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هر آنچه بايد درباره
 اجاره به شرط تمليك بدانيد

با پيچيده تر ش��دن روابط در س��طح زندگ��ي اجتماعي، 
نياز هاي انس��ان هم به مرور زمان تغيير مي كند و تغيير 
نياز ها موجب مي شود، انسان ها راهكار هاي جديدتري را 
براي برطرف كردن آنها به كار بگيرند. بخش بزرگي از اين 
نياز ها را نياز هاي مالي انسان تشكيل مي دهد و در نتيجه 
پاي اموال را به عرصه معامالت بشري باز مي كند. اموال و 
دارايي ها اقسام مختلفي دارند كه براساس يك دسته بندي 
مهم مي توان آنه��ا را به منق��ول )همچ��ون اتومبيل( و 

غيرمنقول )همچون خانه و زمين( تقسيم نمود. 
اين اموال موجب ايج��اد روابط حقوق��ي متنوعي ميان 
اف��راد جامعه مي ش��ود و قرارداد هاي بس��ياري همچون 
خريدوفروش، اجاره و هبه )بخشيدن( درباره آنها تنظيم 
مي گردد. هر يك از اين قرارداد ها نيز قواعد خاصي دارد كه 
در قوانين مختلف پيش بيني مي شوند. يكي از مهم ترين 
و رايج ترين قرارداد هايي ك��ه ميان اعضاي جامعه تنظيم 
مي گردد و نام آن را بس��يار ش��نيده ايم، »قرارداد اجاره« 
است. عالوه بر قرارداد اجاره كه به صورت سنتي ميان افراد 
جامعه منعقد مي شود، امروزه نام »اجاره به شرط تمليك« 

نيز بسيار شنيده مي شود. 
اجاره به ش��رط تمليك يكي از ان��واع قرارداد هاي اجاره 
مي باشد كه در دهه هاي اخير بسيار رواج پيدا كرده است. 
پيش از آغاز بررسي قرارداد اجاره به شرط تمليك، ابتدا به 
صورت مختصر درخصوص عقد اجاره توضيحاتي را ارائه 
خواهيم نمود. در عقد اجاره فرد مس��تأجر )اجاره كننده( 
براي مدت زماني معين كه در متن قرارداد اجاره مشخص 
مي شود، مالك منافِع عيِن مس��تأجره )مالي كه به اجاره  
داده شده  اس��ت( مي ش��ود و در ازاي مالكيت منافع در 
اين مدت زمان معين كه براس��اس آن اجازه اس��تفاده از 
آن مال را پيدا مي كن��د، مبلغي را به عن��وان اجاره بها به 
موجر )اجاره دهنده يا مالك( مي پردازد. مالكيت منافع به 
اين معناست كه او مي تواند از مالي كه اجاره كرده  است، 
استفاده كند يا اينكه در صورت اجازه موجر )اجاره دهنده(، 

آن را به شخص ديگري اجاره دهد. 
مس��تأجر موظف اس��ت پس از اتمام مدت زماني كه در 
قرارداد اجاره تعيين ش��ده  اس��ت، مال را به مالك اصلي 
)اجاره دهنده( تحويل بدهد، زيرا ب��ا اتمام اين بازه زماني 
حقي كه براي مستأجر درباره استفاده از مال به وجود آمده 
بود، از بين مي رود. اينكه ميزان اجاره بها به چه ميزان باشد 
و عين مستأجره براي چه مدتي به عنوان اجاره در اختيار 

مستأجر باشد، بستگي به توافق مالك و مستأجر دارد. 
مالك و مستأجر مي توانند عالوه بر توافق در مورد ميزان 
اجاره بها و مدت زمان اجاره، تعهدات فرعي ديگري نيز در 
عقد اجاره براي يكديگر به وجود آورند كه به اين تعهدات 
فرعي در ادبيات حقوقي »ش��رط« گفته مي شود. يكي از 
تعهدات و آثار فرعي كه مي تواند در عقد اجاره درج شود، 
شرط تمليك است و به قرارداد اجاره اي كه چنين شرطي 
در آن درج شده  باشد، اجاره به شرط تمليك گفته مي شود. 
اجاره به ش��رط تمليك نوعي عقد اجاره اس��ت كه در آن 
شرط مي شود اگر مستأجر به تمامي  تعهدات مندرج در 
اين قرارداد عمل كند، در پايان م��دت اجاره، مالك عين 
مستأجره )مال اجاره شده( خواهد شد. در واقع همانطور 
هم كه در عنوان اين مطلب آمده اس��ت، اجاره به ش��رط 
تمليك نوعي قرارداد اجاره اس��ت كه در نهايت به مالك 

شدن مستأجر منتهي مي شود. 
نوع تعهداتي كه براي مس��تأجر در اين نوع قرارداد اجاره 
ذكر مي شود، بس��تگي به توافق طرفين دارد. براي مثال 
مالك مي تواند من��زل خود را به مس��تأجر اجاره بدهد و 
شرط كند كه اگر مستأجر در هر ماه فالن مبلغ را بپردازد 
در پايان س��ال كه مدت اجاره منزل به پايان مي رس��د، 
مالك ملك خواهد شد. در اين صورت اگر مستأجر به اين 
تعهدي كه براي او ايجاد شده  اس��ت، به طور كامل عمل 
نمايد، ديگر تعهدي براي تخليه ملك نخواهد داشت و در 
مقابل وي، مالك موظف خواهد بود كه مالكيت اين مال را 
پس از اتمام مدت زماني كه تعيين شده است، به مستأجر 
انتقال بدهد؛ بنابراين همان طور كه ذكر شد اجاره به شرط 
تمليك نوعي قرارداد اجاره است كه در ضمن آن، شرطي 
خاص درج شده اس��ت. باال بودن قيمت مسكن و تمايل 
افراد براي داش��تن خانه اي كه متعلق به خودشان باشد، 
اين روش در ابتدا براي خريدوف��روش خانه به كار گرفته 
مي شد تا به اين وس��يله افرادي كه توان مالي كافي براي 
پرداخت بهاي مسكن به صورت يكجا را ندارند، بتوانند از 
اين طريق و با اين شيوه پرداخت اقساطي، سرپناهي براي 
خود فراهم كنند، اما به مرور زمان در مورد اموال ديگر نيز 

به كار گرفته شده  است. 
براي مث��ال آنچه در ليزين��گ خودرو ها اتف��اق مي افتد، 
يكي از انواع قرارداد اجاره به ش��رط تمليك مي باشد. در 
واگذاري ليزينگي خودرو به اين نحو است كه شركت هاي 
ليزينگ خودرو در يك ق��رارداد، خ��ودرو را براي مدتي 
معين به متقاضيان اجاره مي دهند. س��پس در آن مبلغ 
اجاره بها و دوره هاي زماني را كه بايد در طي آن اجاره بها 
پرداخت شود، مش��خص كرده و هم چنين قيد مي كنند 
كه اگر در پايان مدت اجاره، مس��تأجر به تمامي تعهدات 
خود در برابر مالك عمل كند و مال��ك هم تأييد كند كه 
مستأجر تمامي  تعهدات خود را انجام داده است، در پايان 
مدت اجاره مستأجر مالك خودرو مي شود. در اين حالت 
مالك )ش��ركت ليزينگ( موظف اس��ت در صورت انجام 
همه تعهدات از سوي مستأجر، مالكيت خودرو را به وي 

انتقال دهد. 

نکته

نظر اک رشنا س

  نزدیك به یك سال از ابالغ   سند  هویت سنجی 
در فضای مجازی گذشته است و هنوز خبري 

از استقرار نظام هویت معتبر در فضاي مجازي 
نيست آن هم در شرایطي كه دشواري هاي جنگ 

اقتصادي در حال افزایش است. این تعلل سبب 
شده است تا طي ماه هاي اخير تصميم هایي 
گرفته شود، به عنوان نمونه حذف قيمت از 

آگهي هاي مسكن و خودرو براي جلوگيري از 
فعاليت دالل ها از جمله این موارد بوده است. 

این در حالي است كه بررسي ها نشان مي دهد به 
دليل معتبر نبودن هویت اشخاص آگهي دهنده 

بعضاً هيچ خودرو و مسكني وجود خارجي ندارد 
و صرفاً براي برهم زدن جو بازار اقدام به انتشار 

آگهي مي كنند

  زینب ميرآخوري
ممكن است براي شما هم پيش آمده باشد، اينكه در يك شبكه اجتماعي 
از سوي كاربراني ناشناس پيام دريافت كرده باشيد. در چنين مواقعي 
نخستين سؤالي كه مطرح مي شود، اين است كه من از چه كسي پيام 
دريافت مي كنم؟ همين سؤال كافي است تا محتواي پيام دريافت شده 
تأييد نشود؛ توسعه شبكه هاي اجتماعي و نبود قانون مشخص درباره 
احراز هويت كاربران در كشور طي سال هاي اخير پيامدهاي نامطلوبي 
را به دنبال داشته است. افزايش جرائم س��ايبري در سايه شبكه هاي 
اجتماعي غيربومي همچنين دامن زدن به برخ��ي اتفاق ها از جمله 
اغتشاش هاي سال 96 و 98، گراني ايجاد شده در بازار خودرو و مسكن 
و نوسانات ثانيه اي در حوزه س��كه، طال و ارز تماماً از جمله مشكالتي 
است كه در نبود يك رويه قانوني مشخص درباره هويت كاربران فضاي 
مجازي به وقوع پيوس��ته است. كارشناس��ان اين حوزه معتقدند، به 
دليل سرعت باالي تكنولوژي و توسعه ابزارهاي هوشمند نياز است، 
همانطور كه افراد در جامعه داراي هويتي مشخص هستند، در فضاي 
مجازي نيز هويت معتبري داشته باشند تا در مواقع لزوم بتوان به آنها 
دسترسي داشت. در اين رابطه سال گذشته سند »نظام هويت معتبر 
در فضاي مجازي كشور« توسط شوراي عالي فضاي مجازي تصويب و 
ابالغ شد، سندي كه البته با گذشت يكسال از ابالغ آن هنوز در وضعيت 

بالتكليفي قرار دارد. 
  نظام هویت معتبر در فضاي مجازي كشور

براي هر نوع تعامل فني، اقتصادي )پولي و مالي(، فرهنگي، اجتماعي، 
سياسي و اداري ميان اشخاص، گروه ها، اش��ياء، خدمات، محتواها و 
مكان ها به هويت معتبر نياز بوده و ش��كل گيري نظام قابل اطمينان 
براي هويت در فضاي مجازي كشور ضروري است. در اين نظام براي 
حصول اطمينان، بس��ته به نوع تعام��ل، دو دس��ته اطالعات هويت 
ذاتي و اكتس��ابي موجوديت ها الزم بوده و براي تأمي��ن و تأييد آنها، 
نقش آفريني دو نهاد معتبر نياز است؛ »تأمين  كنندگان شناسه )مشابه 
ثبت احوال( كه مسئوليت تأمين اطالعات پايه هويتي موجوديت ها را 
در قالب شناسه هاي دائم يا موقت و واقعي يا مستعار بر عهده دارند« 
و »تأمين  كنندگان صفت ها كه مس��ئوليت اعتباربخشي به اطالعات 
غيرپايه هويتي از قبيل مدرك تحصيلي و ميزان اعتبار مالي را بر عهده 

دارند و صفات ادعايي را تأييد يا رد مي كنند. «
هدف از ايجاد اين نظام، اس��تقرار زيست بوم تأمين  كننده زيرساخت 
تعامالت آزادانه، سالم، پويا، مسئوالنه و سودمند با رعايت حقوق فردي 
و جمعي در روابط اجتماعي، اقتصادي، سياس��ي و فناورانه بين انواع 
موجوديت ها در فضاي مجازي اس��ت كه زمينه الزم را براي توس��عه 
كسب وكارهاي ديجيتال، سامانه هاي فني، رسانه هاي تعاملي و خدمات 
اداري ايجاد مي كند و در آن، تأمين كنندگان شناسه ها و صفت ها با ارائه 
مجموع دو نوع اطالع هويتي پايه و صفت ها، شناخت قابل اطمينان را 

براي طرفين تعامل فراهم مي سازند. 
ماده1- تعاریف

1-1- موجوديت: هر شخص، گروه، شيء، خدمت، محتوا و مكان كه به 
صورت مستقل قابل شناسايي باشد.

1-2- شناس��ه: كدي كه براي ارج��اع به اطالع��ات هويتي پايه يك 
موجوديت واحد استفاده مي شود.

1-3- صفت : مشخصه ياكيفيت  انتسابي يا اكتسابي موجوديت كه در 
طول زمان تغيير مي كند.

1-4- اطالعات پايه هويتي: اطالعات شناسنامه اي موجوديت ها شامل 
نسبت هاي پايه بين آنها كه به ندرت دچار تغيير مي شوند.

1-5- هويت ديجيتالي: مجموعه  اي از اطالعات پايه هويتي و صفت ها 
كه معرف يك موجوديت واحد است.

1-6- تأمين كننده شناسه: نهادي كه براي انواع تعامالت، اطالعات پايه 
هويتي قابل استنادي از موجوديت ها را گواهي مي كند و مسئوليت ثبت 
و راستي آزمايي هويت واقعي موجوديت ها، تخصيص شناسه و صدور 
گواهينامه  هويت براي آنها و در برخي تراكنش ها، احراز هويت آنها را 

برعهده دارد.
1-7- تأمين  كنن��ده صفت ه��ا : موجوديتي كه در تعام��الت، اعتبار 

صفت هاي موجوديت ها را گواهي مي كند.
1-8- چارچوب مبادله قابل اعتماد: سازوكار ارتباط امن و قابل اعتماد 
بين موجوديت ها و تأمين كنندگان شناس��ه و صفت ها در زيست بوم 

است.
1-9- اليه كاربرد: اليه اي كه در آن خدماتي فراتر از خدمات ارتباطي 

ثابت و سيار و خدمات ميزباني ارائه مي شود. 
ماده۲- الزامات زیست بوم هویت معتبر در فضاي مجازي

2-1- تأمين مقياس مورد نياز براي انواع كاربردها با قابليت گسترش 
در كاربردهاي آتي.

2-2- تأمين سطوح اعتبار و اعتماد در تأمين اطالعات هويت ديجيتالي 
به تناسب نوع تعامل.

2-3- صيانت از حريم خصوصي اشخاص و حقوق عمومي جامعه.
2-4- تناس��ب ميان ميزان اطالعات ارائه شده از هر موجوديت با نوع 

تعامل با رعايت اختيار يا آگاهي موجوديت ها.
2-5- تأمين ادله ديجيتال در ثبت و اعطاي شناس��ه ها و گواهي ها و 

اعتباربخشي صفت ها.
2-6- رعايت امنيت اطالعات هويت ديجيتالي و تناسب آن با نوع تعامل 

از طريق ايجاد چارچوب مبادله قابل اعتماد و اعطاي گواهي موثق.
2-7- مرتبط ب��ودن اطالع��ات هويتي پايه فضاي مج��ازي با فضاي 

فيزيكي.
2-8- اتكاپذيري، تاب آوري، ماندگاري، كاربري آس��ان، س��اده بودن 

ساختار و تعامل پذيري ميان اجزاء زيست بوم.
2-9- تضمين صحت، تماميت، اعتبار، انكارناپذيري و استنادپذيري 

هويت موجوديت هاي فضاي مجازي به تناسب نوع تعامل.
2-10- افزايش شفافيت و كاهش گمنامي در فضاي مجازي.

2-11- ارتقا و استمرار فرآيندهاي احراز هويت در فضاي مجازي. 
ماده۳- خطوط اجرایي

3-1- هر تعاملي در فضاي مجازي كش��ور بايد با شناسه معتبر آغاز 
شود.

3-2- همه عوام��ل ذينقش در ي��ك تعامل مس��ئول عملكرد خود 

هستند.
3-3- موجوديت ها در شبكه ملي اطالعات و هر شبكه ديگري كه درون 

يا مرتبط با آن قرار مي گيرند، بايد هويت احراز شده داشته باشند.
3-4- چنانچه موجوديتي امكان تغيير شناسه را فراهم كند، بايد امكان 
نگاشت شناسه قبل و بعد از تغيير را براي تأمين كننده شناسه مرتبط 

فراهم كند.
3-5- تمامی ارائه دهندگان خدمات فن��ي، اقتصادي )پولي و مالي(، 
فرهنگي، اجتماعي، سياس��ي و اداري در كش��ور بايد در چارچوب و 
منطبق  بر نظام هويت معتبر در فضاي مجازي كشور فعاليت و از پذيرش 

و گذردهي تعامل هاي فاقد هويت معتبر اجتناب كنند.
3-6- امكان نگاشت بين شناسه هاي متنوع هر يك از عوامل دخيل در 
يك تعامل در اليه هاي مختلف ارتباطي، خدماتي، كاربري و محتوايي 
بايد براي تأمين كننده شناسه مرتبط فراهم و هر تعامل در فضاي مجازي 

كشور، بي واسطه يا باواسطه، به شخصي منحصر به فرد منتهي شود.
3-7- هرگونه اقدام يا مشاركت در اختفاء يا جعل هويت از جمله عرضه 

ابزار و خدمات مرتبط ممنوع است.
3-8- مسئوليت جبران خسارت ناشي از نقص الزامات و خطوط اجرايي 
موضوع مواد 2 و 3 اين نظام، در چارچوب قوانين جاري كشور برعهده 

تأمين كننده شناسه يا ارائه دهنده خدمت نقض كننده آنهاست.
3-9- مركز ملي فضاي مجازي با همكاري قواي مجريه و قضائيه، ظرف 
مدت شش ماه از تاريخ ابالغ اين مصوبه، پيش نويس مقررات و لوايح 
قانوني الزم براي اس��تقرار نظام هويت معتبر در فضاي مجازي كشور 

را تهيه كند.
3-10- مركز ملي فضاي مجازي گزارشي از اجراي اين مصوبه را هر 

شش ماه يك بار به شوراي عالي فضاي مجازي ارائه كند. 
ماده۴- نگاشت نهادي

4-1- وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات تأمين  كننده شناسه در اليه 
ارتباطي كشور بوده و مسئوليت تنظيم مقررات و اتخاذ تمهيدات الزم 

براي اجراي موارد ذيل را بر عهده دارد:
4-1-1- احراز هويت متقاضيان و مشتركين داخلي و خارجي خدمات 

ارتباطي ثابت و سيار و خدمات ميزباني.
4-1-2- احراز هويت برخِط موجوديت هاي بهره بردار خدمات عمومي 

ارتباطي ثابت و سيار و خدمات ميزباني.
4-1-3- ساماندهي و مديريت نشاني هاي پروتكل اينترنت و نام هاي 

دامنه در سطح ملي. 
4-2- مركز ملي فضاي مجازي به منظور ايجاد زيست بوم هويت فضاي 

مجازي كشوردر خصوص موارد زير اقدام كند:
4-2-1- احصاي فهرست تأمين كنندگان شناسه اليه كاربرد، براي 
ثبت، اعطاي شناسه و گواهي به تمامی موجوديت هاي آن اليه با استفاده 
از ظرفيت موجود اجرايي و ارائه نگاشت نهادي پيشنهادي به شوراي 

عالي فضاي مجازي.
4-2-2- تنظيم و ابالغ طرح تحول و برنامه ملي هويت فضاي مجازي.

4-2-3- تصويب و ابالغ ضوابط و مقررات عمومي زيس��ت بوم هويت 
فضاي مجازي.

4-2-4- نظارت بر حس��ن اجراي تعهدات تأمين كنندگان شناسه و 
تأمين كنندگان ملي صفت ها. 

4-3- وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات به منظور استقرار زيست بوم 
هويت فضاي مجازي كشور و در چارچوب ضوابط و مقررات عمومي 
ابالغي موضوع بند 4-2-3، نسبت به تعيين حوزه مشخص و متمركز 
براي »هماهنگي و برنامه ريزي ملي هويت فضاي مجازي« با وظايف و 

اختيارات زير اقدام  كند: 
4-3-1- تدوين پيش نويس طرح تح��ول و برنامه ملي هويت فضاي 
مجازي ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابالغ اين مصوبه و ارائه به مركز ملي 
فضاي مجازي براي تنظيم و ابالغ؛ در اين طرح بايد تأمين كنندگان 
ملي صفت ها  در حوزه هاي مختلف و نگاشت نهادي آنها و نيز خدمات 
كاربردي مبتني بر احراز هويت خدمات ارتباطي تعيين و مش��خص 

 شوند.
4-3-2- استقرار چارچوب تعامل پذيري بين تأمين كنندگان شناسه، 
صفت ها و ديگر موجوديت ها؛ براي دوره گذار سه ساله، از طريق درگاه 
واحد بين تأمين كنندگان شناسه و تأمين كنندگان صفت ها، خدمات 

ارائه مي شود.
4-3-3- ارائه گزارش فصلي از اقدامات و پيش��رفت كار به مركز ملي 

فضاي مجازي. 
4-4- تأمين  كنندگان شناسه و تأمين  كنندگان ملي صفت ها بايد ظرف 
مدت سه ماه از تاريخ ابالغ طرح تحول و برنامه ملي هويت فضاي مجازي 
موضوع بند 4-2-2، برنامه خود را تدوين و براي تصويب به مركز ملي 

فضاي مجازي ارائه كنند. 
  چرا نهادهاي مسئول درباره احراز هویت تعلل مي كنند؟

همانطور كه از اظهارات رئيس پليس فتای خراسان رضوي و معاونت 
فضاي مجازي دادستاني مشخص اس��ت، چالش گمنامي در فضاي 
مجازي س��بب بروز جرائم و مشكالت متعددي مي ش��ود. از سويي 
همانطور كه در متن سند فوق آمده است، مركز ملي فضاي مجازي با 
همكاري قواي مجريه و قضائيه، ظرف مدت شش ماه از تاريخ ابالغ اين 
مصوبه بايد پيش نويس مقررات و لوايح قانوني الزم براي استقرار نظام 

هويت معتبر در فضاي مجازي كشور را تهيه كند. 
اما اكنون نزديك به يك سال از ابالغ اين سند گذشته است و هنوز 
خبري از استقرار نظام هويت معتبر در فضاي مجازي نيست آن هم 
در شرايطي كه دشواري هاي جنگ اقتصادي در حال افزايش است. 
اين تعلل سبب شده است تا طي ماه هاي اخير تصميم هايي گرفته 
ش��ود، به عنوان نمونه حذف قيمت از آگهي هاي مسكن و خودرو 
براي جلوگي��ري از فعاليت دالل ها از جمله اين موارد بوده اس��ت. 
اين در حالي است كه بررسي ها نشان مي دهد به دليل معتبر نبودن 
هويت اش��خاص آگهي دهنده بعضاً هيچ خودرو و مس��كني وجود 
خارجي ندارد و صرفاً براي برهم زدن جو بازار اقدام به انتشار آگهي 
مي كنند. به همين دليل الزم اس��ت تا نهادها و اش��خاص مسئول 
در سند فوق هرچه سريع تر نسبت به اس��تقرار اين سند در فضاي 
مجازي كشور اقدام نمايند تا بلكه نوس��انات ثانيه اي و جرائم اين 

حوزه كاسته شود. 

احراز هويت؛ حلقه مفقوده فضاي مجازي
سند هویت سنجی در فضای مجازی یك سال پيش ابالغ شده است اما خبری از اجرای آن نيست

زینب ميرآخوري

پرونده
هویت مجازی

  مهم ترين بحث،  احراز هويت است
سرهنگ جواد جهانش��يري، رئيس پليس فتاي ناجا در خراسان رضوي معتقد است، 
مهم ترين بحث در حوزه خريد و فروش ها و افعال اقتصادي در فضاي سايبري مسئله 
احراز هويت است. وي در اين باره اظهار داشت: به صورت دائم تمام سايت هاي واسطه گر 
را رصد مي كنيم، در بحث احراز هويت افرادي كه در آنجا كااليي براي فروش مي گذارند، 
ما با مسئول اين سايت ها صحبت كرديم، محدوديت ها و نظام مندي هايي در سايت هاي 

واسطه گر بايد رعايت شود، راهكار فني، دس��تورالعمل ها و هماهنگي هاي قضايي را داده ايم و آنها به اجراي اين 
دستورالعمل ها مكلف هستند. البته مهم ترين بحث احراز هويت است كه هركس هر چيزي را نبايد براي فروش 
بگذارد، درست است كه اين سايت ها موضوع آزادي بيان را عنوان مي كنند، اما دليل نمي شود به اسم آزادي عمل 
خالف قانون و شرع انجام داد، بنابراين ابتدا هر كااليي كه در اين سايت ها به فروش برسد، بايد بر اساس عرف، قانون 
و شرع باشد، دوم اينكه بايد مجوز فروش را گرفته باشد و احراز هويت بشود تا مشكالتي را براي خودشان و سايرين 
درست نكنند، در غير اين  صورت با مديران اين سايت ها برخورد قضايي صورت مي گيرد و ما اميدواريم با راه اندازي 
اينترنت ملي هرچه بيشتر بتوانيم سدي در برابر جرائم فضاي سايبري ايجاد كنيم و اين هماهنگي و تعامل بين 
ما و اين سايت ها بيش از پيش شود تا بتوانيم جلوي تخلفات و كالهبرداري هايي كه از طريق اين سايت ها انجام 
مي شود، گرفته شود.  اظهارات رئيس پليس فتای خراسان رضوي در حالي  است كه اواسط شهريور، دادستاني 
طي نامه اي كسب و كارهاي اينترنتي فعال در حوزه نيازمندي خودرو و مسكن را موظف كرده تا كاربران خود را 
از اول مهر از طريق سامانه امتا احراز هويت كنند. گفته مي شود كاربران با درج كد ملي مي توانند حساب كاربري 
بسازند و در صورت تأييد هويت امكان ثبت آگهي خواهند داشت. نامه دادستاني براي همه كسب و كارهاي فعال 
در فضاي مجازي است، اما در مرحله اول اولويت با كسب و كارها و پلتفرم هايي است كه در حوزه فروش خودرو 

و امالك فعاليت مي كنند. 

سند  »نظام هويت معتبر در فضاي مجازي كشور«
سند »نظام هويت معتبر در فضاي مجازي كشور« در 
مهر سال 98 از سوي ش��ورايعالي فضاي مجازي ابالغ 
شد. در متن اين سند آمده است: »تمامی وزارتخانه ها، 
مؤسسات و شركت هاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي 
عمومي و غيردولتي، تمامی دس��تگاه هايي كه شمول 
قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام اس��ت يا قانون خاص دارند، ستاد كل 

نيروهاي مسلح، سازمان نظام صنفي رايانه اي كشور، در اجراي ماده11 آيين نامه 
داخلي شوراي عالي فضاي مجازي، به پيوست مصوبه جلسه پنجاه و نهم مورخ 
1398/6/9 شوراي عالي با موضوع »نظام هويت معتبر در فضاي مجازي كشور« 
كه طي نامه ش��ماره 103357/98 مورخ 1398/7/8 به اس��تحضار مقام معظم 

رهبري )مدظله العالي( رسيده است، براي اجرا ابالغ مي شود. 
سيدابوالحسن فيروزآبادي - دبير شوراي عالي فضاي مجازي 

چالش گمنامي در فضاي مجازي
جواد بابايي، معاون دادس��تان كل كش��ور در امور 
فضاي مجازي در خصوص ض��رورت و نحوه انجام 
احراز هويت كارب��ران و كاال هاي ارائه ش��ده در دو 
حوزه خودرو و مس��كن اعالم كرد با بررسي كه در 
روند رس��يدگي به جرائم فضاي مجازي داشتيم با 
چالشي مواجه ش��ديم كه ناش��ي از گمنامي در فضاي مجازي بود و باعث 
مي شد تا بزهكار در اثر احساس امنيتي كه به واسطه اين گمنامي به دست 
آورده به رفتار مجرمانه خود ادامه ده��د و به صورت مرتب و مكرر اين رفتار 

را در فضاي مجازي داشته باشد. وي معتقد است رابطه معنادار و مستقيمي 
بين گمنامي و جرايمي كه در حوزه فضاي مجازي اتفاق مي افتد وجود دارد و 
طبيعي است كه وقتي مجرم و بزهكار متوجه مي شود كه پيگرد وي با مشكل 
مواجه مي شود جرئت و جسارت بيشتري براي ارتكاب جرم پيدا مي كند. به 
گفته بابايي اين كار براي خود پلتفرم ها نتيجه خوبي خواهد داشت و باعث 
مي شود تمركز بيش��تري در كسب و كار هاي خود داش��ته باشند تا به جاي 
اينكه بخواهند پاس��خگوي رفتار عده اي بزهكار و مجرم با استفاده از بستر 

پلتفرمي خود باشند. 


