
رم

َ

ِ اال

 
ذ ِ
 
اف
 
ب ِسِم ن

مدیریت امنیت اطالعات

جایگاه راهبردی پروتکل
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3تمدیریت امنیت اطالعا

مرکزیبانکارزرمز-1

مرکزیبانکارزرمزحامیانوطراحان-2

ایران.ا.جدرمرکزیبانکارزرمزوضعیت شناسی-3
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تعریف پول دیجیتال

به صورتوهداشتیکوصفربربناکهاستاعتباریپولاقسامازیکیدیجیتالپول
.می شودمنتقلوذخیرهویرچوال

عرضهیتالدیجبستردرباالدستینهادهایکهاستاعتباریدیجیتال،پولروایناز
.می شودمطرحسکهوبانکیاوراقمانندفیزیکیاعتباریاوراقمقابلدرومی کنند
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رمز ارز بانک مرکزی

به صورتکهاستدیجیتالپولازجدیدیشکل(CBDC)مرکزیبانکارزرمز
عملاختپردبرایابزاریبه عنوانتامی شودصادرمرکزیبانکتوسطمتمرکز

.کند
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تفاوت رمز ارز بانک مرکزی با سایر رمز ارزها

اقدامCBDCایجادبرایتکنولوژی،پیشرفت هایباماندنبه روزبه منظوردولت ها
.استنقدپولحذفجهتدراصلیگامکهمی کنند

یکشهروندانتوسطشدهانجامتراکنش هایتمامیردیابیامکانهمچنین
.می کندفراهمرا(فیاتارز)پولباکشور
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ماهیت شناسی علمی

تبدیلوالن،مسئحتیوافرادبرخیتصورخالفبرکهداشتتوجهمهماینبهباید
 دیجیتالی،بهفیزیکیازپولحالت

 
ونداردبه دنبالیاقتصادگشایشهیچتقریبا

 
 
.استسایبرنتیکتحولیکاساسا
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بخش سوم

طراحان و حامیان رمز ارز بانک مرکزی

ترم یکم
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سازمان ملل متحد

افزایشپیوستهبه طور2010دهه یاواسطازهاCBDCبهمرکزیبانکعالقه ی
.استیافته

هایCBDCدرموجودسیستمیریسک هایازویژهبهمنفی،تصوراگرچه
.بودحاکمگفتمانبرسالچندینبرایخرده فروشی،

ت مدیرههیئاعضایومرکزیبانکروسایعمومیسخنرانی هایاکثرکهحالیدر
CBDCبهنسبتردکنندهیامنفیموضعی2018و2017سال هایدرهمچنان
.استشدهمثبت2019سالاواخرازکلیتصوراتداشتند،

کاراییوایمنیخرده فروشی؛هایCBDCازشدهذکرمزیت هایبیشترین
.استمدنظرتوسعهحالدرکشورهایمورددرکهاستمالیوپرداخت

Financing for Sustainable Development Report 2021, UN, P: 152
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سازمان ملل متحد

دفترفناوریبرمبتنیارزهایوهاCBDCگرفتنبردربرایاصلیتعریفیکازما
به عنوانیجیتالدپولقبلینسخه هایهمچنینوکوین هااستیبلنظیردیجیتالکل

برکالناقتصاداثراتتکاملتامی کنیماستفادهدیجیتالارززیرمجموعه های
یبررسراظهورحالدرنظارتیشکاف هایهمچنینوتوسعهحالدرکشورهای

.کنیم
Digital currencies and CBDC impacts on least developed countries, UN, P: 1
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لسازمان مل-« ابتکار جهانی ارز دیجیتال»سند 

:استزیراهدافتحققما،هدفوماموریت:ماموریت
شیوه هاینبهتریدیجیتال،ارزازاستفادهمواردبرایفنیمعماریمورددرتحقیقانجام•

قابلیتماتالزامرکزی؛بانکدیجیتالارزعملیاتیپیامدهای.تضمینسطحوامنیتی
.استفادهمواردودیجیتالارزدرفناوریروندهایهمکاری؛

مختلفویژگی هایزدنمحکواعتبارسنجیارزیابی،برایمعیارهاازمجموعه ایایجاد•
.اکوسیستممختلفذینفعانتوسطشدهتعیینالزاماتبرابردردیجیتالارزفناوری های

دردیجیتالارزپیاده سازیساختنامکان پذیربرایاستانداردسازیزمینه هایشناسایی•
.ممکنزمانکوتاه ترین

 گذاریاشتراکبهوروابطتقویتبرایجهانیساالنه یکنفرانسیکسازماندهی•
وردمدرشدهآموختهدرس هایوفنیاستانداردهایشیوه ها،بهترینمورددراطالعات

.اجرا

Digital Currency Global Initiative, ITU, P: 4

تمدیریت امنیت اطالعا

ترم یکم

1402-1401
 وهی ان  ر

ک
 

ذ علی ش ّ
حم
م

اد

www.shokoohian.ir

http://www.shokoohian.ir/


13

لسازمان مل-« ابتکار جهانی ارز دیجیتال»سند 

:کردخواهدکمکمللسازمانپایدارتوسعه یاهدافبهطرحایناصلینتایج

به ویژهزنان،ومردانهمهکهکنیدحاصلاطمینان،2030سالتا»:فقربدون-1هدف•
«ارندددسترسیخردمالیتأمینجملهازمالیخدماتبهآسیب پذیر،وفقیراقشار

بهککوچشرکت هایدسترسیکردنفراهمبا:زیرساختونوآوریصنعت،-9هدف•
.(نقدینگیبهنیازکاهشنتیجهدروپرداخت هاکردندیجیتال)مالیخدمات

.حواله هاهزینه هایکاهش:هانابرابریکاهش-10هدف•
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سازمان ملل متحد

درنقدولپبدونجامعه یموضوعبرکهمی کندارائهتحوالتیبرمروریمقالهاین
فزایندهرقابتابمرتبطتحوالتتامی کندتالشمقالهاین.گذاشتتأثیر2019سال

بهنسبتراپویاییوتفکرما.کندترکیبفیاتپول هایبرایرادیجیتالارزهای
.کردیممعرفیمرکزیبانکدیجیتالارزهای

A Cashless Society in 2019, UK, P: 34
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انانجمن بهایی-« یک جهان، یک واحد پولی»مقاله 

دستازبابتاست،جهانیوحدتراستایدرکهگام هاییچنینازکههستندکسانی
حاکمیتنمادیملپولراستا،همیندر.دارندترسقدرتمندشانمنافعبیشترکنترلدادن

.می شوندگذاشتهکناربه راحتیبه ندرتنمادهاییچنینواستملی
برای.دباشهمراههماهنگیویکپارچگیبرایدیگراقداماتازبسیاریبابایدواحدارز

مقامیکبهیازنبدونکافینقدینگیازاطمینانوپولعرضهتنظیم،جهانیپولمدیریت
ستکاریدازرهاومشترکمنافعراستایدرکهمؤثر،وقویجهانیمرکزیبانکیاپولی

.استنیازمی کند،کارسیاسی
هدفباهانیجتصمیم گیریبرایدیگرهایمکانیسمتوسعهباهمراهنهادیچنینایجاد
بودخواهدجهاندولت هایبیناجماعواعتمادایجاد
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بخش چهارم

ایران. ا. وضعیت شناسی رمز ارز بانک مرکزی در ج

ترم یکم
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اولین اعالم رسمی

کلرئیسو شدمطرحریالپایه یبرملیارزرمزراه اندازیمبحثگذشتهسالپاییزاوایلدر
:کرداعالممرکزیبانک

وزیرساختکهاستمرکزیبانککاردستوردرمهممواردجملهازملیارزرمز»
ه اندازیراآزمایشیبه صورتنزدیکآیندهدروشدهتدوینآنبهمربوطدستورالعمل های

«.شدخواهد
https://www.farsnews.ir/news/14010405000303
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سند پیش نویس ریال دیجیتال

تاااااکنون تنهااااا سااااندی کااااه در 
از سوی باناکرمز ریال خصوص 

دی مرکزی تدوین شده است، سن
ریااال دیجتااال»اساات بااا عنااوان 

تان که اواخار تابسا« بانک مرکزی
.به دست آمد1401

ر نکاات بررسی سند مذکور، بیانگ
.بسیار مهم و قابل توجه است
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تصویرسازی فضای جهانی
تمدیریت امنیت اطالعا
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هدف از رمز ریال

رازیمرکبانکدررمزریالطراحیازهدفمرکزی،بانکنوینفناوری هایمعاونمحرمیان
:کردتأکیدودانستهبرنامه نویسیوبرنامه ریزیقابلموجودیتیکبهاسکناستبدیل

.خواهد شدموجودیت هوشمند با این فرآیند پول دارای 

برایامکاننایکند،دریافترمزریالصورتبهراتسهیالتیفردکههنگامیمثالعنوانبه
 موردنظرمبلغکهمی کندفراهمتسهیالت دهندهوبانک

 
کهشود گذاریسرمایهجاییدردقیقا

.استشدههدف گذاری
ابیردیاینامکانوجوهانتقالهایروشسایرواسکناسمورددرکهاستحالیدراین

)!(نداردوجودسیاست گذاروتسهیالت دهندهبرایهوشمند

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1401/03/18/2724547

تمدیریت امنیت اطالعا

ترم یکم

1402-1401
 وهی ان  ر

ک
 

ذ علی ش ّ
حم
م

اد

www.shokoohian.ir

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1401/03/18/2724547
http://www.shokoohian.ir/


21

زیرساخت فنی و اجرایی

واستارخ«پولبین المللیصندوق»خاورمیانهمنطقه ایمدیرازمرکزیبانککلرئیس
برتاکیدبابانکیقوانین،دیجیتالپولموضوعسهدرنهاداینفنیکمک هایازبرخورداری

.شدجمعیارتباطسیاستوپولیسیاست هایاستقاللجنبه های

https://www.iribnews.ir/fa/news/3247788
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زیرساخت فنی و اجرایی
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Hyperledger Fabric

.استشدهتوزیعکلدفترایجادبرایچهارچوبیکفابریکلجرهایپر

بنیادتوسط2015سالدرکهاستمجوزدارایوبازمنبعبالکچینچهارچوبیکابزار،این
.شدراه اندازیلینوکس

ربه طوتاپیوستشرکت هاسایربهIBMمدرن،تجارینیازهایکردنبرآوردهبرایواقعدر
.دهندتوسعهرابازمنبعبالکچینچهارچوبیکمشترک

تمدیریت امنیت اطالعا
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تهدیدات امنیتی هایپر لجر فابریک

سرویسدسترسیقطع:DoSحمالت.1
اعتباراطالعاتکردنقفلبرایبالکچین،مخصوص:MSPحمالت.2

می دهدقرارحملهموردراخطاتحمل:اجمالدستکاری.3
اطالعاتسرقتودسترسی:خصوصیکلیدبهحمله.4

اطالعاتتغییردریافتجهتالمانوموجودیتجعل:اسپوفینگ.5
بالکچیناصلیالگوریتم هایزدن:الگوریتمحمالت.6

بسترازغیرمجازاستفاده های:هوشمندقراردادازبهره برداری.7
اکثریتحمله ی:لجردستکاری.8
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زمان و کیفیت اجرا

یاست هایسساالنههمایشنهمین وبیستدرمرکزی،بانککلرییسآبادی،صالحعلی
دررانمهمکاکهقولیطبق:گفتودادخبرنزدیکآیندهدرریالرمزاجرایازارزی،وپولی
.رسدمی اجرابهماهشهریورازرمزریالداده  اند،مرکزیبانک

زمال اقداماتوهابررسی:گویدمیرمزریالدرخصوصمرکزیبانکاقداماتدربارهوی
.شودشروعماهشهریورازشدهمقررواستانجامحالدررمزریالباارای

کناساساینکهجایبهفرد.بودخواهداست،مردمدستدرکااهاسکناسجایبهرمزریال
.داردرمزریالباشدداشته

https://www.irannewspaper.ir/newspaper/item/617901/
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آغاز اجرا
تمدیریت امنیت اطالعا
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ساز و کار استفاده و کاربری

الریرمزویژگی هایتشریحدرمرکزیبانکنوینفناوری هایمعاونمحرمیان،مهران
:دادتوضیحاین گونه

هکواسطوسومشخصعنوانبهبانکمی گیرد،قرارگوشیداخلدرکهرمزریالیدر
به صورتداریمجیبدرکهاسکناسیوپولعینوحذفمی کند؛فراهمراوجهانتقالامکان

.می شودمنتقلالکترونیک

https://www.radareghtesad.ir/news/29771
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