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 چکیده
 

بر  یرا مبن یالزامات قانون ندیشده، فرآ عیبلوک و دفاتر کل توز رهیزنج یفناور یایاز مزا یریتالش دارد با بهره گ زرشبکه بنیاد راهبری 

در حال حاضر به صورت  یمشتر یی. شناسادیآن را مرتفع نما ینموده و مشکالت روند سنت لیتسه یمشتر ییو احراز نها ییشناسا

از  نیو همچن ییاطالعات روستا یو فناور یدولت و دفاتر ارتباط شخوانیو دفاتر پزر  یها یندگیماشعب و دفاتر ن قیاز طر یحضور

شده،  عیدفتر کل توز یبر فناور یمبتن ییتبادل دارا یو گسترش شبکه ها جادی. با اردیپذیسجام انجام م تیسامانه احراز هو قیرط

را برقرار  یمشتر تیو هو یخصوص /یعموم یدهایکل انیاز دارند تا بتوانند ارتباط مین ییندهایبه فرآ نفعانیذ ریو ناشران و سا زبانانیم

 خود ارائه دهند. انیبه مشتر یخدمات بهتر و متنوع تر ،یمقررات و الزامات قانون تیکنند تا ضمن رعا

 یبه اشتراک گذار یبرا یدیمدل جداست،  3شبکه هوشمند فناوری زر 2شناسایی هویت مشتریان 1که به عنوان سپیدنامهسند  نیا در

( KYC) تیهو ییو شناسا یکند پس از مراجعه حضورکمک می انیاست که به مشتر دهیارائه گرد نفعانیذ نیب انیمشتر ییشناسا ندیفرآ

 ندیفرآ نی. در اگردند ازینی ب یمشتر ییشناسا ندیمنظور انجام فرآ به نفعانیذ ریمیزبان، از مراجعه به سا کیمشخصات توسط  ریسا ای

 ریسا ای تیاحراز هو رنده،یتوکنها به هر میزبان پذ نیتواند با ارائه امی یگیرد و مشترقرار می یمشتر اریدر اخت KYCتوکن  یتعداد

 دیکل ازو با استفاده  یخود مشتر اریصرفاً با اخت یعات مشترالهرگونه اط یم و افشاالسو، اع گریمشخصات خود را به اثبات رساند. از د

 نماید.را مرتفع می یمشتر یخصوص میمربوط به نقض حر یهایامر نگران نیشود که اانجام می یو یخصوص

 

 

1. WhitePaper 
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3. ZAR Network Smart Technology 
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 مقدمه 

 

 یها یمندان به فناور قهالپژوهشگران و ع انیمابتدا در 1شده عیکل توزدفتر یفناور ،فناوری بالکچین شیدایپس از پ ژهیو و به ریدهه اخ در

 یفناور نین بازار موردتوجه قرار گرفت. االفعا ریسا نیازآن در ب و پس یدهنده خدمات مال ارائه یسازمانها انیسپس در م رمتمرکز،یغ

 یشنهادیپ ارزش یحت عات، بلکهالاط رهیمربوط به پردازش و ذخ یتنها روشها نه رود،می به شمار 2افکن بن یها یفناوراز  یکیعنوان  که به

 یمال یاز نهادها یاریکه در آن نهفته است، بس یذات یهایژگیو لیو به دل دهدمی الشعاع قرار تحت زیوکار سازمانها را ن و مدل کسب

 تیو شفاف یداریپا ت،یامن شیقادر است با افزا یفناور نیاستفاده از آن هستند. ا یبرا یزیر هبرنام ایبزرگ جهان در حال استفاده و 

ازار ـب کی یاـشود که رقبمشاهده می اریبس رو نیا صنعت گردد، از کیمختلف  گرانیباز انیوکار م کسب یها موجب بهبود فضا داده

 .ندینمامی خود اقدام انیدر م شده عیدفتر کل توز یبر فناور یمبتن یا شبکه یانداز خدمات خود، نسبت به راه تیفیمنظور بهبود ک به

فراتر از  یکاربرد توزیع شدهدفتر کل  صورت، نیدر شبکه وجود دارد. بد ییتوکن دارا ای یهر گواه رهی، امکان ثبت و ذخ3زرشبکه  در

 عنوان استفاده کرد. به ییتبادل هر نوع توکن دارا ایو  تیثبت مالک یبرا یعنوان بستر به توانمی کند و از آنمی دایپ توکن کیتبادل 

فرد را  کی گرید ییهر دارا ایت، خودرو و الک، مستغالاوراق بهادار، سند ام یـگواه ،یارز یها ییدارا ،یالیر یها ییادار توان یمثال م

 دفتر ثبت نمود. نیدر ا

الزامات مربوط به  دانند،می خود را مکلف به انطباق با آن یا رانهیبه شکل سختگ یمال یو نهادها نفعانیکه همه ذ یاز الزامات قانون یکی

 دهیغ گردالاب نفعانیبه ذ یرقانونیاقدامات غ ریو سا ییاز تقلب، پولشو یریتور جهت جلوگالرگو یاست که از سو یمشتر ییشناسا ندیفرآ

برحسب ضرورت با  جیتدر قلمداد گردد و به یمشتر تیشکل خود ممکن است در سطح احراز هو نیتر در ساده یمشتر ییسااست. شنا

سهولت ثبت  مت،یگردد. دامنه محدود نوسان ق لیتکم ییشناسا نیا یهر مشتر یها ییدارا ایعات مربوط به شغل، درآمد و الاط لیتکم

هستند که محمل  ییبا پشتوانه دارا یهاتوکنجذاب  اتیخصوص نیاز مهمتر ییروا و جهان یریرناپذیی، تغاطالعات تیها، امن تراکنش

 اند. نموده جادیت االک و مستغالام رینظ البا بازده با ییخرد در بازارها یها هیجذب سرما یبرا یمناسب

و  دیاقدام به تولو با توثیق دارایی و پشتوانه بیمه  توزیع شدهدفاتر کل  یبر فناور یمبتن ها ییبستر تبادل دارا جادیا هدف اب زرشبکه 

 .است نموده یمشتر ییتوکن شناسا رانتشا

مسأله آورده شده، سپس دفتر کل  انیو ب یمشتر ییدر خصوص الزامات مربوط به شناسا یحاتیو توض فیطرح ابتدا تعار نیادامه ا در

به  یبرا نینو یبه ارائه روش یشنهادیآن راه حل پ از . پساست دهیگرد یمعرف ندیفرآ نیا یساز ادهیعنوان بستر پ به زر توزیع شده

 یها بحث در خصوص فرصتها و چالش یپس از معمار تاً یهان پرداخته است. یمال یو نهادها نفعانیان ذیم ندیفرآ نیا یگذار اشتراک

 سند خواهد بود. نیا بخش انیو دعوت به اقدام پا یبند رو و جمع شیپ

 
 

 

1. Distributed Ledger Technology 

2. Disruptive 

3. ZAR Network 
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 فیتعار

 

مختلف،  یشده که در مکانها یساز شده و همگام یگذار اشتراک رشده،یتکث تالیجید یها اجماع داده 1:توزیع شده کل دفتر ●

دفتر بر اساس سازوکار  نیها وجود ندارد. ا داده نیبر ا یمتمرکز یساز رهیذخ ای تیریمد چیبنگاهها گسترده شده است. ه ایکشورها 

 شود.می یروزرسان و به یشبکه نگهدار یداده مورد قبول اعضا یتفاهم و معمار

 اتیها و عمل تراکنش هیو ثبت کل یسنج شده نسبت به نظارت، صحت عیکل توزدفتر یکمک فناور که با ها زبانیشبکه از م کی: زر شبکه ●

حق  هیتعلق ندارد. تمام مراودات آن بر پا یحقوق ای یقیو خودمختار است لذا به شخص حق رمتمرکزیغزر  کند. شبکهکاربران خود اقدام می

 خواهد بود. ها زبانیم یده یرا زمیبر اساس مکان زینزر  شبکه یمربوط به راهبر ماتیتصمخود بوده و یها ییدارا براعضا  تیمالک

 یوکارها کسب یسازی که با هدف توسعه و تجار است 14010099694فناوری هوشمند شبکه زر با شناسه ملی مؤسسه : مؤسسه ●

 .ستینزر  شبکه ریمد یاز نظر فن ایمالک و  یاز نظر حقوق مؤسسه نیشده است. ا سی، تاسزرسهامداران خود بر بستر شبکه 

 که راهبری شبکه زر را برعهده دارد. استزر  شبکه یها زبانیمتشکل از م رمتمرکزیو غ یجمع ینهاد: زرراهبری شبکه بنیاد  ●

 را بر عهده خواهند داشت: ریز فیاز آنها وظا کیوجود دارند که هر زر  در شبکه زبانیدو نوع م: زبانمی ●

 ناظر: یمیزبان ها ○

 رساختینوع ز نیخواهندکرد. ا تیامکان مشاهده تراکنشها در شبکه را دارند وصرفًا به عنوان ناظر عملکرد شبکه فعال میزبان ها نیا

 قرار خواهد گرفت. یمحل یتورهاالرگو اریدر اخت صرفاً یزبانیم

 پردازنده: یمیزبان ها ○

قابل ثبت در دفتر  یتراکنشها یشنهادیبسته پ هیدر ته نیناظر را انجام داده و همچن یها زبانیم یها تیفعال هیکل میزبان ها نیا

 توانندیم میزبان ها نیا نیبر ا الوهخواهند داشت. ع یثبت تراکنشها همکار یبرازر  و اجماع یسنج ساز و کار صحت نیکل و همچن

 کنند. رهیخود ثبت و ذخ یمحل ویآرش مشارکت کرده و تراکنشها را درزر  شبکه یراهبر یبرا یده یدر را

از  یبخش ایتمام  یبرا یتالیجید تیمالک یگواه کیآن  یشود و طانجام می زبانیم کیاست که توسط  یندیفرآ 2کردن: زهتوکنی ●

 کند.می نیرا تضم یصادر کننده، صحت و اعتبار آن گواه زبانیشود. مصادر می ییدارا کی

 ییدارا کیاز  یبخش ایدارنده توکن بر تمام  تیصادر شده و بر مالک زبانیم کیاست که توسط  تالیجید یگواه کی 3:دارایی توکن ●

 کند.می اللتد

 یها ت توکنالمعام لیو تسه یگذار شده و جهت ارزش نیتضم میزبان هاآن توسط تمام  یکه نقدشوندگ ییدارا کی 4:هیپا دارایی ●

 .گرددمی استفاده زیدرون شبکه ن یتراکنشها نهیپرداخت هز یبرا تالیجید ییدارا نیاز ا نی. همچنرودمی به کارزر  در شبکه ییدارا

 

1. Distributed Ledger Technology (DLT) 
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 نیازر  در شبکه ،شودبه حساب استفاده می یدسترس یمتناظر که برا یعموم دیکل کیو  یخصوص دیکل کیمجموعه  1:دکلی زوج ●

 ساخته خواهد شد. یرمزنگار استاندارد تمیبر اساس الگور دیزوج کل

و  گرددمی مالاعزر  ت پردازش و ثبت، به شبکهجه زبان،یم کیشود که توسط گفته می اتیچند عمل ای کی مجموع به 2:تراکنش ●

 شود.در دفتر کل ثبت می ،میزبان هاپس از اجماع توسط 

را صادر کند، مشخصات ناشر و  ییدارا یها تواند توکنپردازنده، می زبانیم کی تیاست که با حمازر  حساب در شبکه کی 3:ناشر ●

 .گردندمی منتشر نترنتیالزاماً در ا پردازنده مرتبط، زبانیصادر شده توسط م ییدارا یها مشخصات توکن اتیجزئ

 کیقرار دارد و هر زر  شبکه یبر رو رمتمرکزیها که به صورت غ ییتبادل انواع دارا یاست برا سامانه ای 4شده: عیتوز توکن صرافی ●

 .ندیتبادل نما میزبان هابا  ایو  گریکدیخود را در آن با  یها ییدارا توانندمی از کاربران

ارسال  ،ینسبت به نگهدار توانندمی دهایآن مالکان کل قیکاربران است که از طر یحسابها دیزوج کل تیریمد یبرا یابزار 5پول: فکی ●

 .ندیشبکه اقدام نما یها توکن افتیو در

 اتیثبت شود. عملزر  تراکنش شبکه کیبه همراه  دیو با ستیقابل ثبت در دفتر کل ن ییاست، که به تنهازر  در شبکه یعمل: اتعملی ●

 داشته باشد.زر  یبر حسابها یرمالیو غ یتواند آثار مالمیزر  در شبکه جیرا یها

 به میزان ارزش اسمی آن است.  7دارای پشتوانه بیمه زندگیبرپایه سرور مجازی ابری و زر  نام دارد.زر  ،شبکه هیپا ییدارا: 6زرتوکن  ●

 و ارزشنقدشوندگی آنهاست  و قابلیت گذاری دارایی منظور وثیقه هوشمند به در قراردادهای واحد قابل پذیرش 8هوشمند:زرتوکن  ●

 بود. سپیدنامه آنها خواهدبر زر طبق  های مبتنی عنوان پشتوانه توکن است که به« زر»توکن  (1.000.000) یک میلیون حداکثر آن معادل

 و هر یک میلیون آن معادل یک زر هوشمند است. «بکه زرش»در  کوچکترین واحد رسمی مبادالت توکن پایه 9توکن برگ زرین: ●

احراز شده  تیتوکن بر هو یدارنده تیصادر شده و بر مالک دشدهییتأ زبانیم کیاست که توسط  تالیجید یگواه کی:  KYC توکن ●

 میحفظ حر ،یریعدم انکارپذ ،یتوسط خود مشتر تیهو یتوکن به جهت سهولت در افتتاح حساب، به اشتراکگذار نیخود داللت دارد. ا

 .گرددیو استفاده م دیدر شبکه تول ییمبارزه با پولشو نیقوان تیکاربر و به مراتب رعا یشخص
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 مسأله و راه حل انیب

 

 است: ریرفع آنهاست به شرح ز یدر پزر  که ییمسائل و چالش ها نیمهمتر

 ییو مبارزه با پولشو KYC نیقوان یاجرا

است ( KYC) یمشتر ییشناسا ندیشده فرآ ییاجرا یجهان یخصوصاً نظام میزبان مختلف یکه در سازمانها ییها استیس نیاز مهمتر یکی

در سطح  یمشتر ییشناسا نیاست. قوان نفعانیو شهرت ذ یاتیعمل یها سکیو ر ییکاهش تقلب، جرم، پولشو لیالد نیتر یادیکه از بن

که از  دهدمی ها و اصناف مختلف ارائه را به گروه یمیاست، بلکه خدمات عظ تیحائز اهم یمال یاتنها در نهاده نه یالملل نیو ب یمل

اشاره کرد.  یاقتصاد یها از بنگاه گرید یاریو بس یخدمات مسافرت یها، شرکتها آموزشگاه ها، یها، صراف به استارتاپ توانمی جمله نیا

از خدمات انجام  گرید یبرخ افتیدر ایافتتاح حساب  یبرا یمشتر مراجعهاست که میزبان در  یاقدام نیاول یمشتر ییازآنجاکه شناسا

 است. یضرور یو یمتناسب با خدمات درخواست یاز مشتر یکاف اطالعاتکسب  دهد، یم

 اطالعات یمستندساز ست،یترور یمال نیو تأم ییمنظور مبارزه با پولشو به یمیزبان مرکز نیبر اساس قوان زین رانیا یمسالا یجمهور در

 انیاساس مشتر نیاست. بر ا شده نیتدو یدر مؤسسات اعتبار یمشتر ییشناسا یمختلف، دستورالعمل چگونگ یسکهایر تیریو مد

حواله وجوه، ) هیپا ریکه بدون استمرار مراجعه نموده و تنها از خدمات غ یگذر انیدارنده حساب به دو دسته مشتر یحقوق ای یقیحق

 یافتتاح انواع حساب، اعطا) هیپا و هیپا ریکه از خدمات غ یدائم انیو مشتر کنند یاستفاده م (و پرداخت، صدور چک و ... افتیدر

 نی. مطابق با اشوند یم میتقس کنند یصورت مستمر استفاده م به یمؤسسات اعتبار (اعتبار اسناد، صدور انواع ضمانتنامه و ... الت،یتسه

 نیاست. ازا یترمجوز دار مش یو امضا یاصل کارت مل ریبا تصو یو قیتطب ،یمنوط به حضور مشتر یدستورالعمل، افتتاح هر نوع حساب

 ییمنظور شناسا متوجه میزبان است، به یکه از جانب مشتر یسکیر زانیو م یمتناسب با خدمت درخواست انیمشتر اطالعاتاخذ  رو،

 انیمشتر هیمتفاوت بوده و ارائه خدمات به کل یو حقوق یقیحق انیاز مشتر یافتیدر اطالعات. بالطبع ردیپذ یکامل صورت م ای هیاول

 باشد. ییقانون مبارزه با پولشو یو اجرا رشیتعهد پذ یحاو دیحتماً با( یرمالیمشاغل غ یحت)

 

 سکیر تیریو مد یرفتار مشتر شیپا

 و یمشتر یمال تیمستمر فعال شیپا قیاز طر ستیبا یبا میزبان در ارتباط است، میزبان م یکه مشتر یدر طول مدت گر،ید یسو از

با کنترل  گر،ید یانجام دهد. از سو یاز سوءاستفاده از حساب مشتر یریجلوگ یخود را برا فهیوظ ،یرفتار هر مشتر لیپروفا لیتشک

 .دینما تیریمتوجه میزبان باشد را مد یکه ممکن است از جانب و ییها سکیر ،یپرخطر مشتر یرفتارها

 ری، تداباطالعاتاز  رمجازیاز افشاء و استفاده غ یریشگیپ یبراهستند  ظفؤم ی، مؤسسات اعتباراطالعاتو اخذ  یمشتر رشیاز پذ پس

شده تا سوابق و  و پردازش رهیذخ یاطالعات ستمیس کیدر  اتیبا جزئ ستیبایحسابها و تراکنشها م نی. همچنشدیندیرا ب الزم یتیامن

 .ندینما تیریرا مد یاحتمال یسکهایارشد با نظارت کامل بر آنها ر رانیبوده و مد یابیرد قابل انیمشتر یها تیفعال
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 مستمر به آن یخود و دسترس تیبر هو یمشتر تیمالک

توزیع او در دفتر کل  ییمثابه دارا به یمشتر کیو مشخصات  تیهو رهیمنظور ثبت و ذخ به نینو یطرح ارائه روش نیا یاصل دغدغه

و به خواست  داکردهیپ یخود به آن رکورد دسترس یخصوص دیبتواند در هر زمان دلخواه با استفاده از کل یمشتر که ینحو است، به شده

 شده دهید ندیفرآ نیاز آنها در ا کیاست که منافع هر  رندهیدو سمت صادرکننده و پذ یدارا ندیفرآ نیارائه دهد. ا گرانیخود آن را به د

 یدیاست، تهد یدسترس قابل یو یخصوص دیصرفاً با کل یمشتر اطالعاتوه، ازآنجاکه البع مدنظر قرارگرفته است. یاحتمال یسکهایو ر

 نیدرون ا النخواهند توانست مستق KYCتوکن  رندهیصادرکننده و پذ ینفعانیاز ذ کیچینخواهد شد و ه جادیاو ا یخصوص میحر یبرا

 به اشتراک گذارند. گرانیرا با د یمشتر اطالعاتشبکه، 

 

 تیبا حفظ حداکثر امن یمشتر ییروند شناسا لیتسه

صورت  به ییکه در آن شناسا ستمیس نیاست. در ا نهیو پرهز ریگ وقت ده،یچیپ اریبس نفعانیافراد و ذ یبرا یمشتر ییشناسا یفعل روند

سازمان  ایو احراز جداگانه در هر میزبان  یناچار به مراجعه حضور اشیخصوص میبا احساس عدم حفظ حر یمشتر ،گیردمتمرکز انجام می

 .دگرد یمانند نقص، سرقت و حمله هکرها م یتیامن یها سکیحجم آنها و ر شیموجب افزا اطالعات رکزمتم رهیذخ نیبوده، همچن

 جادیاعتماد ا درست و قابل المنبع کام کی آن در KYC رهیبا ذخ ،توزیع شدهواردشده در دفتر کل  اطالعاتبودن  ریرناپذییتغ لیدل به

فرد بر  طور منحصربه که به ییها در بلوک اطالعاتبه حداقل برسد.  اطالعاتنادرست بودن  ایبودن  یخطر تکرار لهینوسیشود تا بدمی

 د،یتول بیترت نی. بدگردد یم رهیصورت هش ذخ شده، به افراد ساخته یعموم دیاز زمان تراکنش، و کل شده جادیا یسراساس شماره 

مرحله، تراکنش  نیازا صورت گرفته و پس رییتغ رقابلیفرد و غ صورت امن، فردبه به نترنتیبستر ا یرو KYCتوکن  ییاستفاده و جابجا

 و کنترل است. یریگیپ ،ییشناسا کاربر در شبکه قابل

 

 یریو انکارناپذ تیهو یکاربر، به اشتراکگذار یشخص میحر حفظ

گیرد قرار می یو اریدر اخت یخصوص/یعموم دیزوج کل کیکرده و  جادیخود ا یبرا یحساب کاربر کی ستمیپس از ورود به س یمشتر

 نی. ادینما ءامضا اشیخصوص دیخود را با کل یتراکنشها یمشتر ازیشود تا در مواقع نمی رهیدستگاه کاربر ذخ یرو یصورت محل که به

و  تیریمد نحال، یدر شبکه و درع یعملکرد مشتر یریو انکارناپذ یشخص میحر تیامن شیافزا ره،یخذ یفضا تیریمنجر به مد ندیفرآ

 یتا زمان)ارائه دهد  یحضورصورت  را به KYCمدارک  کباریوجود دارد که فقط  تیمز نیا یمشتر ی. براگردد یم یو میکنترل مستق

مجوز  یدارا یها و سازمان یزمان، مشتر رهیو ذخ ییاجرا و یادار یها نهیوه بر کاهش هزالع نی. بنابرا(نباشد یروزرسان به ازمندیکه ن

 خواهند بود. اطالعاتبه  یقادر به دسترس یدر هر زمان و مکان یمشتر یاز سو
 

شده است  استفاده IPFSبه نام  1لیفا رمتمرکزیغ یساز رهیذخهوشمند  ستمیس کیمدارک از  یحاو یها لیفا رهیذخ یشبکه برا نیا در

 نکهیا لی. به دلگردد یم ییفرد شناسا به هش منحصر کیآدرس متعارف، با  کیبا  ییو شناسا رهـیذخ یجا به لـیکه در آن هر فا

 .گردند یدر سطح شبکه حذف م یتکرار یلهایفا ،گیردصورت می لیفاشبکه صرفًا بر اساس هش آن  نیدر ا یده آدرس

 

1. Inter Planetary File System 
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 راه حل اتیجزئ

 

 شبکه زر توزیع شدهکل  دفتر

 یم یبانیپشت 2بنیاد زرشبکه است و  نیموجود در ا توکنو تبادل هر جفت  دیتول یبرا رمتمرکزیپروتکل منبع باز و غ کی 1زر شبکه

عمل  گریکدیمستقل از  توانند یاست که م ییها است و شامل گره توزیع شدهبر دفتر کل  یمبتن رمتمرکزیشبکه غ کی زر شبکه .گردد

 زراست که شبکه  یمعن نیبه ا نیشود. امی عیهمه سرورها توز نیب یمنبع اصل کی یجا شبکه به کیدر  اطالعاتکنند. قدرت انتقال 

 یاگر برخ یحت که یطور مشارکت داشته باشند، بهزر  سرور در شبکه یادیاست که تعداد ز نیا دهیندارد. ا یبستگ ینهاد واحد چیبه ه

 تمیکل و بر اساس الگوردفتر کی یطور هماهنگ بر رو اجرا شود. همه سرورها به تیها با موفق از سرورها از دسترس خارج شوند، انتقال

 .روند یم شیپ گریکدیبا  3شبکه زراجماع 

مختلف هر تراکنش را بر اساس پروتکل  یها تیو توافق در وضع عیو تجم یابیگیرد و کار دشوار ارزصورت میزر  در هسته تیهو احراز

که به آنها اعتماد  ییها گره یرو یشتریاعتماد و باثبات کنترل ب شبکه قابل کیساخت  یبرا توان یم زر. در دهد یانجام مزر  اجماع

و ثبت تراکنشها را بر عهده  یصحت سنج ع،یتوز د،یاست که تول 5میزبان هاشبکه گسترده از  کیشامل  زر. بستر میاعمال کن م،یا کرده

 رساختیشده توسط ز ارائهوب سرویس  یها دسترسی قیاز طرزر  بر یمبتن نیخدمات آنال ریسا ای یپول، صراف فیک یافزارها دارند و نرم

 .هستند در ارتباط میزبان ها نیبا ا

 . آنها بهندینما یشده توسط آنها م ارائه یها هستند که کاربران به آنها اعتماد دارند و اقدام به تبادل توکن ییها تیموجود میزبان ها

 تیقابل ،زروه بر الشبکه ع نینام دارد و ا «زر»، زرشبکه  هیپا یی. داراکنند یعمل م زرمختلف و شبکه  یها ییدارا نیپل ب کیعنوان 

 را دارد.دارای پشتوانه و مبتنی بر دارایی  دیجد 5و انتشار هر نوع توکن جادیا

 نهیهز . هر تراکنشگردد یم دییو تأ یو امضا تراکنش ، بررس یینوع دارا رنده،ی: حساب فرستنده، حساب گیرکن اساس یهر تراکنش در

شرط رخداد  توان یم زیحساب ن ماتی. در تنظشودمی شبکه یبر رو ادیاز سربار ز یریموجب جلوگ هیقض نیرا داراست که هم یحداقل

 قرار داد. یمشتر یشده از سو مالاع نانیاطم حساب قابل ایو  یتراکنش را بر اساس چند امضاء با وزن مشخص مانند امضاء میزبان و مشتر

داده دلخواه با اندازه محدود، را درون آن قرار داد که پس از ثبت  توان یاست، که م 6ادداشتیتراکنش، بخش  یاز ارکان اصل یکی

 ادداشتیدر بخش  توانیهر توکن را م ازیموردن یتراکنشها، اطالعات اضاف یریمنظور استناد پذ . بهباشد یم رییتغ رقابلیتراکنش، غ

 دهیمطلع گرد امیپ یاز اصل بودن و درست رندهیگ بیترت نیو ارسال نمود. بد ءامضا یخصوص دیرا با کل راکنشتراکنش قرارداد و سپس ت

 قادر به انکار ارسال آن نخواهد بود. زیو فرستنده ن

 

1. ZAR Network 

2. ZAR Development Foundation 

3. ZAR Consensus Protocol 

4. Anchors 

5. Token 

6. Memo 
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 شبکه یمعمار

 

 زرشبکه  یاعضا یفن یها نقش

 یمیزبان هاو به مخازن  دیتول اردیلیم 100 به تعدادبه عنوان ناشر  مؤسسه توسطزر  KYC یها توکن زردر شبکه ناشر:  زبانیم •

 شود.انتقال داده می رندهیو پذ کننده عیتوز

و  KYCتوکن  عیتوز یبرا را یکی است که زردو حساب در شبکه  یکننده دارا عیتوز زبانیهر م: رندهیکننده و پذ عیتوز زبانیم •

 یو برا کننده عیحساب توز یعموم دیکل KYCدرخواست صدور توکن  یبرا بیترت نی. بدندینمامی جادیآن ا رشیپذ یبرا دیگری را

 گیرد.قرار می یمشتر اریدر اخت میزبان ها رندهیحساب پذ یعموم دیکل KYCتوکن رشیپذ

که  ییمیزبان هاشده تا به حساب  یعنوان مخزن رزرو نگهدار به بنیاد راهبری زر ها در حساب مانده توکن یسپس باقمخزن رزرو:  •

مثال سه پنجم اعضا  یبرا بنیاد راهبری زر یاز اعضا یمیاز ن شیب یبا رأ یآت یمیزبان هاگردد.  زیوار وندندیپیمزر  به شبکه ندهیدر آ

 خواهند بود. زبانیبه شبکه به عنوان م وستنیقادر به پ
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 زر کاربران

 

شبکه متصل شده و بر اساس امکانات فراهم شده توسط آنها، اقدام  نی، به ازرشبکه  یمیزبان هااز  کیهر  قیاز طر توانند یم زر کاربران

 یم ییدر آن حساب شناسا شده فیتعر یبر اساس شماره حساب و امضاها زراست کاربران در هسته شبکه  یهی. بدندینما تیبه فعال

که  شوندیم ییشناسا ریز یبه روشها زراست. کاربران  تیحائز اهم اریبس شانیکاربران توسط ا یخصوص یدهایاز کل انتیو لذا ص گردند

 روشها عبارتند از: نیآورد. امی کاربران آن به وجود یرا برا KYCامر خود سطوح  نیا

 .گردد یفراهم م میزبان هااز  یکیکه توسط  یعموم دیکل کیمعادل  زرشبکه  آدرس ●

 زر شبکه یعموم دیکل کی یبرا ،شده دییتأ لیمای آدرس ●

 زر شبکه یعموم دیکل کی یشده برا دتأیی همراه تلفن شماره ●

 زرشبکه  یعموم دیکل کی یدر میزبان برا یحضور تهوی احراز ●

 

 صدور ندیفرآ

 

شود تا مشخصات خود را در آن داده می ینام و قرارداد به و فرم ثبت کی KYCبه شعبه میزبان و درخواست صدور توکن  یمراجعه مشتر با

و  یعموم دیآدرس کل از،یشده به همراه مدارک موردنء امضا یلیآن فرم تکم از . پسدیرا امضا نما نیوارد نموده و تعهدات مطابق با قوان

 د،یینموده و پس از تأ یکاربر را بررس تی. میزبان اصالت مدارک و هودهد یشعبه قرار م اریرا در اخت ییو شناسا حسابافتتاح  نهیحداقل هز

که در  زرکاربر در قالب  اطالعات، هیدیینماید. در صورت اخذ تأم میالاستع بنیاد راهبری زراحراز هویت الکترونیکی کاربر را از سامانه  تیهو

قرار  IPFS یشده بر روء امضا لیفاآن،  از . پسگردد یم ءمیزبان امضا یخصوص دیکلشده و سپس با  داده شده است، ثبت شینما 2شکل 

 شده است. دهینام 1"میهش مستق" یصورت قرارداد به نجایکه در ا گردد یم افتیآن در یفرد محتوا گیرد و هش منحصربهمی

 یعدد تصادف کیساعت،  خ،ی، تارIPFSشده از  افتیدر میشامل هش مستق ییها که کاربر تقاضا کرده باشد، رشته یمرحله بعد، به تعداد در

 IPFSصورت جداگانه داخل  ها به رشته نی. اگردد یم یرمزگذار یمشتر یعموم دیو با کل شده دیمیزبان احراز کننده، تول یو امضا

شده است. میزبان پس از  دهینام 2"میرمستقیهش غ" نجایشود که در امی افتیهش در کیطور مستقل  ک بهیهر  یشده و برا یبارگذار

 ادداشتیرا در بخش  میرمستقیغ یها از هش کیکرده و هر جادیا KYCعنوان انتقال توکن  به ییها تراکنش م،یرمستقیغ یها هش افتیدر

حساب داخل دفتر کل  ها را به ها آن توکن پس از پردازش تراکنش کهکند. شبارسال می یو به مشتر دهد یها قرار م از تراکنش یکی

ان، نوع توکن و ـر، برچسب زمـکارب یعموم دیتوکن، کل 3رـناش تیبه نام و هو توان ین مـهر توک . بادهد یانتقال م یمشتر توزیع شده

 را دچار مخاطره نخواهد ساخت. یرمشت یخصوص میحر وجه چیه کرد که به دایدست پ یمشتر یاصل اطالعات میرمستقیهش غ

 

1. Direct Hash 

2. Indirect Hash 

3. Issuer 
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زرشبکه  IPFS میزبان عامل میزبان مشتری بنیاد راهبری  

 زر



 (KYCشناسایی مشتری ) سپیدنامه 
 

 فناوری هوشمند شبکه زَر
 

ر 11 (1.7  )ویرایش ر فناوری هوشمند شبکه زَ  بنیاد راهبری شبکه زَ

 
 

 رشیپذ ندیفرآ

 

 یخود را برا یعموم دیسپس میزبان کل ،نمایدو سازمانها از آنها درخواست خدمات می نفعانیخود به ذ یعموم دیبا ارائه کل یمشتر

تراکنش  ادداشتیموجود در  KYCتوکن  ی. مشتردیو ارسال نما یاو رمزگذار یرا برا KYCبتواند توکن  یکند تا مشترارسال می یمشتر

 ییو رمزگشا افتیخود را در دیشده با کل یرمزگذار میارسال کرده و هش مستق IPFSاست را به  میرمستقیهمان هش غ قتیکه در حق

 افتیدر IPFSرا از  میرمستقیکند و هش غثبت می IPFSنموده و در  یرمزگذار رنده،یمیزبان پذ یعموم دیکند. سپس آن را با کلمی

 دیآن را با کل KYCتوکن  افتی. میزبان پس از درفرستد یم KYC 1رندهیذشبکه به میزبان پ قیتراکنش از طر ادداشتیکند و در قالب می

و  ییآن را شناسا KYC اطالعات یحاو لیآن با اخذ فا از . پسآورد یرا به دست م لیفا مینموده و هش مستق ییرمزگشا اش یخصوص

ارسال نموده و صادرکننده آن  درکنندهرا به صا KYCتوکن  یتراکنش یط رندهیمیزبان پذ تینماید. درنهامی رهیداده خود ذخ گاهیدر پا

را در  یشناخته و خدمات موردنظر و تیرا به رسم یمشتر رنده،یسازمان پذ بیترت نیکند. بدح منجمد میالاصط به ایبرده  نیرا از ب

 ،یمشتر اطالعاتدر قالب استفاده از هش و  رندهیاز تخلف توسط میزبان پذ یریو جلوگ تیمنظور امن به نجای. در ادهد یقرار م ارشیاخت

 استفاده گردد. رقابلیمصرف بوده و پس از استفاده، منجمد و غ قابل کباریشود تا تنها می فیتعر یگونها توکن به

 

1. Acquire 



 (KYCشناسایی مشتری ) سپیدنامه 
 

 فناوری هوشمند شبکه زَر
 

ر 12 (1.7  )ویرایش ر فناوری هوشمند شبکه زَ  بنیاد راهبری شبکه زَ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 KYC صادرکننده  شبکه زر KYC IPFS پذیرنده  مشتری



 (KYCشناسایی مشتری ) سپیدنامه 
 

 فناوری هوشمند شبکه زَر
 

ر 13 (1.7  )ویرایش ر فناوری هوشمند شبکه زَ  بنیاد راهبری شبکه زَ

 

 و دعوت به اقدام یبند جمع

 

 نفعان،یذ یتنها برا داده شد که نه شنهادیپ توزیع شدهبر بستر دفتر کل  یمشتر یها یژگیو ثبت و ییجهت شناسا یروش سند نیا در

مدل، امکان انکار از  نیخود هستند کاربرد دارد. در ا انیمشتر اطالعاتو ثبت  ییکه ملزم به شناسا یینهادها و سازمانها هیکل یبلکه برا

از  کیاست. ازآنجاکه هر  یابیرد و قابل ریها استناد پذ تراکنش یسلب شده و تمام یو مشتر رندهیصادرکننده، پذ ناز سه رک کیهر 

 وقوع آن تراکنش را انکار کنند. توانند یاند، لذا نم کرده ءآن را امضا KYCرکان در هنگام ارسال تراکنش انتقال ا نیا

 

 اطالعات یدر خصوص افشا یمیزبان و مشتر یها ینگران ،یعموم دیکل یرمزنگار یها تمیالگور الیبا تیامن لی، به دلی دیگرسو از

خود دارند،  انیمشتر اطالعاتدر خصوص  نفعانیکه ذ ییها . با توجه به دغدغهگردد یمرتفع م یکل به یخصوص میو نقض حر یشخص

 یدسترس قابل انیمشتر یعموم دیمربوط به کل اطالعاتصرفاً  شود، یابیرد توزیع شده کلمیزبان در دفتر  کی KYC یچنانچه تراکنشها

 .باشد یقابل استحصال نم یعموم دیو مشخصات صاحب آن کل تیدر مورد هو یزیچ چیاست و ه

 

صرفًا با  یمشتر اطالعاتکند. مسئله صدق می نیهم زیخود دارد ن یخصوص اطالعاتکه در حفظ  یتیو حساس یمشتر نظر نقطه از

 ایهش در شبکه ثبت  نی، اKYCاز صدور و تبادل توکن  یمرحلها چیو در ه وجه چیه است که به یابیدست قابل میارائه، هش مستق

 شود.ها تبادل می شده است در تراکنش یرمزگذار یمشتر ایمیزبان  دیکل سطکه تو میرمستقی. بلکه هش غگردد یمنتقل نم

 

 شده ینیب شیپ KYCتوکن  رشیمربوط به صدور و پذ یکارها و کسب یبرا یمناسب یفرصتها یشنهادیدر مدل پ نکهیبا توجه به ا

 ینفعانیکه ذ صورت نیه ا. بردیها شکل گ توکن نیا یرندگیو پذ یصادرکنندگ یوکار برا کسب یها انتظار داشت که مدل توان یاست، م

. ندینما ییو شناسا تیرا احراز هو انیاز مشتر یادیکارمزد صدور، حجم ز افتیصادرکننده، با در نقشدر  شتریب انیبا شعب و مشتر

صورت  به نفعانیذ نیصادرشده توسط ا KYC یها توکن رشیدارند، با پذ یکمتر انیکه تعداد شعب و مشتر ینفعانیذ گر،یطرف ددر

 . ندیفزایخود ب انیمشتر امنهکمبود شعب خود را جبران کرده و بر د ،ینترنتیا ای یحضور

 

شعب  یبرا یوکار مناسب سو، کسب گریکرده و از د ازین یب شعب ایجاد و توسعهرا از  نفعانیوکار، قادر است که ذ کسب نیتوسعه ا

 .دینما جادیکمتر شعبه دارند ا نفعانیذ ریکه سا یدر مناطق ژهیو بزرگ به نفعانیذ


