اقدامات الکترونیکی ، به  ب

ـسخت افزاری را در دـستور کار خود    OTPـسخت و هزینه بر ، کار را آغاز کردند از جمله آن که توکن و 

قرار دادـند و روـند احراز هوـیت را ، هزیـنه بر و زـمان بر نمودـند اـما  ـبه مرور زـمان درـیافتـند ـکه این راه ـها ، 

ود ، و تقبال مردم می ـش ازی کردند فقط موجب عدم اـس اده ـس روند »تمام  و در نتیجه    ،روندهای خود را ـس

ــد    عملـیاتی گردـید  الکترونـیک ـبانکی« و چـندین    ،و »پول الکترونـیک« در مـیان مردم ، ـکامال ـپذیرفـته شـ

 »بُرد بُرد« واقعی برای بانک و مشتریان بود.فائده برای مردم و بانکها داشت و یک عملیات 

و ،  وی ، ؛ کاهش هزینه های عملیات بانکی   موجباز یک ـس گیری« از جرائم مربوط به  و از دیگر ـس »پیـش

ــد، ــای مجازی    با  امورانکداری الکترونیک«، در مواردی که  »ب و  »امور مالی« ش ــتم فض ــیس ــتفاده از س اس

 این مهم دست یافته است.  والکترونیک شده ، به

 : کاهش هزینه ها  یک

با روشی که بانک ها در طی سالیان اخیر داشته اند ، موفقیت فراوانی در کاهش هزینه ها در امور بانکی  

 ایجاد شده است  

 حسابها هیبه لحظه کل تیریمد ✓

 ارزشمند است  اریکه بس ی اطالعات یگردآور ✓

 به صورت متمرکز یزیو برنامه ر یامکان رگوالتور ✓

 کاهش شدید چاپ اسکناس ✓

 مختلف یاژهایاز آل یازین ی انتشار سکه و بعدم  ✓

  اسکناس ینگهدار یبزرگ برا یبه انبارها ازیعدم ن ✓

 نقل اسکناس و سکهبه امکانات فراوان حمل و  ازیعدم ن ✓

 عدم نیاز به محافظین این اموال ✓

میلیارد رکورد    33تعداد   1399ری که فقط در ـسال وهمه مردم ، اپراتور بانک مرکزی ـشدند به ط ✓

د ،  ته باـش   33اطالعاتی تولید کردند که اگر هر رکورد ، فقط یک هزارتومان ارزش اطالعاتی داـش

 هزار میلیاردتومان، هزینه مردم برای بانک مرکزی است

ــنوعی بکار گرفته   ✓ ــت ، اگر دیتاماینینگ یا هوش مص ــول کار مردم اس بیگ دیتای موجود ، محص

 وسط مردم خلق شده استشود ، صدها برابر ارزش افزوده آن است که ت

 عدم مراجعه مردم  ✓

 عدم نیاز به فرم های کاغذی مختلف بانکی  ✓



 

 کاهش کارمندان ✓

 کاهش مصرف آب و برق و خدمات ✓

 عدم نیاز به محافظ )کاهش هزینه های حفاظت( ✓

 کاهش شعب بانکی  ✓

 کاهش صندوق نسوز ✓

 کاهش ساختارهای مختلف سازمان ✓
 ساختار سازمانی اسکناس و سکه

 ساختار سازمانی امضاء چند نفر

 ساختار سازمانی چک )مردم اصوال چک شخصی ندارند(

 ساختار سازمانی پایاپای

 ساختار دریافت وجه و تسویه قبوض خدماتی

 و بسیاری دیگر از هزینه ها که قابل احصاء نیست

 ثمره بانکداری الکترونیک ، : پیشگیری از جرائم  دو

آمده اســت: برای مجرمان، هیچ جنایتی شــاید    (1389مهر   19)  2010اکتبر   11در یک گزارش مربوط به  

شــهرت، بدنامی و پاداش مالی ســرقت از یک بانک   تر از ســرقت از بانک وجود نداشــته باشــد.اغواکننده

یاـستمداران را به تالش برای ـسرقت از یک بانک ترغیب کند. برخی از   کافی اـست تا افراد مـسلح و حتی ـس

دانند چگونه  این ســارقین از ابتکاری درخشــان تا ســاده، می  کنندنه یا خانه بزرگ را انتخاب می ســارقین خا

رقت کنند ارقان   یک بانک را ـس فانه ـس دهمتأـس انده ـش ه به محاکمه کـش تر پولتقریباً همیـش ها  اند، اگرچه بیـش

 104هرگز بازگردانده نشده است.

این حادثه در یکی از  حمله شـد،  به خودرو حامل پول در آلمان   (1399اسـفند   2)  20/02/2021  در تاریخ

لی برلین رخ داد و خیابان ش    4های اـص ارق در پوـش ک آور به  ـس لیک گاز اـش هرداری، ابتدا با ـش مأموران ـش

خودروی حامل پول حمله کردند و با برداـشتن محموله آن از ـصحنه گریختند. دو نفر از محافظان خودروی  

 105و به بیمارستان منتقل شدند. حمل پول مجروح

 
104isider  ، Check Out The Most Incredible Bank Heists In History ، Eric Shafer ، WildAmmo.com Oct 11، 

2010، 9:06 PM https://www.businessinsider.com/most-incredible-bank-robberies-2010-10 

 به خودرو حامل پول در آلمان   ی، حمله باورنکردن1399اسفند   2خبر آنالین،  105

 https://www.khabaronline.ir/news/1488060 / 
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ها و خودروهای حمل پول، بشـــدت کاهش ها از بانکدلیل کاهش پول نقد، این گونه ســـرقتدر ایران، به

ها صندوق  هایی که در آنکنند به استثنای بانکها از نگهبان مسلح کمتر استفاده می یافته است و حتی بانک

 شود. رگشائی( نگهداری می امانات یا اموالی چون طال )بانک کا

 شود:بانکداری الکترونیک، موضوع بسیاری از جرائم را منتفی کرده، به عنوان نمونه چند مورد ذکر می 

ــوالً ،  مـعامالت نـقدامروزه در ـکاهش جرائم ـچک نـقد،  • جرائم مرتبط ـبا آن اتـفاق   ـکه  ـچک وجود ـندارداصـ

ه ـکارت می   دهـندمردم ـچک نمی   بیفـتد ا بر این موارد جرائم ـچک نـقد، )تغییر ارـقام،    کنـندبلـکه ـکارت ـب بـن

  موضوعا منتفی شده است.چک بالمحل، سرقت چک، تغییر زمان و جعل و...( 

 (که سارقین را تشویق نماید.  وجود نداردها  در بانک  ی )پول فراوان.  ستیها به صرفه نمسلحانه بانک  سرقت •

 ها، بشدت سخت شده است.، برای جابجا کردن پول در حسابن شعب و اشخاصتبانی بین برخی مسؤولی •

 .که بدزدندپول نقد وجود ندارد  زیادمقدار ، های حمل پولسرقت ماشینکاهش شدید  •

 کند.(دلیل کاهش مصرف، کمتر صرف می ، بشدت کاهش یافته است. )بهجعل اسکناس •

  ی کند تا پول مراجعه نمی  ی کـس اـصالً  رایرفته اـست ز  نیاز بها  ها در برابر بانکفیاز زنان و ـضع  یریگ خفت •

 و پولش را بگیرند. خفتش کنند ،پس از بیرون آمدن از بانک و ردیبگ

 و یا کاهش شدید یافته است. رفته  نیها از بمغازه ی زن دخلموضوع  •

 سرقت پول کسبه در حال انتقال به و از بانک •

ها هم  آن ی خوـشبختانه حت  رایرفته اـست ز  نیاز ب، و ـسرقت اموال فروـشندگان دوره گرد  یریگ خفتحتی،  •

 های بیهوده و غیرعلمی وجود دارد.ها، سخت گیریهر چند در روش ارائه پوز به آنپوز دارند 

 که گم شود.  ستین ی همراه کس ی پول رای، تمام شده است زکردن پول گم •

 .! تمام شده است به بهانه نداشتن پول خوردها مغازه از سوی گرفتن مبلغ  اضافه •

 گرانبها انبوه سکه و آب کردن آن به عنون فلز افتدری •

 106گرید فوائد و •

 
 نمونه جرائم سرقت چک و پول که با الکترونیک منتفی شده است  106

   2035شماره  - 1391آبان  20شنبه 

 مؤدب   اریبس   اریبس  سارقان 

افراد به    نیماهرانه از مسافران سرقت کرده و پس از ربودن اموال ا  وهی هستند که به ش  ی باند   ی تهران بزرگ به دنبال اعضا   یآگاه  سی پل  کارآگاهان

 شوند.  می ی کردن مالباخته گان کرده و متوار ادهیاقدام به پ  ک« یبهانه نداشتن »طرح تراف

  ،ای نقره  دی پرا  ،ای نقره  405پژو    د،ی سف  دی پرا  ی سوار  ی خودروها   نانیوسط سرنش و شگرد مشابه و ت  وهیبه ش   ی بر   بیمتعدد ج   ی ها وقوع سرقت  یپ  در

  ، ی مطهر   ابان یخ   ن، یآرژانت   دان ی خان، م  م یکر  عصر،یول   دان یدر محدوه م   ژهیدر مناطق مختلف سطح شهر تهران به و  یسمند نوک مداد   د، ی سف  کان یپ

سارقان در دستور    یری و دستگ  ییشناسا  ی منطقه عباس آباد و...، موضوع برا   ،یفاطم  دانی و م  ابان یخرمشهر، بزرگراه کردستان، خ   ابانی خ  ،یبهشت  ابانیخ

 تهران بزرگ قرار گرفت.   یآگاه  س یسوم پل   گاهیکار کارآگاهان پا



 

 
  دای و شگرد فوق، کارآگاهان اطالع پ وهی به ش  ی بر ب یمشابه با موضوع ج ی ها پرونده عیهشتم با تجم   گاهیپرونده، کارآگاهان پا نیبه ا  یدگیآغاز رس  با

  یا خودرو حرفه  ن یا  نانی اند، توسط سرنشمسافربرنما شده  یدستگاه خودرو سوار   ک یآنها تحت عنوان مسافر سوار    یای که همگها مالباختهکردند که ده

ها، در  و شگرد سرقت  وهیمالباختگان عالوه بر نوع ش  یاند که تمام. قرار گرفتهدسته چک، وجوه نقد و..  ،ییو سرقت مدارک شناسا  ی بر بیمورد ج

راننده خودرو با آنها    یتخودرو و ح   نانی دبانه سرنشؤمرتب و برخورد م  اری بس  ی ها اشاره داشتند و آن لباس زین  گر ینکته مشترک د  کیاظهارات خود به  

پوشش قصد سرقت اموال    نیای هستند که در ا حرفه  یافراد سارقان  نی کردند که ااز مالباختگان در لحظه اول تصور نمی  کی  چی ای که هبود به گونه

و شگرد    وهیش  حی به تشر یآگاه سی سوم پل گاهیبا حضور در پا ز یمالباختگان ن  ،یآگاه  سیسوم پل   گاهیمشابه به پا ی ها آنها را دارند. اما با ارجاع پرونده

 ها پرداختند.  سرقت

ای  نقره  405پژو    ی دستگاه خودرو سوار  کیخان، سوار    میبه مقصد کر  نی آرژانت  دانی از مالباختگان در اظهارات خود به کارآگاهان گفت: از م  یکی

به بهانه    زی پرداخت کرد و راننده ن  هیرا به عنوان کرا  یعقب، پول  یصندل  نانی نفر از سرنش  کیابتدا    ن یشدم. پس از سوار شدن به ماش   ن یبا چهار سرنش 

  گر ید  ،یقیبه راننده دادم؛ پس از دقا  یتومان  500اسکناس    کیکت کرده و    ب یدست در ج  زینداشتن پول خرد، درخواست پول خرد کرد؛ من ن 

  ردقرار دا  نی شد که در دستش پالت  یآورد مدعبه من فشار می  کهیو در حال   یکه در کنار من نشسته بود، ضمن عذرخواه  نیعقب ماش   یصندل  نی سرنش

 درخواست او را انجام دادم.   یو  یراحت یبرا  زی مؤدبانه از من خواهش کرد تا دستم را در پشت سر او قرار دهم و من ن اری بهانه و بس ن یو به ا

کرد    ادهیبهانه مرا پ   نی خان بروم و به ا  میتوانم به کرندارم و نمی  کی طرح تراف  د؛ی کوتاه ناگهان راننده گفت: ببخش  یمسافت  یادامه داد: پس از ط  ی و

 کردن من به سرعت از محل دور شد.   اده ینگرفت و پس از پ  هی از من کرا  یبه عنوان عذرخواه  یو حت

تومان به    ونیلیم   50  یبیاز همکارانم به ارزش تقر  ی چند فقره چک امضا شده متعلق به تعداد   ی حاو   یبیج   ف یمتوجه شدم که ک  قه یاز چند دق   پس

 سرقت رفته است.  

خواستم  رنگ شدم؛ می  د ی سف  د یدستگاه خودرو پرا  کیخرمشهر سوار    ابان یدر اظهارات خود به کارآگاهان گفت: در خ   ز یاز مالباختگان خانم ن   یکی

  یعدد کارتن قرار دارد از من خواهش کرد تا در صندل  کیجلو    یدر صندل  نکهیو به بهانه ا  یضمن عذرخواه  نی که راننده ماش  نمی جلو بش  یدر صندل

 .  نمیبش   نی عقب ماش

ماش   پس به  تومان10اسکناس    کیعقب    یصندل  نانیاز سرنش   یکی  ن،یاز سوار شدن  دا  یهزار  راننده  نبه  راننده  و  نداشتن کرا  ز ی د  بهانه  از من    هیبه 

  نباز بود، ناگها  فیپس از پرداخت پول هنوز ک   که یهمراهم را باز کرده و در حال  ی دست  فیدادن پول به راننده، ک   ی درخواست پول خرد کرد؛ برا 

من قرار داد و در    فیک   ی دستش را دراز کرد و خودش را رو  نی عقب که در کنار من نشسته بود، به بهانه باز بودن درب ماش  یصندل  نیسرنش   گرید

 را چند بار باز و بسته کرد.   نی ماش

کند مرا   افتیدر  ای هین کراو بدون آنکه از م  کیبه بهانه نداشتن طرح تراف  نیآقا نگذشته بود که راننده ماش   نیتوسط ا  ن یاز بستن در ماش   یلحظات  هنوز

 خود شدم.    فیحلقه انگشتر طال از داخل ک   کیپول نقد،  ،ییداشتم متوجه سرقت مدارک شناسا دیکه قصد خر یکرد؛ زمان  ادهیپ

افراد    نیاز ا  قی بر اقدام به سرقت چک و وصول آنها کرده بودند، کارآگاهان به تحق  بیکه سارقان ج  یمالباختگان  ییو با شناسا  قاتیادامه تحق   در

 پرداختند.  

کردند که    دای مسروقه اطالع پ  یها مشخصات افراد وصول کننده چک  ی در سطح شهر تهران و با بررس  یبا مراجعه به شعبات مختلف بانک  کارآگاهان 

استفاده از   ا ای که تنها باند به گونهدهمسروقه کر یهامالباختگان اقدام به نقد کردن چک گریمتعلق به د ییسارقان با استفاده از اسناد و مدارک شناسا

 اند.  مسروقه کرده ی ها از چک  ی اد یمختلف اقدام به وصول تعداد ز یشعبه بانک 10از  ش یاز مالباختگان و با مراجعه به ب  یکیمتعلق به  ییمدارک شناسا

ها  سرقت  ی کردند که تمام  دای پ   نانی انجام شده اطم  یگاربدست آمده از دهها چهره ن  ری از تصاو  یر یبا بهره گ   یآگاه  س ی سوم پل  گاهیپا  کارآگاهان 

 اند.  کرده  ی اقدام به سرقت از مسافران درون شهر   ی سوار  یگروه از سارقان انجام شده که با استفاده از انواع خودروها  کی ی توسط اعضا 

از سارقان شدند که برابر اظهارات    یکی  ییکارآگاهان موفق به شناسا  ،یمداربسته بانک  ی ها نیبدست آمده از دورب   ری از تصاو  ی ر ی با بهره گ  نی همچن

سوم   گاهیپا  سیرئ  ،ییخان بابا نیعقب خودرو اقدام به سرقت از مالباختگان کرده است.سرهنگ کارآگاه حس   ی ها در صندلمالباختگان در عمده سرقت

انجام    ی ها پرونده، گفت: با توجه به تعدد سرقت  ی ارد یلیپرونده و ارزش م   ن یر اشده د  ییها مالباخته شناساتهران بزرگ، با اشاره به ده  یآگاه  سیپل

  یپرونده از سو  ناز متهما   یکی بدست آمده    ر یمتهمان، دستور انتشار تصو  ی ر یو دستگ   ییگروه از سارقان و به منظور شناسا  ن یا  یاعضا   ی شده از سو 

شود تا هرگونه اطالعات درباره  متهم شدند درخواست می  تیهو  ییکه موفق به شناسا  یافزود: از همه شهروندان  یصادر شده است.و  ییمقام قضا



 

اگر بانکداری الکترونیک نبود و امروزه در شـــرایط تورمی، قرار بود اســـکناس جابجا شـــود و با توجه به  

های  افتاد؟ قتل به خاطر پول نقد و سـرقتتبادل شـود؟ چه جرائمی اتفاق می کرونا اگر قرار بود اسـکناس  

ای که الکترونیک نباـشد چه در ایران و چه  ـشد هم اینک در هر مغازهمـسلحانه و با خـشونت فراوان انجام می 

اپن  شـود حتی اگر در ژهای مختلف پول نقد وجود دارد که گاه منجر به قتل می در خارج از ایران، سـرقت

 باشد: 

د  کیمرد وارد آپارتمان   دو  2020نوامبر   9  در تان ا  یمتـص وکوبا، اـس دند    ی ژاپنباراکیبار در تـس   4.2و ـش

رقت کردند  نی  ونیلیم انک س،یگفته پل  به .پول نقد را ـس اله گفت  29  تصـدیگزارش داد، م  مبونیـش  ی ـس ـس

اعت  که دو مرد که آنها را نمی  ناخت، حدود ـس اختمان آپارتمان    کیـصبح وارد محل اقامت خود در    4ـش ـس

که   ی استفاده کرد، در حال کننده  حسی افراد از اسلحه ب  نیاز ا  ی کیگفت که    سیبه پل  یشدند. و  یشهردار

 او را از پشت بسته بود. یهامچبا دستبند  گریفرد د

پول نقد کار خود را آغاز کردند. پس از رفتن    دنیپرداختند و با دزد  یآپارتمان و  یبه جســـتجو  ســـارقان

ــد تلفن همراه خود را ب ــماره  هآنها، مرد موفق ش ــت آورد، با ش ــتانش تماس گرفته و برا   ی کیدس   یاز دوس

 تماس گرفت. سیبسته بود. دوستش با پل شکه هنوز دست ی بزند، در حال ادیکمک فر

ت که در آپارتمان خود امی   ی چه کـس  نکهیدر مورد ااو  از   سیلپ ته اـس ؤال    قدر  نیدانـس ت ـس ته اـس پول داـش

 107کند.می 

در ایران نیز، هر شخصی پول نقد نگهدارد، با خطرات فراوان سرقت خشن و حتی قتل مواجه خواهد شد و 

 کند. اری می الکترونیک بودن همه نقل و انتقاالت، کمتر کسی پول نقد نگهد دلیلبه

کالهبرداری در امور  »های جدید هک، جایگزین آن شــده اســت اما مســأله  ها و روشکالهبرداریامروزه  

ـشود« که گوئی ، »در تبلیغات، طوری بیان می ها«»خالی کردن حـسابو یا    بانکی از طریق فـضای مجازی«

این گونه جرائم، در »بانکداری الکترونیک« به وجود آمده و بسـیار فراگیر اسـت و قبل از آن اصـالً نبوده  

ار کم اتـفاق می  ـــی ا بسـ ــتـفاده ـی انـکداری اینترنتی اسـ اده؟ و ایـنک ـکه مردم از ابزارـهای الکترونـیک و ـب افـت

افته و امنیت مردم از بین رفته اسـت و »آمارهایی« به مردم و مسـؤولین »ارائه«  نمایند، جرائم افزایش یمی 

 شود که فقط »عیب« را ببینند. می 

 
سوم   گاه یکارآگاهان پا  اریدر اخت  88505753و    21865649، 21865668 یها شماره تلفن  قی را از طر یتردد و  ی ها محل  ایو   گاهیمتهم، مخف تیهو

 دهند.  تهران بزرگ قرار یآگاه  سیپل
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 در حالی که :

اوالً: قبل از الکترونیک شــدن؛ انواع و اقســام جرائم مالی و بانکی وجود داشــته اســت؛ که بســیار   •

ــکناس و خل مغازهفراوان بوده از قبیل جعل، ســرقت پول، خفت گیری، ســرقت د ها و... جعل اس

 چک و...

ــدن تراکنش • ــته و با ازثانیاً: با الکترونیک ش   ها، نه تنها جرائم مالی افزایش نیافته، بلکه کاهش داش

 بین رفتن یا کاهش »موضوع جرم«، »پیشگیری« شده است.

ت و فقط هـش ابق اـس تواند  یاری مردم می برخی جرائم اینترنتی و الکترونیک بانکی همانند جرائم فیزیکی ـس

 پیشگیرنده باشد. 

ــاس اعتـماد ـیا اگر فردی رمز ـبانکی و ـکارت خود را در اختـیار دیگری می  کالهبرداری(  ـگذارد )ـچه بر اسـ

 گذاشت. همانند کسی است که دسته چک سفید امضاء خود را در اختیار دیگران می 

ها، به معنای حمایت از همه  لکترونیک بانکدر خاتمه، ذکر این نکته ضــروری اســت که دفاع از ســیســتم ا

ها« و دیگر  های بانکی از جمله »تسـهیالت«، »ضـمانت نامههای جدی به برخی روندامور بانکی نیسـت، نقد

 ها و... شده که بجای خود الزم است پرداخته شود. مشکالت، تبعیضامور بانکی وجود دارد که موجب 

ــابدر خصـــوص جرائم بانکی جدید ــرایط اینترنتی و مجازی بوجود آمده از قبیل هک حسـ ها و ی در شـ

ــود. از زمانی که »رمز یک بار   ــگیرانه انجام شـ ــت اقدامات پیشـ کالهبرداری که در آن زمینه نیز الزم اسـ

رف« به یلهمـص ت و ی بانک مرکزی برای تراکنشوـس مگیری داـش د، جرائم کاهش چـش والً  ها عملیاتی ـش اـص

های الکترونیک در برابر هر اقدامی، پیـشگیرانه اـست. ـضمن اینکه اگر حلراهفناوری الکترونیک،  در زمینه  

 پذیرتر از جرائم فیزیکی است. جرمی اتفاق بیفتد، ردگیری آن امکان

 به سوی بانک داری بدون شعبه :  سه

ت در همه زمینه های باقیمانده نیز ، با تکیه بر مبانی قانونی و ا روری اـس مکانات عظیم الکترونیک بانکی،  ـض

در زمینه همه امور بانکی ، به سـمت صـد در صـد الکترونیک شـدن اسـناد  اقدامات سـریع صـورت گیرد و  

 و اقدامات ذیل را در دستور کار قرار داد : حرکت کرد

 «کارت بانکی »تمدید خودکار  

 ی و حقوق  ی قیاشخاص حق یحساب ها   ه یبه کل «ی درگاه بانک»ارائه 

 درگاه پرداخت و کارت به کارت  ی بر رو «ی رتبه ده »و  «گزارش دیکل»

 ک ی تمام الکترون   «ی ضمانت نامه بانک»  یابتدا تا انتها روند

 ک یتمام الکترون «التیتسه»  یابتدا تا انتها روند

 ک ی تمام الکترون «چک»



 

 کیتمام الکترون «سفته»

 م الکترونیکا»تمبر« تم

 .که می تواند مسائل فراوانی را حل کند ،و بسیاری امور دیگر

نوشـتم و در آن از حرکت به  صـادرات  متنی با این عنوان خطاب به ریاسـت بانک    12/03/1389در تاریخ  

سـمت »حذف شـعبه های بانکی« و تبدیل کاربری آن ها به »مراکز خدماتی دیگر« و یا »مراکز تولیدی«  

تم همان ـسال ها عم لیاتی ـشود ، خوـشبختانه پس از ده ـسال ، ـشاهد عملیاتی ـشدن  تذکراتی دادم و آرزو داـش

بسیاری از آن ها هستیم و امیدواریم ، چندگام دیگر نیز عملی شود تا انشاء اهلل ، بانکداری تمام الکترونیک،  

 .  جایگزین شعب شود

پوز ، بدلیل امکانات آن از قبیل کارت بانکی و  نوـشته ـشده در این نامه ، توجه فرمائید که بـسیاری از نکات  

همه امور بانکی   ، «حقیقی و حقوقی   شــماره ملی اشــخاص»با    ؛ امروزه همه امور صــرفاوده اســت  بروزها  

آن قابل انجام اـست و نیازی به کارت و پوز و ... دیگر ـسخت افزار ها نیـست و با موبایل ، و ـسندیت رـسمی  

 می توان همه امور را عملیاتی کرد.

 متن نامه را مالحظه فرمائید 
 بسمه تعالی 

نیاز به سیستم اداری کاغذی و فیزیکی بسیار کم شده است و در این میان  امروزه با گسترش رایانه ، و شبکه ها ،  

رسیدن  برای   ، امکانات  همه  و خوشبختانه  برخوردارند  مهم  این  نمودن  عملی  برای  بسیاری  اولویت  از   ، بانکها 

 بانکداری الکترونیک وجود دارد .

کداری تمام الکترونیک بدانند و تالش  را سال حرکت به سمت بان  1389مدیران محترم بانکهای صادرات ، سال  

نمایند تا با فرهنگ سازی و تبیین نیکی ها و ضرورت روش الکترونیک برای مردم  ، آنان را به استفاده و اعتماد  

 این روش هرگز به معنای اخراج و یا تعدیل نیروها نیست . به شبکه رایانه ای و اینترنت سوق دهند.

 از خودمان آغاز کنیم  

کارپردازان ، به جای آنکه با پول نقد به بازار بروند ، با کارت بانک صادرات ، که تنها  ست آن است که  راه نخ

   ها را دارد خرید کنند   posقدرت خرید از 

اگر ما بتوانیم این مسئله را حل نمائیم بسیاری از مسائل مالی نیز حل خواهد شد و از بروز تخلفات ، جلوگیری می  

 گردد . 

 ش را به ادارات دولتی و دیگر شرکتها توصیه و راهنمائی کنید .همین رو
 پرداخت اقساط از طریق خود پردازها و یا با شناسه قبض و شناسه پرداخت

در این رابطه باید تالش شود تا هیچ یک از اقساط بانک به صورت حضوری پرداخت نگردد و کلیه عملیات از  

 صورت گیرد و یا با شناسه قبض و شناسه پرداخت انجام شود.    atmطریق 
 پرداخت قبوض  

دارند اما همچنان برخی با عنایت به وجود سیستم های خودپرداز و یا تلفن بانک ، بسیاری به آن سمت گرایش  

 برای پرداخت قبوض خود به بانکها مراجعه می نمایند 



 

باید مردم توجیه شوند که این مراجعه جز اتالف وقت آنان ثمری ندارد در حالی که می توانند در حال استراحت  

 ند . و از منزل ، در هر ساعت از شبانه روز ، قبوض خود را پرداخت نمایند . و نیازی به رسید ندار

 قبض خود را پرداخت کنند .  atmو یا درهر ساعت از شبانه روز و از طریق 
 رقمی به جای مراجعه به بانک  16واریز به حساب 

امروزه یکی از مشکالت مردم ، مراجعه چند باره به ادارات و بانکها برای پرداخت مبالغ به حسابهای دولتی یا  

 خصوصی است 

 که مشتریانش مبلغی به حساب بریزند آنان را با قبض به بانک می فرستدبه طور مثال یک شرکت برای آن

 ویا ادارات همین روش را دارند 

رقمی کارت بانکی )ضرورتی ندارد که خود کارت وجود داشته باشد( در    16این در حالی است که اگر شماره  

به حساب واریز نمایند و شماره پیگیری به ها مبلغ را  atmاختیار مشتریان و افراد قرار گیرد و آنان با مراجعه به 

 همراه تاریخ و ساعت را به شرکت اعالم نمایند، مسئله حل خواهد شد

البته این کار بسیار سخت تر از بقیه اقدامات است ، زیرا شرکتها و ادارات خصوصی و دولتی ، روش جاری ای  

و   دارد  رواج  کشور  در  است  سال  که حدود صد  اند  تجربه کرده  در را  رایانه  به  اعتماد  و  فرهنگ  این  تغییر 

 حسابداری، و تغییر عادتها مشکل است .

 اما می توان اقدام کرد و به تدریج ، اما با سرعت آن را عملیاتی نمود . 
 در ادارات و شرکتها  posقرار دادن 

صال نیازی به مراجعه در همان ادارات گذاشته شود تا همانجا با کارت پرداخت شود و ا  posراه دیگر آن است که  

 نباشد 

 نیازمند کار فرهنگی است  atm و یا   posاعتماد به 
 جایگزینی انتقال وجه به جای چک 

بر طبق عادت ، چک های فراوانی به افراد داده می شود و ادارات و نهادها و شرکتها همچنان پرداختهای خود را 

 با چک انجام می دهند  

این روش باید تغییر یابد و پرداخت اینترنتی جایگزین چک شود و فرهنگ و مزایای آن به مشتریان آموزش داده  

 شود
 جشن تمام الکترونیک شدن شعب  

 شعبه ای که جشن پایان مراجعه مردم را اعالم نماید جایزه خواهد گرفتهر 
 این به معنای اخراج و یا تعدیل نیروها نیست  

نیروی انسانی ، سرمایه اصلی بانک است و از هم اکنون در زمینه تغییر کاربری واحدها در آینده باید طرح و 

 برنامه داشت 

گاه مواد غذائی ، کارگاه تولیدی ، اداره خدمات مردمی ، مطب پزشکان  به طور مثال یک شعبه می تواند به فروش

و ... تغییر یابد و در این میان همان کارمندان ، خود مالک اقساطی آن شوند و یا به آنها ویا دیگران اجاره داده  

 شود و یا هرنوع برون سپاری صورت گیرد 

فروشگاه زنجیره ای بانک صادرات را تشکیل دهیم و در آن   حتی ما می توانیم با دارا بودن ساختمانهای فراوان ،

 انواع و اقسام کاالها و خدمات را به مردم ارائه دهیم 

 برگه پیوست را تایپ نموده و به مشتریان ارائه دهید. 



 

 بسمه تعالی 

 مشتری گرامی 

خود به دیگران برای واریز وجه ، چگونه بهروری را افزایش    شماره شانزده رقمی کارت بانکیآیا می دانید با دادن  

 می دهید ؟ 

 افراد و مراجعین شما از آمدن به شعب بانک و اتالف وقت راحت می شوند •

آنان نیازی به دریافت پول نقد ندارند )چه بسا کسی الزم است از بانکی پول بگیرد و در بانک دیگری  •

 واریز نماید ( 

 د سارقین نیز نمی توانند پول آنها را سرقت نمایند چون پولی همراه ندارن •

آنان می توانند با مراجعه به هریک از خودپردازها ، و از طریق هر کارت بانکی ، مبلغ را به حساب شما   •

 واریز نمایند 

ما همه روزه ریز حساب شما را در اختیارتان قرار می دهیم و شما می توانید به راحتی چک نمائید که  •

 به حساب شما ریخته شده یا خیر ؟  این مبلغ

 از همه مهمتر آنکه جعل امکان پذیر نخواهد بود زیرا برگه ای وجود ندارد که مهر آن را جعل نمایند  •

در بعد ملی ، این اقدام شما موجب کاهش نیاز به اسکناس و در نتیجه کم شدن هزینه چاپ اسکناس  •

 خواهد شد. 

 از همین امروز اقدام نمائید 

 انزده رقمی کارت شما                                                    می باشد  شماره ش

 آن را به همه افراد بدهید  
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 پیوست ها  

، برابر با   یقمر 1329القعده  یذ 19، مورخ  هیعدل  نیقوان ون یس یمصوب کم) یاصول محاکمات حقوق یموقت نینقوا

18/08/9021)  108 

 بحث سوم در اسناد کتبی م

 اول در ترتیب ابراز و خواستن اسناد کتبی 

 یا عادی.  باشد  رسمی اسناد کتبی عبارت است از کلیه نوشتجات طرفین اعم از این که   - 269 ماده

طرف مقابل حق    هر گاه طرفی سندی ابراز کند که در آن سند به سند دیگری رجوع شده باشد  -  270 ماده

 دارد ابراز آن سند دیگر را هم بخواهد. 

که طرف مقابل    اصل اسناد طرف را بخواهند مگر این هر کدام از متداعیین حق دارند ابراز    -  271 ماده

 ثابت نماید که اصل سند مفقود شده است و تحصیل آن به هیچ وجه ممکن نیست. 

باشد به تقاضای    هر گاه سندی مدرک ادعا یا اظهار یکی از طرفین بوده در نزد طرف مقابل  -  272 ماده

ابراز سند را از طرف مقابل تقاضا می کند باید  طرف باید آن سند ابراز شود. و در این صورت طرفی که  

 صریحاً اظهار کند که چه سندی را می خواهد و جهت ادعای او که آن سند در نزد طرف مقابل است چیست. 

خود نموده ولی    در مورد ماده قبل در صورتی که طرف مقابل اعتراف وجود سند را در نزد  -  273 ماده

 می تواند آن سند را از جمله دالیل مثبته مسئله بداند. امتناع از ابراز آن نماید محکمه

دفاتر و اسناد شرکتی   در موارد دعاوی راجعه به امور تجارتی و حرفتی هر گاه طرفی اشاره به -  274 ماده

بکند دفاتر و اسناد مزبوره باید در محکمه ابراز شود. در صورتی که تسلیم دفاتر و اسناد مزبوره در محکمه  

 شد محکمه عضوی را مأمور می نمایدممکن نبا

 که با حضور طرفین دفاتر و اسناد مزبوره را معاینه و آن چه الزم است خارج نویس نماید.

متداعیین یا شخص ثالثی   هر گاه ابراز تمام سند یا اظهار علنی مفاد آن در محکمه برای یکی از - 275 ماده

یا اداره دولتی به مالحظات شخصی یا دولتی صحیح یا مناسب نباشد محکمه یکی از اعضای خود را مأموریت  

می دهد که با حضور طرف یا طرفین آن سند را معاینه و فقط آن چه را که الزم و راجع به کار است خارج  

 نویس نماید. 

در ادارات دولتی یا    اطالعات دیگری که راجع به مسئله متنازع فیها وبرای تحصیل اصل سند یا    -  276 ماده

نزد مستخدمین دولتی است از محکمه تصدیقی به تقاضاکننده داده می شود که فالن سند یا فالن اطالع در  

 فالن موعد الزم است. 
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با اطالعات   -  277 ماده باید فوراً سواد مصدق اسناد را  زمه به شخصی که  ال  ادارات و مستخدمین دولتی 

 تصدیقنامه محکمه را ابراز می کند بدهند چه خواهش او شفاهی باشد چه کتبی. 

بدون ابراز تصدیقنامه هم ادارات و اشخاص مذکوره مکلفند که اطالعات الزمه و سواد مصدق اسناد    -تنبیه  

 را به شخصی که تقاضا می کند بدهند ولی تقاضا باید کتبی باشد.

)هر    -  278 ماده ماده  در  مذکوره  اشخاص  و  ادارات  باشد  الزم  اسناد  اصل  ابراز  ابراز    (76گاه  از  بعد 

تصدیقنامه محکمه اصل اسناد را مستقیماً به خود محکمه می فرستند. فرستادن دفاتر امور جاریه به محکمه  

 الزم نیست. استخراج از آن دفاتر در صورتی که مصدق به تصدیق اداره باشد کافی است.

نماید   -   279 ماده بابت دعوی جنحه و جنایت ادعای خسارتی  از  از متداعیین  به    هر گاه یکی  که رجوع 

 دوسیه آن جنحه و جنایت الزم باشد باید دوسیه مزبور به محکمه که تقاضای آن را کرده است فرستاده شود. 

است اسناد یا    ر دههر گاه ادارات و مستخدمین دولتی نتوانند در موعدی که محکمه معین ک  -  280 ماده

اطالعات الزمه را بدهند تصدیقی به تقاضاکننده داده تصریح می نماید که برای چه تاریخ اسناد یا اطالعات  

 را خواهند داد و به موجب این تصدیق محکمه موعد جدیدی برای رسیدگی معین کرده است  
 در اعتبار اسناد کتبی   -دوم 

 کند.  را بدون مداقه در مفاد آن و بدون دلیل رد   محکمه نمی تواند هیچ سندی - 281 ماده

 اسنادی که راجع به معامالت و تعهدات و تقبالت می باشد بر دو نوع است: - 282 ماده

 از قرار تفصیل ذیل است: اسناد رسمی . عادی و   اسناد رسمی 

 شده باشد.اسنادی که در اداره ثبت اسناد به طوری که قانون معین کرده ثبت یا تصدیق  - 1

 تسجیالت و تصدیقات محاضر شرعیه که مراجع عدلیه اند در امور راجعه به آنها. - 2

تصدیقات محاکم عدلیه در صورتی که خارج از صالحیت آنها نباشد و همچنین تصدیقات ادارات دولتی    -  3

 در اموری که راجع به آنها است در صورتی که تصدیق خارج از صالحیت آنها نباشد.

 باشد. اسناد رسمی اسناد عادی سندی است که غیر از  - 283 ماده

که قانون معین کرده   در حق طرفین و وراث و قائم مقام آنها معتبر است تا اندازه  اسناد رسمیه  -  284 ماده

 ) رجوع به قانون ثبت اسناد و مواد آتیه(. 

معاهدین و وراث و قایم    باره طرفینرا داشته در   اسناد رسمی  اسناد عادی در دو مورد اعتبار    -  285 ماده

 مقام آنان معتبر است:

 در مواردی که اسناد مزبوره را طرفی که بر علیه آن اقامه شده است تصدیق نماید. -اوالً 

در صورتی که در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که رد کرده است فی الواقع امضاء و    - ثانیاً  

 مهر نموده است . 



 

و فقط می توان    پذیرفته نیست   اسناد رسمی  اظهار شک و تردید و اظهار بی اطالعی نسبت به    -   286 ماده

ادعای جعلیت نسبت به اسناد مذکوره نمود و یا ثابت نمود که اسناد مذکوره به جهتی از جهات قانونی از  

 اعتبار افتاده است. 

اسم او آن سند    ت مگر از طرف شخصی که بهاظهار شک و تردید نسبت به اسناد عادی جایز اس  -  287 ماده

 نوشته شده و مهر و امضای او را دارد نسبت به این نوع اسناد نیز فقط ادعای جعلیت پذیرفته است. 

شده حق تمبر را    هر گاه رعایت قانون تمبر در اسنادی که موافق قانون مزبور بایستی تمبر  -  288 ماده

قانون م باشد عدم رعایت  نشده  بود ولی در  بپردازد  تواند  نمی  اسناد در محاکم عدلیه  رد آن  باعث  زبور 

صورتی که حق قانونی تمبر این نوع اسناد تأدیه نشده باشد محکمه موافق قانون تمبر مجازات خاطی را معین  

 می کند.

دارند تصدیق    سواد اسناد در صورتی که به توسط ادارات یا اشخاصی که صالحیت تصدیق را   -  289 ماده

باشد حکم اصل سند را دارد مگر در مواردی که طرف مقابل عدم تطابق سواد را با اصل دعوی ثابت    شده

 نماید.

است مگر در    در مواردی که سواد مصدق حکم اصل سند را دارد به جای اصل اسناد پذیرفته  -  290 ماده

 مواردی که قانون ابراز اصل سند را تقاضا می کند.

محاکم عدلیه ایران   ممالک خارجه موافق قوانین آن ممالک نوشته شده است دراسنادی که در  - 291 ماده

اسناد قانونی شناخته می شود مادامی که مفاد آنها مخالف با قوانین ایران نباشد مگر آن که اعتبار آنها تکذیب  

 و به درجه ثبوت برسد.

صورتی در محاکم   است فقط دردر مورد ماده قبل اسنادی که در ممالک خارجه نوشته شده    -  292 ماده

عدلیه ایران پذیرفته است که ) اوالً( سفارت یا کنسولگریهای ایران در خارجه تصدیق کرده باشند که اسناد  

مذکوره موافق قوانین مملکت متوقف فیهای آنان نوشته شده است و ) ثانیاً( مفاد اسناد مذکوره بر خالف 

 قوانین ایران نباشد.

ازدفاتر    -  293 ماده این دعوی  تاجری در صورتی که  بر  تاجری  محاسبات و    تجارتی در مورد دعوای 

 مطالبات تجارتی حاصل شده باشد دلیل حساب می شود. 

که مدلل شود    دفتر تجارتی در موارد مفصله ذیل دلیل محسوب نمی شود ) اوالً( در صورتی   -   294 ماده

 که اوراق جدیدی به دفتر داخل کرده اند یا دفتر تراشیدگی دارد.

 ) ثانیاً( وقتی که در دفتر بعضی بی ترتیبی و اغتشاش کشف شود که بر نفع صاحب دفتر باشد  

) ثالثاً( وقتی که تاجر به موجب همان دفتر سابقاً اقامه دعوی را در باب طلبی نموده و مدلل شده است که  

 أدیه طلب او شده است و در ادعای خود بی حق است.  ت

 ) رابعاً( وقتی که به حکم محکمه صاحب دفتر ورشکسته به تقصیر اعالم شده است. 



 

) خامساً( در مواردی که موافق قوانین تاجر مسلوب الحقوق اعالم شده است. در موارد مذکوره دفتر تجارتی  

 و سندیت دارد. که بر نفع صاحب آن دلیل نمی شود بر ضرر ا

 امضایی که در روی نوشته یا سندی باشد بر علیه امضاء کننده دلیل است. - 295 ماده

باشد آن نوشته بر    هر گاه امضای اجرای تعهدی در خود تعهدنامه نشده و در نوشته علیحده شده  -   296 ماده

 علیه امضاء کننده دلیل است در صورتی که در نوشته مصرح باشد که به کدام تعهد یا معامله مربوط است. 

درباره اشخاصی    تاریخ سند معتبر است ولی در اسناد عادی تاریخ سند فقط  اسناد رسمی  در    -  297 ماده

اره وراث و قایم مقام آنان. ولی سایر اشخاصی  معتبر است که در ترتیب آن شرکت نموده اند و همچنین درب

که ضرری برای خود در آن اسناد تصور می نمایند می توانند تاریخ سند را تردید یا تکذیب نمایند ) رجوع  

 (. 287الی  284به ماده 

  دلیل باشد در این   اسنادی که در محکمه ابراز می شود و معتبرند ممکن است بر نفع طرف مقابل  -  298 ماده

موارد ابرازکننده سند حق ندارد از سند خود استنکاف نماید و یا از محکمه خواهش کند سند او را کان لم  

 یکن فرض کنند.

چند نفر بعضی از آنان    فیمابین اسناد رسمی اگر در حین ترتیب و یا بعد از ترتیب یا رد و بدل  - 299 ماده

سخ کلیه یا بعضی از مواد آن باشد مقاوله مذکوره فقط در  مقاوله نامه مخفیانه منعقد نمایند که نتیجه آن ن 

حق اشخاصی که آن را امضا یا مهر کرده اند معتبر خواهد بود و سایرین به رعایت مفاد آن مجبور نمی  

 باشند.  

  



 

 109  1307مصوب  یقانون مدن

 در اسناد   -تاب دوم  ک

  استناد باشد . دعوی یا دفاع قابلسند عبارت است از هر نوشته که در مقام   - 1284ماده 

 خواهد داشت . شهادتنامه سند محسوب نمی شود و فقط اعتبار شهادت را -  1285 ماده

 رسمی و عادی    -سند بردو نوع است  -  1286 ماده

در اداره ثبت اسناد و امالک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی    اسنادی که   -   1287ماده  

 حدود صالحیت آنها و برطبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است .  در

 مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد .  -  1288 ماده

 سایر اسناد عادی است .1287مذکور در ماده   غیر از اسناد -  1289 ماده

آنان معتبر است و اعتبارآنها نسبت به اشخاص  وراث و قائم مقام  اسناد رسمی درباره طرفین و  -  1290 ماده

 تصریح کرده باشد .  قانون  ثالث در صورتی است که

داشته درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان    اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را -  1291 ماده

  -  2ب الیه تصدیق نماید .  برعلیه او اقامه شده است صدورآنرا از منتس اگر طرفی که سند  -   1معتبراست :  

  ثابت شودکه سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردیدکرده فی الواقع امضاء یا   هرگاه در محکمه

 مهرکرده است . 

دارد انکار و تردید مسموع نیست   در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را  -  1292 ماده

ثابت نمایدکه اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی    اسناد مزبور کند یا و طرف می تواند ادعای جعلیت به  

 از اعتبار افتاده است . 

صالحیت تنظیم    هرگاه سند بوسیله یکی از مامورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده لیکن مامور  -  1293  ماده

نکرده باشد سند مزبور در صورتیکه    آن سند را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند

 دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است . 

رسمیت خارج    عدم رعایت مقررات راجعه به حق تمبرکه به اسناد تعلق می گیرد سند را از  -  1294  ماده

 نمی کند . 

خواهند دادکه آن  همان اعتباری را    محاکم ایران به اسناد تنظیم شده درکشورهای خارجه  -   1295 ماده

اسناد مزبوره بعلتی    -دارا می باشد مشروط براینکه : اوال    اسناد مطابق قوانین کشوری که درآنجا تنظیم شده

 مفادآنها مخالف با قوانین مربوط بنظم عمومی یا اخالق حسنه  - نیفتاده باشد . ثانیا   از علل قانونی از اعتبار
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اسناد تنظیم شده در    در آنجا تنظیم شده بموجب قوانین خود یا عهودکشوری که اسناد   - ایران نباشد . ثالثا  

ایران درکشوری که سند درآنجا تنظیم شده یا    نماینده سیاسی یا قنسولی  -ایران را نیز معتبر بشناسد . رابعا  

  ایران تصدیق کرده باشدکه سند موافق قوانین محل تنظیم یافته   نماینده سیاسی و قنسولی کشور مزبور در

 است .

سیاسی   هرگاه موافقت اسناد مزبوره در ماده قبل با قوانین محل تنظیم خود به توسط نماینده   - 1296 ماده

بر این است که وزارت    یا قنسولی خارجه درایران تصدیق شده باشد قبول شدن سند در محاکم ایران متوقف

 نده خارجه را تصدیق کرده باشند . نمای امورخارجه و یا در خارج تهران حکام ایاالت و والیات امضاء

تاجری برتاجر دیگر در صورتی که دعوی از محاسبات و    دفاترتجارتی در موارد دعوای   -   1297 ماده

دلیل محسوب می شود مشروط براینکه دفاترمزبوره مطابق قانون تجارت    مطالبات تجارتی حاصل شده باشد

 تنظیم شده باشند . 

امارات قبول شود    مقابل غیرتاجر سندیت ندارد فقط ممکن است جزء قرائن ودفتر تاجر در   -  1298ماده  

که بر نفع او است قبول وآنچه که    لیکن اگرکسی به دفتر تاجر استنادکرد نمی تواند تفکیک کرده آنچه را

 که برضرر اوست ثابت کند . بر ضرر او است ردکند مگر آنکه بی اعتباری آنچه را

در صورتی که مدلل شود    -   1نمی شود :    تی در موارد مفصله ذیل دلیل محسوبدفتر تجار  -   1299 ماده

وقتی که در دفتر بی ترتیبی و اغتشاشی   -   2تراشیدگی دارد .    اوراق جدیدی به دفتر داخل کرده اند یا دفتر

  وقتی که بی اعتباری دفترسابقا به جهتی از جهات در محکمه   -   3دفتر باشد .    کشف شودکه برنفع صاحب

 باشد .  مدلل شده

 سندیت دارد .  در مواردی که دفترتجارتی برنفع صاحب آن دلیل نیست بر ضرر او -  1300 ماده

 دلیل است . امضائی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاءکننده -  1301 ماده

باشدکه حکایت    بوده مندرجاتی   هرگاه در ذیل یا حاشیه یا ظهرسندی که در دست ابرازکننده  -  1302 ماده

مفاد سند نماید مندرجات مزبوره معتبر محسوب است    از بی اعتباری یا از اعتبار افتادن تمام یا قسمتی از

 بوسیله خط کشیدن و یا نحو دیگر باطل شده باشد .  اگرچه تاریخ و امضاء نداشته و یا 

اء طرف بوده و یا طرف  مندرجات مذکوره در ماده قبل ممضی به امض  در صورتیکه بطالن  -   1303 ماده

 و یا آنکه بطالن آن در محکمه ثابت شود مندرجات مزبوره بالاثرخواهد بود . بطالن آن را قبول کند

بر    هرگاه امضای تعهدی در خود تعهدنامه نشده و در نوشته علیحده شده باشدآن تعهدنامه  -  1304 ماده

 معامله مربوط است .   مصرح باشدکه به کدام تعهد یاعلیه امضاءکننده دلیل است در صورتی که در نوشته 

اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی فقط    در اسنادرسمی تاریخ تنظیم معتبر است حتی برعلیه  -   1305 ماده

 ورثه آنان وکسی که بنفع او وصیت شده معتبراست .    درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم آنها داشته و
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 مقررات عمومی  -اول  ابب

 در کلیات  -مبحث اول 

 قلمرو و شمول قانون   -اول  فصل

در واسط های  این قانون مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطالعات    -  1 ماده

 الکترونیکی و با استفاده از سیستمهای ارتباطی جدید به کار می رود. 

 تعاریف  - دوم  فصل

که با وسایل    (: هرنمادی از واقعه، اطالعات یا مفهوم استData Message» داده پیام« )  -الف    -  2 ماده

 الکترونیکی، نوری و یا فناوری های جدید اطالعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می شود. 

داده پیام« به وسیله او یا از طرف  (: منشأ اصلی » داده پیام« است که »  Originator» اصل ساز« )  -ب  

یا ارسال می شود اما شامل شخصی که درخصوص » داده پیام« به عنوان واسطه عمل می کند   او تولید 

 نخواهد شد. 

(: شخصی است که اصل ساز قصد دارد وی » داده پیام« را دریافت کند، Addressee» مخاطب« )  -ج  

 یام« به عنوان واسطه عمل می کند نخواهد شد.اما شامل شخصی که در ارتباط با » داده پ

(: یعنی به منابعی خارج از» داده پیام«  Incorporation By Reference» ارجاع در داده پیام« )  -د  

 ( این قانون جزئی از » داده پیام« محسوب می شود. 18عطف شود که درصورت مطابقت با ماده )

(: عبارت است از موجودیت کامل و بدون تغییر» داده پیام«. اعمال  Integrity» تمامیت داده پیام« )  -هـ  

ناشی از تصدی سیستم از قبیل ارسال، ذخیره یا نمایش اطالعات که به طور معمول انجام می شود خدشه ای  

 به تمامیت » داده پیام« وارد نمی کند.

یا مجموعه ای از دستگاههای متصل  (: هرنوع دستگاه  Computer System» سیستم رایانه ای« )  -و  

نرم افزاری است که ازطریق اجرای برنامه های پردازش خودکار » داده پیام« عمل می    -سخت افزاری  

 کند.

(: سیستمی برای تولید ) اصل سازی( ، ارسال، دریافت،  Information System» سیستم اطالعاتی« )  - ز  

 ذخیره یا پردازش » داده پیام« است.

 (: سیستم اطالعاتی است که : Secure Information Systemسیستم اطالعاتی مطمئن« )»  -ح 

 به نحوی معقول در برابر سوء استفاده و نفوذ محفوظ باشد. - 1
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 سطح معقولی از قابلیت دسترسی و تصدی صحیح را دارا باشد. - 2

 سازماندهی شده باشد. به نحوی معقول متناسب با اهمیت کاری که انجام می دهد پیکربندی و - 3

 موافق با رویه ایمن باشد. - 4

(: رویه ای است برای تطبیق صحت ثبت » داده پیام«، منشأ و  Secure Method» رویه ایمن« )  -ط  

مقصد آن با تعیین تاریخ و برای یافتن هرگونه خطا یا تغییر در مبادله، محتوا و یا ذخیره سازی » داده پیام«  

رویه ایمن ممکن است با استفاده از الگوریتمها یا کدها، کلمات یا ارقام شناسائی،   از یک زمان خاص. یک

 رمزنگاری، روشهای تصدیق یا پاسخ برگشت و یا طرق ایمنی مشابه انجام شود. 

( : عبارت از هر نوع عالمت منضم شده یا به نحو  Electronic Signature» امضای الکترونیکی« )  -ی  

داده پیام« است که برای شناسائی امضاء کننده» داده پیام« مورد استفاده قرار می   منطقی متصل شده به » 

 گیرد.

)  -ک   مطمئن«  الکترونیکی  امضای   «Secure/Enhanced/Advanced Electronic 

Signature:) 

 ( این قانون باشد. 10هر امضای الکترونیکی است که مطابق با ماده )

 هر شخص یا قائم مقام وی که امضای الکترونیکی تولید می کند.(: Signatory» امضاء کننده« ) -ل 

( : اعم است از شخص حقیقی و حقوقی و یا سیستم های رایانه ای تحت کنترل  Person» شخص« )   -م  

 آنان. 

( : با توجه به اوضاع و احوال مبادله » داده  Reasonableness Test» معقول« ) سنجش عقالنی(، )  - ن  

طبیعت مبادله، مهارت و موقعیت طرفین، حجم مبادالت طرفین در موارد مشابه، در دسترس  پیام« از جمله:  

بودن گزینه های پیشنهادی و رد آن گزینه ها از جانب هر یک از طرفین، هزینه گزینه های پیشنهادی، عرف  

 و روشهای معمول و مورد استفاده در این نوع مبادالت، ارزیابی می شود.

به منظوری جز تجارت یا شغل حرفه ای  Consumer« )» مصرف کننده  - س   (: هر شخصی است که 

 اقدام می کند.

به اهلیت تجاری، صنفی یا حرفه ای  Supplier» تأمین کننده« )  -ع   بنا  (: عبارت از شخصی است که 

 فعالیت می کند.

هر نوع  (: عبارت از  Means Of Distance Communication» وسائل ارتباط از راه دور« )  - ف  

وسیله ای است که بدون حضور فیزیکی همزمان تأمین کننده و مصرف کننده جهت فروش کاال و خدمات  

 استفاده می شود. 

(: ایجاب و قبول راجع به کاالها و خدمات بین تأمین  Distance Contract» عقد از راه دور« )  -ص  

 است. کننده و مصرف کننده با استفاده از وسائل ارتباط از راه دور 



 

(: یعنی وسائلی که به موجب آن مصرف کننده بتواند شخصاً  Durable Medium» واسط با دوام« )  -ق  

» داده پیام« های مربوطه را بر روی آن ذخیره کند از جمله شامل فالپی دیسک، دیسک فشرده، دیسک  

 سخت و یا پست الکترونیکی مصرف کننده. 

( : یعنی » داده پیام« های مربوط به یک شخص حقیقی )  Private Data» داده پیام های شخصی« )  -ر  

 ( مشخص و معین.Data Subjectموضوع » داده«  

 بین المللی بودن قانون

 تفسیر قانون  - سوم  فصل

توسعه هماهنگی بین کشورها  در تفسیر این قانون همیشه باید به خصوصیت بین المللی، ضرورت    -  3 ماده

 لزوم حسن نیت توجه کرد. در کاربرد آن و رعایت 

براساس سایرقوانین موضوعه    درمواقع سکوت و یا ابهام باب اول این قانون، محاکم قضایی باید   -  4 ماده

 قضاوت نمایند.   ورعایت چهارچوب فصول ومواد مندرج دراین قانون،

 اعتبار قانونی داده پیام 

 اعتبار قراردادهای خصوصی  -چهارم  فصل

با توافق و قرارداد خاص  هرگونه تغییر در تولید، ارسال، دریافت، ذخیره و یا پردازش داده پیام    -   5 ماده

   طرفین معتبر است.

 نوشته، امضاء اصل  -در احکام » داده پیام«  -مبحث دوم 

 سند الکترونیکی در حکم سند کاغذی 

نوشته است مگر در موارد    یام« در حکم هرگاه وجود یک نوشته از نظر قانون الزم باشد، » داده پ -  6 ماده

 زیر: 

 111غیرمنقول.اموال  مالکیتاسناد  -الف 

 به مصرف کنندگان نهایی. فروش مواد داروئی  -ب 

اعالم، اخطار، هشدار و یا عبارات مشابهی که دستور خاصی برای استفاده کاال صادر می کند و یا از    -ج  

   ترک فعل منع می کند.بکارگیری روشهای خاصی به صورت فعل یا 

 امضای الکترونیکی 

   هرگاه قانون، وجود امضاء را الزم بداند امضای الکترونیکی مکفی است. - 7 ماده

 بایگانی اسناد الکترونیکی

 
است )توجه داشته باشید که بقیه قرارداهای غیر     ، در خصوص استثنا کردن سندیت مالکیت اموال غیر منقول  6تنها اشتباه قانون  بند الف ماده    111

 منقول از قبیل وکالت ، گروگذاشتن ، و ... الکترونیک آن صحیح است( 

 



 

شود، این امر با نگهداری و  هرگاه قانون الزم بداند که اطالعات به صورت اصل ارائه یا نگهداری  - 8 ماده

 زیر امکان پذیر می باشد:  ارائه اطالعات به صورت داده پیام نیز درصورت وجود شرایط

 اطالعات مورد نظر قابل دسترسی بوده و امکان استفاده درصورت رجوع بعدی فراهم باشد. -الف 

داده پیام به همان قالبی ) فرمتی( که تولید، ارسال و یا دریافت شده و یا به قالبی که دقیقاً نمایشگر    -ب  

 اطالعاتی باشد که تولید، ارسال و یا دریافت شده، نگهداری شود. 

اطالعاتی که مشخص کننده مبداء، مقصد، زمان ارسال و زمان دریافت داده پیام می باشند نیز درصورت    - ج  

 وجود نگهداری شوند. 

شرایط دیگری که هر نهاد، سازمان، دستگاه دولتی و یا وزارتخانه درخصوص نگهداری داده پیام مرتبط    -د  

   با حوزه مسؤولیت خود مقرر نموده فراهم شده باشد.

 سند کاغذی و الکترونیک

خاتمه یافته و استفاده از اسناد    پیام«هرگاه شرایطی به وجود آید که از مقطعی معین ارسال » داده    -  9 ماده

صادر می شود باید به طور صریح ختم تبادل »   کاغذی جایگزین آن شود سند کاغذی که تحت این شرایط

داده پیام« را اعالم کند. جایگزینی اسناد کاغذی به جای » داده پیام« اثری بر حقوق و تعهدات قبلی طرفین  

   نخواهد داشت. 

 امضای الکترونیکی 

 » داده پیام« مطمئن  -مبحث سوم 

 امضاء و سابقه الکترونیکی مطمئن -اول  فصل

 امضای الکترونیکی مطمئن باید دارای شرایط زیر باشد: - 10 ماده

 نسبت به امضاء کننده منحصر به فرد باشد.  -الف 

 هویت امضاء کننده » داده پیام« را معلوم نماید. -ب 

 یا تحت اراده انحصاری وی صادر شده باشد. به وسیله امضاء کننده و   -ج 

 به نحوی به یک » داده پیام« متصل شود که هر تغییری در آن » داده پیام« قابل تشخیص و کشف باشد.   -د  

یک سیستم اطالعاتی    سابقه الکترونیکی مطمئن عبارت از » داده پیام«ی است که با رعایت شرایط   -  11 ماده

   لزوم در دسترس و قابل درک است. مطمئن ذخیره شده و به هنگام

 سندیت اسناد الکترونیکی

 پذیرش، ارزش اثباتی و آثار سابقه و امضای الکترونیکی مطمئن -دوم  فصل

محکمه یا اداره دولتی  اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به صورت داده پیام بوده و در هیچ    -  12 ماده

 پیام« را صرفاً به دلیل شکل و قالب آن رد کرد.  نمی توان براساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی » داده

ازجمله تناسب روشهای ایمنی    مطمئنهبه طور کلی، ارزش اثباتی » داده پیام« ها با توجه به عوامل    -  13 ماده

 تعیین می شود.  به کار گرفته شده با موضوع و منظور مبادله » داده پیام« 



 

از حیث محتویات و امضای    کلیه » داده پیام« هائی که به طریق مطمئن ایجاد و نگهداری شده اند  -   14 ماده

صی که قائم مقام قانونی آنان محسوب  کلیه اشخا  مندرج در آن، تعهدات طرفین یا طرفی که تعهد کرده و 

 می شوند، اجرای مفاد آن و سایر آثار در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضائی و حقوقی است. 

امضای الکترونیکی مطمئن انکار و    نسبت به » داده پیام« مطمئن، سوابق الکترونیکی مطمئن و   -   15 ماده

به» داده پیام« مزبور وارد و یا ثابت نمود که » داده    ادعای جعلیتتردید مسموع نیست و تنها می توان  

 قانونی از اعتبار افتاده است.پیام« مزبور به جهتی از جهات 

ثبت و نگهداری  ( این قانون  11هر » داده پیام«ی که توسط شخص ثالث مطابق با شرایط ماده )  -  16 ماده

  .می شود، مقرون به صحت است

 اعتبار سند الکترونیک  

 مبادله » داده پیام«  -مبحث چهارم 

 اعتبار قانونی ارجاع در » داده پیام«، عقد و اراده طرفین  -اول  فصل

 ارجاع در داده پیام« با رعایت موارد زیر معتبر است:»  - 17 ماده

 مورد ارجاع به طور صریح در » داده پیام« معین شود. -الف 

 مورد ارجاع برای طرف مقابل که به آن تکیه می کند روشن و مشخص باشد. -ب 

 » داده پیام« موضوع ارجاع مورد قبول طرف باشد.  -ج 

 انتساب » داده پیام«  - دوم  فصل

 در موارد زیر » داده پیام« منسوب به اصل ساز است :  - 18 هماد

مجاز به این کار    اگر توسط اصل ساز و یا به وسیله شخصی ارسال شده باشد که از جانب اصل ساز  - الف  

 بوده است. 

   .اگر به وسیله سیستم اطالعاتی برنامه ریزی شده یا تصدی خودکار از جانب اصل ساز ارسال شود -ب 

 اصالت ارجاع پیام الکترونیک 

آن را ارسال شده    دارد  » داده پیام«ی که براساس یکی از شروط زیر ارسال می شود مخاطب حق  -  19 ماده

 محسوب کرده، و مطابق چنین فرضی ) ارسال شده( عمل نماید: 

پیام« همان است   قبالً به وسیله اصل ساز روشی معرفی و یا توافق شده باشد که معلوم کند آیا» داده - الف 

 که اصل ساز ارسال کرده است،

» داده پیام« دریافت شده توسط مخاطب از اقدامات شخصی ناشی شده که رابطه اش با اصل ساز، یا    -ب  

نمایندگان وی باعث شده تا شخص مذکور به روش مورداستفاده اصل ساز دسترسی یافته و » داده پیام« را  

 اسد.به مثابه » داده پیام« خود بشن



 

( این قانون شامل مواردی نیست که پیام از اصل ساز صادر نشده باشد و یا به طور اشتباه  19ماده ) -  20ماد 

 صادر شده باشد. 

مگر آن که معلوم باشد که    هر » داده پیام« یک » داده پیام« مجزا و مستقل محسوب می گردد،  -   21 ماده

 آن » داده پیام« نسخه مجددی از » داده پیام« اولیه است.

 تصدیق دریافت  -سوم  فصل

یا توافق کنند که دریافت  هرگاه قبل یا به هنگام ارسال » داده پیام« اصل ساز از مخاطب بخواهد    -  22 ماده

نشده باشد، هر نوع ارتباط خودکار یا مکاتبه    توافق» داده پیام« تصدیق شود، اگر به شکل یا روش تصدیق  

یا اتخاذ هرنوع تدبیر مناسب از سوی مخاطب که اصل ساز را به نحو معقول از دریافت » داده پیام« مطمئن  

 کند تصدیق دریافت » داده پیام« محسوب می گردد. 

به تصدیق دریافت »    مشروط اگر اصل ساز به طور صریح هرگونه اثر حقوقی » داده پیام« را    -  23 ماده

 مگر آن که تصدیق آن دریافت شود.  داده پیام« کرده باشد، » داده پیام« ارسال نشده تلقی می شود،

 اماره دریافت » داده پیام« راجع به محتوای » داده پیام« صادق نیست.  - 24 ماده

فنی استاندارد یا روش مورد  ات  هنگامی که در تصدیق قید می شود » داده پیام« مطابق با الزام  -  25 ماده

 الزامات رعایت شده اند.   توافق طرفین دریافت شده، فرض بر این است که آن

 زمان پیام 

 زمان و مکان ارسال و دریافت » داده پیام«   -چهارم  فصل

خارج از کنترل اصل ساز یا  ارسال » داده پیام« زمانی تحقق می یابد که به یک سیستم اطالعاتی  - 26 ماده

 قائم مقام وی وارد شود. 

 زمان دریافت » داده پیام« مطابق شرایط زیر خواهد بود:  - 27 ماده

مانی محقق می  ز  اگر سیستم اطالعاتی مخاطب برای دریافت » داده پیام« معین شده باشد دریافت،  -الف  

 شود که : 

 » داده پیام« به سیستم اطالعاتی معین شده وارد شود؛ یا  - 1

چنانچه » داده پیام« به سیستم اطالعاتی مخاطب غیر از سیستمی که منحصراً برای این کار معین شده    -   2

 وارد شود » داده پیام« بازیافت شود. 

ین نکرده باشد، دریافت زمانی محقق می شود که  اگر مخاطب، یک سیستم اطالعاتی برای دریافت مع  - ب  

 » داده پیام« وارد سیستم اطالعاتی مخاطب شود.  

 .  اطالعاتی جاری است ( این قانون بدون توجه به محل استقرار سیستم27مفاد ماده ) - 28 ماده

 اقامتگاه الکترونیکی



 

پیام« مختلف باشد مطابق قاعده    دریافت » دادهاگر محل استقرار سیستم اطالعاتی با محل استقرار    -  29 ماده

 زیر عمل می شود :

محل تجاری، یا کاری اصل ساز محل ارسال » داده پیام« است و محل تجاری یا کاری مخاطب محل    -الف  

 دریافت » داده پیام« است مگر آن که خالف آن توافق شده باشد.

ه باشد، نزدیکترین محل به اصل معامله، محل  اگر اصل ساز بیش از یک محل تجاری یا کاری داشت  - ب  

 تجاری یا کاری خواهد بود درغیراین صورت محل اصلی شرکت، محل تجاری یا کاری است. 

 قانونی آنان مالک خواهد بود.  اقامتگاه اگر اصل ساز یا مخاطب فاقد محل تجاری یا کاری باشند، -ج 

انتساب، دریافت    -  30 ماده از  و دریافتآثار حقوقی پس  ارسال  و مکان  زمان  و  پیام«    تصدیق  داده   «

پیام« تابع قواعد عمومی    موضوع فصول دوم تا چهارم مبحث چهارم این قانون و همچنین محتوی » داده

 است. 

 توکن امضای الکترونیکی 

 ( Certification Service Provider) دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی  - دوم  باب

صدور امضای    دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی واحدهائی هستند که برای ارائه خدمات  -  31 ماده

ارسال، تأیید، ابطال و به    الکترونیکی در کشور تأسیس می شوند. این خدمات شامل تولید، صدور، ذخیره،

 روز نگهداری گواهی های اصالت ) امضای( الکترونیکی می باشد.

سازمان مدیریت و برنامه ریزی   بط نظام تأسیس و شرح وظایف این دفاتر توسط آئین نامه و ضوا  -  32 ماده

اطالعات، امور اقتصادی و دارایی و دادگستری تهیه   کشور و وزارتخانه های بازرگانی، ارتباطات و فناوری 

   و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
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