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هانقش سنتی دولت 

:فراهم آوردن•

شبکه راه و ارتباطات، •

شبکه های آبرسانی،•

... .شبکه های برق و •



لتمفهوموکارکردهایدوتغییرفناوریوپیشرفتهای

مدرن
«دولتاطالعاتی»بهنامپدیدهای•

،زمینهسازیبرایتولید،توزیعوبازتوزیعاطالعات:وظایفدولتمهمترین•

،تسهیلتبادلوبهکارگیریاطالعاتبرایخدماتعمومی•

....امنیتاطالعاتو•

تفکیکدولتاطالعاتیازدولتامنیتی،دولتمدیریتی،دولتآماری،دولتارائهدهندهخدمت•

چالشهایمفهومیوعملیاتیدرسیاستگذاریعمومیوعلومسیاسی•

سطوحدسترسیبهآنمجادالتومباحثاتجدیدیدرفلسفهسیاسیو(Big Data)مانندنحوهاستفادهازانبوهدادهمباحثی•

آنسیاسیدولت،عاملیتعیینکنندهدرمالکیتدادهونحوهبهکارگیریفلسفه•

یمانندعدالتدادهای،دادههایملیوبینالمللی،فردگراییدرمالکیتدادهیادولتگراییوجمعگراییدادهای،حقوقشهروندمفاهیمی•

...مرتبطبادادههاو



نقش دولت در عصر فناوری ارتباطات و اطالعات

فراهم آوردن زمینه ها و بسترهای ارتباطات در فضای مجازی•

(توانمندسازی دیجیتال)از بسترهای معطوف به فرد •

تا بسترهای عمومی •

به مرورزمانزیست بوم زنجیره بلوکی توسعه •



1دولت پلتفرمی 

.استتولید شده توسط و از طرف شهروندان، نیروی حیاتی اقتصاد اطالعات •

.  مسئولیت دارد که این اطالعات را به عنوان یک دارایی ملی در نظر بگیرددولت •

.گذر از طالی سیاه و طالی کثیف. داده طالی الکترونیک است•

.  حیات جدید و پرشور مجازی برای شهروندان از طریق اتصاالت شبکه ای•

(بانکداری و مبادالت پولی)زمینه شهروندان نوآور بیش از گذشته فراهم شده •

.  توانمند ساز استاین مدل، دولت در •

توامندسازاطالعاتی•



2پلتفرمی دولت 

مجموعهایازپلتفرمهاواجزایاشتراکگذاریشده•

خدماتطراحیشده•

(دادهگشایی)دادهباز•

خدماتمیزبانی،•

کههرگونهخدماتدولتیازآناستفادهکند•

• creating a set of  shared components, service designs, platforms, data and hosting, that every 

government service can use.



3دولت پلتفرمی نمونه انگلستان 
Digital Marketplace

• Find technology or people for digital projects in the public sector

• Find an individual specialisteg a developer or user researcher

• Find a team to provide an outcomeeg a booking system or accessibility audit

• Find user research participantseg people from a specific user group to test 

your service

• Find a user research labeg a room to conduct research sessions

• Find cloud hosting, software and supporteg content delivery networks or 

accounting software

• Buy physical datacentre spaceeg access to mission-critical datacentres

https://www.digitalmarketplace.service.gov.uk/buyers/frameworks/digital-outcomes-and-specialists-2/requirements/digital-specialists
https://www.digitalmarketplace.service.gov.uk/buyers/frameworks/digital-outcomes-and-specialists-2/requirements/digital-outcomes
https://www.digitalmarketplace.service.gov.uk/buyers/frameworks/digital-outcomes-and-specialists-2/requirements/user-research-participants
https://www.digitalmarketplace.service.gov.uk/buyers/frameworks/digital-outcomes-and-specialists-2/requirements/user-research-studios
https://www.digitalmarketplace.service.gov.uk/g-cloud
https://www.digitalmarketplace.service.gov.uk/crown-hosting


نمونهانگلستان
How Government as a Platform is helping to 

transform the Department for International Trade

• Department for International Trade (DIT) offers importers, exporters, big 

businesses and SMEs the best access to domestic and 

international markets.



نمونهانگلستان

• Tools on great.gov.uk such as Exporting is great',

• 'Find a buyer' and

• 'Find a supplier', and

• 'Selling online overseas', 

• are extending the reach of  UK businesses overseas. 

https://www.great.gov.uk/uk/
https://opportunities.export.great.gov.uk/?utm_source=michelle GDS blog post&utm_medium=blog&utm_campaign=michelle_gds_blog_post
https://find-a-buyer.export.great.gov.uk/
https://trade.great.gov.uk/?utm_source=michelle GDS blog post&utm_medium=blog&utm_campaign=michelle_gds_blog_post
https://selling-online-overseas.export.great.gov.uk/?utm_source=michelle GDS blog post&utm_medium=blog&utm_campaign=michelle_gds_blog_post


پوزش•

•UK Cabinet Office 



بالک چیین•

رمزگذاریپلتفرم •



پیشرفتهایفناوریوتغییرمفهوموکارکردهایدولت
مدرن؛خدماترمزگذاریشده

!اندبه دیگر حوزه های اجتماع، می تواند دولت مدرن را از درون تهی کند و مرگ آن را برس« بیت کوین»تعمیم •

؛ (منشأ ناشناخته یا شناخته)است « اجتماعی»یک رمز و یک ارزش برساخته فردی و « بیت کوین»•

ورژیم حقوقی جدید در امور پولی است یک •

حاکمیتتحول اساسی در مفهوم •

!چنین روندی می تواند به تدریج مفهوم ارزش گذاری به همه مفاهیم و مقوالت را از دولت بازپس گیرد•

ا جدید و ارزش های جدیدی که منشأ کامال ناشناخته ای دارند، می توانند عالم گیر شده و جای دولت مدرن ررمز های •
.... بگیرند

اما می تواند سرمنشاء خدمات جدید شود•



چیین چیست؟بالک 

یکدفترکلحسابداریتوزیعشدهوبهاشتراکگذاشتهشده•

.استکهتوسطشبکهیکامپیوترینگهداریمیشودبرخطغیرمتمرکزیکسیستمحسابداری•

.ثبتوضبطمیکنندتراکنشهارااینرایانههاازطریقاستفادهازروشهایتأییدشدهیرمزنگاری،•

«دمکراتیک»غیرمتمرکزدادهیپایگاه•

یردشدهبهرهمیگازیکپایگاهدادهیتوزیع(بانکها،دولتهاوحسابداران)جایبهرهگیریازپایگاهدادههایسنتیبه.•

(افزایشاعتماد)استبالکچینبلوکیکنسخهیکاملازکلهر•

فرآیندثبتتبادالتوردیابیهرگونهتعاملدریکشبکهارتباطی•

کاهشریسکخدشهپذیریاطالعات•

Network Governanceشبکه:هدایت،ادارهونظارتارتباطاتومعامالتتوسط،رهبری•

http://www.bankina.ir/tag/%d8%a8%d9%84%d8%a7%da%a9-%da%86%db%8c%d9%86/


Business Network before and after Blockchain



کارکردها

مشارکت شبکه ای و مطمئن•

ثبت احوال، شناسنامه الکترونیک، کارت ملی و همه مدارک، حذف هراطمینان از ریشه ها و هویت ها •
گونه کپی مدارک

لتی ، بانکداری، خدمات پرداخت عمومی و دو(اسناد معامالت)اسناد ثبت اعتبار و صحت سنجی اسناد •

ثبت هر گونه تقاضا از دولتدولت، فرآیندهای اداری در ردیابی تحوالت •

امکان ناپذیری اعمال تغییرات•

وابستگی هر تغییر به از سرگیری تعامالت جدید•

قطعیت مبادالت بوسیله یک سند واحد•



2کارکردها 

(-دولت مزاحم–... و -بانک-عامل سومزمان، تکرار، )کاهش هزینه مبادالت •

دایی از از طریق تمرکز ز)« سیستمهای مرکزی»جلوگیری از تقلب، هکر، اشتباه، رفع خطر تخریب •
(سیستم ها

یق برای دسترسی به خدمات پرداخت از طر... کارتهای اعتباری، حساب بانکی و « حق ورودی»حذف •
(کیف پول الکترونیک)ایجاد شبکه پرداخت 

بی نیازی از تجهیزات ویژه برای استفاده از خدمات بانکی•

حسابداری جمعی برای ضمانت شفافیت و اعتماد•

Network Governance.     شبکه: ...رهبری، هدایت، اداره و نظارت ارتباطات و معامالت توسط•



نتیجه

به مثابه فراهم کننده زنجیره بلوک اطالعاتیدولت 

(واگذاری نقش تنظیم گری/جایگزینی حکومت)مدنی -تنظیم گری اجتماعی•

قراردادهای برخط و حذف بخش بزرگی از فعالیت های اداری مالی دولت•

خصوصی سازیافزایش کنترل بر روی نتایج مزایده ها و مناقصه های مربوط به ثبت اسناد و •

،و امنیت عمومیخدمات •

بهداشت، نظام های •

صنایع فرش و صادرات•

صنایع غذایی•

قیمت گذاری کاالها و خدمات•

شفافیت مالیاتی•



نمونه ها



استفادهازفناوریزنجیرهبلوک

درخدماتثبتاسنادمالکیتاوکراین

اتر به زودی ثبت  اسناد داخلی مربوط به دارایی های ملکی و حراج اموال مجهول در اوکراین بر روی دف•
.آغاز خواهد شدزنجیره بلوکیکل توزیع شده 

به تصویب هیئت وزیران اوکراین رسیده است باهدف تقویت فضای ۲۰۱۶این طرح که در می •
ه وزارت دادگستری و موسس. سرمایه گذاری و توسعه و حمایت از فناوری های جدید معرفی شده است

تند عقیده ملی مدیریت الکترونیک که از پیشگامان پیاده سازی فناوری زنجیره بلوک در اوکراین هس
.ا افزایش دهددارند که استفاده از این فناوری می تواند به صورت چشمگیری امنیت فرایند ثبت مالکیت ر

وک را اما دولت اوکراین با توجه به ضعف در توان داخلی، اجرای پروژه ثبت اسناد بر روی زنجیره بل•
این شرکت که درزمینٔه فناوری اطالعات فعالیت می کند سپرده است وبیت فیوریبه شرکت آمریکایی 

مان بر اساس قراردادی که امضا کرده متعهد شده تا زیست بوم زنجیره بلوکی اوکراین را به مرورز
.ودتوسعه دهد تا نتیجه نهایی که کارآمدی و شفافیت بیشتر در اقتصاد اوکراین است نمودار ش

http://www.irblockchain.com/
http://www.irblockchain.com/glossary/%d8%a8%db%8c%d8%aa%e2%80%8c%d9%81%db%8c%d9%88%d8%b1%db%8c/


چین

.چین از نظر پذیرش فناوری بالک  چین، کشوری پیشرو محسوب می شود•

را به عنوان یک پروژه ی بااولویت در برنامه  ی ملی یازده ساله  ی خود در سال بالک  چین •

.معرفی کرد2016

 توان به در میان برنامه  های کاربردی که ممکن است با استفاده از این فناوری بهبود یابند، می•

.مدیریت پرونده  های سالمت و بازپرداخت مالیات اشاره کرد

.در چین از آن برای یافتن منشأ محصوالت تازه، گوشت و شیر، استفاده می شود•



بریتانیا

:دولت بریتانیا و بانک ها، عبارت اند از،IBMموارد دیگر استفاده از بالک چین عالوه بر •

.ارتباطی برای دانشگاه ها و مراکز آموزشی برای مبادالت آموزشیکانال •

.دفتر اسناد الماس که می توان آن ها را بر اساس برش، وضوح و رنگ سنگ ها، بررسی و طبقه بندی نمود•

.در این صورت الماس از معدن به دست خرده فروشان می رسد•

یستم بازار امروز که به سختی می توان منشأ محصوالت را دنبال کرد می توان از بالک چین برای ایجاد یک سدر •
.شناسایی استفاده نمود

.بریتانیا برای محافظت از شبکه ها و اطالعات انرژی هسته ای از بالک چین استفاده کرده استدولت •

.میلیارد دالر کاهش دهد۲۰می تواند هزینه ها را تا ۲۰۲۲گزارش بالک چین تا سال •



چالش ها

وجودزیرساخت های متفاوت متعداد زیاد کامپیوترها و منابع انرژی، : محدودیت مقیاس پذیری•

بلوغ و کفایت قانونگذاری، سیاست گذاری: انعطاف پذیریمحدودیت •

دانشی/محدودیت فنی•



متشکرم



نقشه راه؛ گام های عملیاتی




