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  یکپول الکترون یفبلوك جهت توسعه ک بر زنجیره یمبتن يراهکار
)A blockchain based solution to develop e-wallet( 
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 (فارسی)چکیده 

در کشور بررسی شده و در  1سازي کیف پول الکترونیک ر این مقاله سعی بر این است که موانع موجود بر سر راه پیادهد    
شده و با ذکر مثال روشن شود. بر اساس این   براي رفع این موانع نام برده 2بلوك انتها راهکارهاي مبتنی بر فناوري زنجیره

هاي امنیتی موجود در فناوري کیف پول الکترونیک  ك مشکل عدم شفافیت و نگرانیبلو گزارش با استفاده از فناوري زنجیره
پول میانی، دیگر نگرانی در باب خلق پول و عدم توانایی بانک مرکزي در کنترل  عنوان به 3برطرف شده و با استفاده از توکن

 وضعیت مالی بازار وجود نخواهد داشت.

 بلوك، خلق پول، راهکار نوین پرداخت، توسعه تجارت الکترونیک جیرهکیف پول الکترونیکی، زن واژگان کلیدي:

 JEL :E58 ،D04 ،E42 ،O12بندي  طبقه

 مقدمه

، ترس از پدیده خلق نبود راهکار جامع امنیتیهایی نشدن اسناد و مقررات قانونی، دلیل نکیف پول الکترونیک به سازي  یادهپ
ونگی جابجایی وجه بین شفاف نبودن چگابع مالی توسط بانک مرکزي، از دست رفتن توانایی نظارت و کنترل من، پول

افتاده  یرتأخدر حال حاضر به  4مقادیر قابل جابجایی آن در مقررات کیپا دهنده خدمات پرداخت و میزان اعتبار اپراتورهاي ارائه
 است. 

 یریت صحیحمدلزوم جهت  ین. به همتشده اس  اختصاص داده هاي خرد تراکنشبه پرداخت  يها شبکهتوان  از  یاديحجم ز
 هاي پول یف، کشود میمختلف استفاده  يکه در کشورها ییها حل از راه یکی .شود میاحساس  یداًشد ها تراکنش ینا

  .است یکیالکترون

توسعه کیف پول الکترونیک در کشور با دو مشکل اساسی یعنی مسائل امنیتی و مشکل خلق پول همراه است،  که ازآنجایی
که در  الکترونیکی هاي پولاي از کیف  شبکه راهکار پیشنهادي در حقیقت از دو بخش اساسی تشکیل شده است، یکی ایجاد

(رفع چالش  مسدود شده است وجود دارد یبانک یستمکه در س یالیرحساب به پشتوانه  یخرد مال هاي تراکنش انجام آن امکان
منیت به (رفع چالش ا ها تراکنش گیري رهال وجوه در عین شفافیت و امکان خلق پول) و دیگر ایجاد بستري امن براي انتق

استفاده از  یندفرا یان،مشتر یداز د سازي راهکار پیشنهادي بار عملیاتی باالیی نداشته و حتی پیاده .بلوك) کمک فناوري زنجیره

1 E-Wallet 
2 Block-chain 

 شود که در ادامه توضیح داده می موردنظرنام پول میانی  3
 شده نیتدوکیف پول الکترونیک  نهیدرزممجموعه قوانین بانک مرکزي که  4
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هر دو  برنظارت اعمال با  یزن يبانک مرکز یرفط از نخواهد کرد. یتفاوت یچه یرساختز ینا يانداز پس از راه ها پول یفک ینا
و  براي جلوگیري از چالش خلق پول کند. یفاا یخوب خود را به ینگیو کنترل نقد یقادر است نقش نظارت ،سامانه ینا يسو

آن در نزد ، بایستی معادل ریالی در کیف پول الکترونیکی هر توکن مابازاي، جایی منابع مالی نظارت کامل بانک مرکزي بر جابه
، توسط شبکه ها پولدر میان کیف  گرفته انجام هاي تراکنشبانک در قالب یک حساب، مسدود گردد. از سویی دیگر، 

و  گیري رهامکان رصد،  ،هاي متمرکز تا با صرف هزینه بسیار کمتر نسبت به سامانه گردد میو ثبت نهایی  یدتائ بلوك زنجیره
و یا جایگذاري تراکنشی در میان  ها تراکنشامکان تغییر در سوابق  از سویی دیگرمیسر و  ها تراکنش تک تکنظارت بر 

نداشته و هک و  5اي به دلیل غیرمتمرکز بودن، نقطه شکست واحدي شبکه چنین ینااز میان برود.  کل بهقبلی  هاي تراکنش
 ن در آن نیز غیرممکن است.نفوذ نمود

 ادبیات موضوع

 چیستی کیف پول الکترونیک

کنند.  ابزارهایی هستند که فرآیند پرداخت را براي کاربران خود تسهیل می پول الکترونیک و کیف پول دیجیتال کیف
افزاري، کاربر را قادر به خرید کاال و خدمات،  افزاري و نرم هاي سخت هاي پرداخت الکترونیک به همراه مجموعه سیستم فناوري

تواند موبایل و یا کامپیوتر و یا ابزارهاي  ها می افزار در این سیستم مایند. سختن بدون حضور پول نقد و حتی کارت فیزیکی می
 جانبی باشد.

باشد. در کیف پول دیجیتال معموالً  6NFCتواند از نوع اینترنتی، بلوتوث، ارتباط موبایلی یا  ارتباط بین خریدار و فروشنده، می
شود و نیازي به ارتباط هرباره با سوئیچ مرکزي نیست. از  ره میصورت آفالین ذخی موجودي کیف پول بر روي کیف پول به

 .[6]برد  بهره می NFCتوان به کارت مترو اشاره کرد که از فناوري  هاي کیف پول در ایران می بهترین نمونه

کارها  و م و کسببانک مرکزي در توضیح کیف پول الکترونیکی یا کیپا آورده است: ابزار پولی مبتنی بر فناوري است که به مرد
خطی به لحاظ اتصال به زیرساخت  دهد تا مبادالت با مبالغ خرد را با استفاده از سازوکار پردازش الکترونیکی برون امکان می

هاي برخط (آنالین) براي اتصال به  خط (آفالین)، نیاز به بستر مخابراتی و تأییدیه هاي برون بانکی انجام دهند. در تراکنش
 ی وجود نداشته و زمان انجام تراکنش در آن عمدتاً زیر یک ثانیه است.زیرساخت بانک

 حل عنوان راه به استفاده از کیف پول الکترونیک

طور متوسط  . یعنی به[5] پذیرد صورت آنالین و با هزینه باال صورت می میلیارد تراکنش در شبکه شاپرك به 12ساالنه بیش از 
درصد  شده است. بر اساس آمارها، چیزي حدود پنجاه هاي فروش انجام خرید روي پایانهماهانه بیش از یک میلیارد تراکنش 

هاي خرد هستند که در  خوان، مبالغ زیر ده هزار تومان یا همان تراکنش هاي کارت شده در شبکه دستگاه هاي انجام تراکنش
هاي خرد در ایران  شوند. برخط بودن پرداخت خطی انجام می صورت برون ها به سازوکارهاي متداول جهانی، این دست پرداخت

نوبه  دهد که به شدت افزایش می ها را نیز به هاي بانک شود، بلکه هزینه تنها موجب تحمیل بار زیاد ترافیکی به شبکه شتاب می نه
از پذیرنده به  گذرد تا هاي متعددي می گیرد از سوئیچ خوان انجام می هاي کارت زاست. هر تراکنش که روي دستگاه خود تورم

کند که توسط بانک صادرکننده کارت  هایی ایجاد می بانک صادرکننده کارت برسد. گذر از این بسترهاي الکترونیکی هزینه

5 Single Point of Failure 
6 Near-Field Communication 
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شود. از طرفی در این تراکنش مبلغ کارمزد باعث افزایش  شود و بین شتاب، شاپرك و شرکت پذیرنده تقسیم می پرداخت می
شده پول. حال هرچه سرعت گردش پول بیشتر  ن مبلغ توسط بانک یعنی افزایش بهاي تمامشود و پرداخت ای نرخ پول می

شود؛ اما تنها مشکل تقسیم کارمزد در ایران  یابد و این افزایش موجب ایجاد تورم می شده نیز افزایش می باشد بهاي تمام
گیرد  ثابت دریافتی به پذیرنده تعلق می هاي شبکه نیست؛ چراکه در دنیا بیش از هفتاد درصد کارمزد منحصر به هزینه

 .[8] رسد که در کشور ما تقسیم این درآمد خیلی عادالنه به نظر نمی درحالی

دانند. در این روش دیگر تسویه  حل می برخی از کارشناسان و متخصصان بانکداري الکترونیکی کیف پول خرد الکترونیکی را راه
ها طی یک  ها از بستر شتاب و شاپرك نیست بلکه تمام تراکنش به عبور تمام تراکنش گیرد و نیازي صورت آنی صورت نمی به

گیرد که باعث کاهش بار شبکه و درنتیجه سرعت آن  تراکنش کلی در پایان روز و یا پایان هفته و یا حتی ماه انجام می
ها  هاي بانکی این تراکنش هاي کارت اکنشترین مزیت کیف پول خرد الکترونیکی این است که برخالف تر شود. درواقع بزرگ می

هستند و نیازي به واردکردن رمز  Pay and Goها که معموالً از نوع  ، این دسته تراکنش شود. عالوه بر این آفالین انجام می
کترونیک یا . در ادامه ضرورت استفاده از کیف پول الندارند، به همین دلیل از سرعت باالیی در انجام تراکنش برخوردار هستند

 شود. تر بررسی می صورت موردي و دقیق به بیان بهتر مزایاي استفاده از آن به

 ضرورت (مزایا) استفاده از کیف پول الکترونیک

هاي  اندازي کیف پول خرد الکترونیکی جهت کاهش هزینه رسد راه هاي خرد، به نظر می با توجه به کاهش مسکوکات و پول
به تشریح مدل  2هایی چون کیپا و کیپا  ها بسیار ضروري است. بانک مرکزي نیز با ارائه طرح ششبکه و افزایش سرعت تراکن

هاي مبتنی بر کیف پول الکترونیک و فراهم آوردن زیرساخت الزم براي فراگیر شدن  وکار و ارکان نظام پرداخت کسب
هاي  مات بانک مرکزي کافی نیست و حضور شرکتتنها اقدا در این زمینه .راهکارهاي موردنیاز در این زمینه پرداخته است

هاي خرد ضروري است. در ادامه ابعاد  دهنده این خدمات با تمام توان در راستاي ایجاد نظامی یکپارچه براي پرداخت ارائه
 وکار کیف پول الکترونیکی موردبررسی قرار گرفته است. هاي بسته مبتنی بر کسب مختلف ضرورت ایجاد حلقه

 ها ه کارمزد بانککاهش هزین

هاست. از  میلیارد تومان از بابت کارمزدهاي شبکه شاپرك بر عهده بانک 1500اي معادل  در حال حاضر ساالنه تأمین هزینه
 200000تر از میانه ( هایی است که مبالغ کم میلیارد تومان مربوط به هزینه کارمزد تراکنش 500این میزان مبلغی حدود 

 200000تر از  ها با مبالغ کم اندازي و توسعه مناسب کیف پول الکترونیکی تمام تراکنش کنیم که با راه ریال) دارند. اگر فرض
میلیارد  50دهم ( میلیارد تومانی به یک 500صورت آفالین پوشش داده شود، در این صورت هزینه  ریال توسط این ابزار به

درصد از  30توان گفت که با استفاده از ابزار کیف پول الکترونیکی  ه میکند. با نگاهی کالن به این مسئل تومان) تقلیل پیدا می
کند. البته  هاي بسته را توجیه می شود. همین امر توسعه کیف پول در حلقه ها بابت کارمزد شاپرك کاسته می هاي بانک هزینه

 1000000تر از  هاي کم ریال بلکه تراکنش 200000تر از  هاي کم تنها تراکنش رود نه این محاسبه حداقلی است زیرا انتظار می
ها  درصد از هزینه کارمزد بانک 70هاي شاپرك) با کیف پول پوشش داده شود که در این صورت تا  درصد از تراکنش 90ریال (

 .[5] یابد کاهش می

 کاهش سربار عملیاتی در زیرساخت

 Coreاب و شاپرك و همچنین سامانه متمرکز (هاي حاکمیتی شت هاي آنالین فشار زیادي بر زیرساخت تسویه تراکنش

Bankingاندازي و  ها مربوط به تسویه شاپرك و با مبالغ پایین است. با راه اي از این تراکنش کند. بخش عمده ها وارد می ) بانک
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تبع آن هزینه  هها و ب هاي بسته، سهم مهمی از بار وارده به زیرساخت استفاده مناسب از کیف پول الکترونیکی و ایجاد حلقه
وکارهاي  ، عدم تأثیر بر کسب7تواند به افزایش متوسط زمان بین دو بار خرابی سربار پشتیبانی و نگهداري کاسته شده و می

هایی که به سامانه متمرکز  درصد از تراکنش 7ها منجر شود. حدود  اساسی بانک و شعب و همچنین افزایش ظرفیت زیرساخت
هاي خرد سبب  ناموفق هستند. استفاده از کیف پول در تراکنش» موجودي ناکافی«و » رمز نامعتبر«رسد به دلیل  ها می بانک

هاي شبکه پرداخت به کیف پول، ساالنه شش  درصد تراکنش 50کاهش محسوس خطاي کاربري خواهد شد. با فرض انتقال 
میلیون  420درصد خطاي کاربري سبب کاهش  7میلیارد تراکنش با استفاده از این ابزار انجام خواهد شد. از بین بردن 

ریال در نظر بگیریم،  5000هاي بانکی را  شود. اگر هزینه انجام هر تراکنش براي زیرساخت تراکنش خطا در سال می
 .[5] میلیارد تومان هزینه خطاي کاربري را در سال کاهش دهد 210تواند سربار  سازي مناسب کیف پول الکترونیکی می پیاده

 پذیري در خدمات ش تنوعافزای

ها، تنها  خوان ها روي همه کارت دهی یک شبکه متقارن است؛ به این معنا که کارت تمام بانک شبکه شاپرك در سرویس
تواند  کند. زیرساخت شبکه شتاب و شاپرك نمی گیري) را پشتیبانی میتعدادي سرویس محدود (خرید، قبض، شارژ و مانده

هاي  وکارهاي جدید سخت است؛ بنابراین الزم است شرکت ها و کسب کند و امکان تعریف سرویس پذیري الزم را فراهم تنوع
هاي متنوع و جدید با مدل کارمزد منطقی را به مشتریان ارائه  هاي بسته، سرویس دهنده خدمات کیف پول با ایجاد حلقه ارائه

 کنند.

ن کیف پول الکترونیک و همچنین کم شدن محسوس سهم گیري کرد که توسعه نیافت گونه نتیجه توان این درنهایت می
عنوان ابزاري ارزان  اسکناس و مسکوکات از حجم نقدینگی و همچنین عدم اخذ کارمزد از کاربران سبب شده است شاپرك به

حساب اصلی  هاي بانکی که به هاي خرد به کار رود. افزون بر دالیل ذکرشده، استفاده از کارت براي مشتریان در انجام تراکنش
تواند مورد تائید باشد؛ بنابراین توسعه و گسترش  هاي خرد روزمره ازلحاظ امنیتی نمی مشتریان متصل است در پرداخت

هاي خرد شناخته  عنوان یک ضرورت براي سروسامان بخشیدن به پرداخت هاي آفالین به هاي بسته مبتنی بر تراکنش حلقه
توان به کاهش حداقل  هاي خرد می صل از استفاده کیف پول الکترونیکی در پرداختجویی حا بندي صرفه براي جمع شود. می

میلیارد تومان هزینه کارمزد شبکه آنالین و همچنین کم شدن  450میلیارد تومان هزینه خطاي کاربري، کاهش حداقل  210
 ها اشاره کرد.  درصد از بار سامانه متمرکز بانک 30

 رایج  هاي کیف پول مدل

 .کنند میاستفاده  يپول از حالت اعتبار مجاز یفبر ک یمبتن هاي سرویسارائه  يفناور برا هاي شرکتل حاضر در حا
شرکت  هاي سرویساعتبار قادر است از  یناعتبار نزد شرکت فناور دارد که با استفاده از ا يکه هر کاربر مقدار صورت بدین

 یزاناز کاربر خود، به همان م یالیمبلغ ر یافتاست و شرکت فناور با در یالیر ارباً معادل اعتیقاعتبار دق ینفناور استفاده کند. ا
به  يو اعتبار دارد مینگه  یخود را در حساب بانک یالیشرکت فناور مبلغ ر یقت. در حقدهد می یشپول او را افزا یفاعتبار ک

 یست؛شرکت ن ینا يدر سرورها جازيم مقدار یکجز  یزيکه تنها نزد خود شرکت معتبر است و چ دهد میکاربران خود 
پول خود دارد.  یفهر کاربر چقدر وجه پرداخت کرده است و چقدر اعتبار در ک داند یشرکت فناور است که م ینا دیگر عبارت به

 ستیمهم ن پس ینکرده است و ازا یداريخر یشرا از پ دهد میکاربرانش قرار  یارکه در اخت یالیشرکت فناور اعتبار ر یاز طرف
خود  یتفناور، دامنه فعال هاي شرکت یناز ا ی. بعضیرخ یادارد  یدر حساب بانک یالیمقدار، اعتبار ر ینشرکت واقعاً به ا اینکه 

 رود یک سیستم در حال کار دوباره خراب شود. زمانی است که انتظار می ): مدتMean Time Between Failures (MTBF)(به انگلیسی  7
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است  صورت بدین ها شرکتروش کار این . دهند میقرار  ها شرکت یرسا یارپول در اخت یفک یستر کرده و خود سرو را گسترده
قادرند تا از اعتبار،  ها رابط ینا یلهوس به ها شرکتدهند و این  هاي ثانویه قرار می در اختیار شرکت 8يافزار رابط نرم يکه تعداد

 ها شرکت یلقب ینقرار دهند. ا ها آن یارخود را در اخت یسخود مطلع شوند و سپس سرو یانپول مشتر یفبرداشت از ک یاشارژ 
 ها شرکت سایر یاردر اخت یکپول الکترون یفک یسسرو ،دهد میفراد قرار ا یارکه درگاه پرداخت در اخت یبانک یکدرواقع مانند 

 ینو خلق پول در مورد ا یجرا هاي پول یفو همچنان مشکالت ک کند نمی یهدر بطن قض ی. البته تفاوت چنداندهند میقرار 
 صادق است. یزن ها پول یفک

 روش تحقیق

ترونیک و ابزارهاي مشابه پرداخت دیگر و کشف موانع بر سر راه فراگیر در این مقاله پس از بررسی کامل فناوري کیف پول الک
بلوك و اشراف کامل بر آن و بر اساس روش تحقیق کاربردي  شدن آن در ایران و سایر کشورها و بررسی کامل فناوري زنجیره

 شده است.  حلی جامع و عملی براي رفع این موانع ارائه راه

 ها و نتایج یافته

قیقات صورت گرفته کیف پول الکترونیک به همراه مزایایی که با خود به همراه دارد و حتی باوجود توسعه و بر اساس تح
پوشی نبوده و چاره  چشم هاي ذکرشده در باال هست و با توجه به مزایاي آن قابل فراگیرتر شدن روزافزون کماکان دچار ضعف

 بیم.در این است که راهی براي رفع موانع فراگیري آن بیا

سازد بلکه کامالً  تنها مشکل امنیتی را برطرف می شویم که این فناوري نه  بلوك متوجه می همچنین با بررسی فناوري زنجیره
سازي روش بر پایه توکن مشکل خلق پول هم برطرف  نماید؛ همچنین با پیاده ها را به سادگی ممکن می گیري تراکنش روند ره

 شود. می

 ي کیف پول الکترونیک در کشور بلوك براي توسعه بر زنجیرهمعرفی راهکاري مبتنی 

 بلوك تبیین چیستی فناوري زنجیره

سنجی اطالعات و چگونگی  شده است که در آن اعضاي شبکه بر سر نحوه صحت بلوك یک مدل از پایگاه داده توزیع زنجیره
هاي اطالعاتی هستند که به  شود در قالب بسته خیره میشده، ذ ها توافق دارند. اطالعاتی که در این شبکه توزیع سازي آن ذخیره

اي است  بلوك زنجیره توان گفت که زنجیره شود که تقدم و تأخر زمانی دارند. درنتیجه می ها بالك گفته می هرکدام از این بسته
ساس این فنّاوري رمز هاي شبکه بر روي صحت این اطالعات توافق دارند. بر ا شده که کل نود هاي اطالعاتی توزیع از بسته

مثال در  عنوان اند. به هاي متفاوتی را جهت تضمین این توافق جمعی ارائه داده کوین الگوریتم ارزهاي مختلف مانند بیت
 شود. شده تعیین می شده است که در آن این تضمین توسط میزان کار انجام کوین از اثبات از طریق کار استفاده بیت

ها به همه اطالعات موجود در شبکه باعث به  ك مزایاي متعددي را به همراه دارد، دسترسی همه نودبلو نحوه عملکرد زنجیره
هاي رمزنگاري باعث ایجاد امنیت شده است. به دلیل نبود یک  وجود آمدن شفافیت و از سویی دیگر استفاده از الگوریتم

8 Application program interface 
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ها هر موجودیتی امکان اضافه شدن به  ها و پروتکلباز بودن کد سازمان یا شرکت مرکزي براي عملیاتی شدن شبکه و متن
 شده رشد پیدا خواهد کرد. صورت توزیع عنوان یک نود را دارد بنابراین شبکه نیز به شبکه به

هاي متفاوتی مانند  بلوك به این صورت است که اطالعات هر بلوك توسط الگوریتم تر روش کار زنجیره صورت دقیق به
SHA256آید. در هر بلوك اثرانگشت بلوك  شوند و اثرانگشت یکتاي هر بلوك به دست می رمزنگاري می ، اسکریپت و غیره

ترتیب هر نود با میزان کار مشخصی  این شوند. به ها مانند یک زنجیر به هم متصل می ترتیب بلوك این قبلی وجود دارد که به
 ها برساند. ر انتهاي زنجیر قرار داده و به اطالع همه نود(حل یک مسئله دشوار) قادر خواهد بود بلوك جدیدي ایجاد کرده و د

هاي متفاوتی استفاده کند  تواند از الگوریتم بلوك براي اعتبار سنجی بلوك جدید در شبکه می طور که گفته شد زنجیره همان
بلوك توسط  ولین زنجیرهکوین استفاده شده است و یا اثبات از طریق سهام  و غیره. ا مانند اثبات از طریق کار که در بیت

کوین بر پایه آن تولید شد و توسط الگوریتم اثبات از طریق  معرفی شد که ارز دیجیتالی بیت 2008ساتوشی ناکاموتو در سال 
 کار مشکل ارسال دوباره پول را توانست حل کند.

کترونیکی، ایجاد امنیت و شفافیت در گرفته بر بستر کیف پول ال هاي انجام سنجی تراکنش بلوك براي صحت استفاده از زنجیره
ها  که بررسی درستی تراکنش ها، بسیار کاربردي است. در مدل پیشنهادي ازآنجایی گیري تراکنش ها و ایجاد قابلیت ره تراکنش

بلوك که به علت حذف اعتماد در  هاي شبکه زنجیره گیرد، بسیاري از پیچیدگی ها (نودهاي معتمد) انجام می توسط بانک
شدت کاهش  سازي شبکه و عملیاتی نمودن آن به شوند حذف شده و موانع پیاده اي از نودهاي ناشناس بکارگرفته می هشبک
 یابد. می

 9تک هاي فین بلوك براي شرکت ارائه راهکاري مبتنی بر زنجیره

لق پول همراه است، که توسعه کیف پول الکترونیک در کشور با دو مشکل اساسی یعنی مسائل امنیتی و مشکل خ ازآنجایی
هاي الکترونیکی که در  اي از کیف پول راهکار پیشنهادي در حقیقت از دو بخش اساسی تشکیل شده است، یکی ایجاد شبکه

هاي خرد مالی به پشتوانه حساب ریالی که در سیستم بانکی مسدود شده است وجود دارد (رفع چالش  آن امکان انجام تراکنش
ها (رفع چالش امنیت و  گیري تراکنش ستري امن براي انتقال وجوه در عین شفافیت و امکان رهخلق پول) و دیگر ایجاد ب

هاي فناور به پشتوانه حساب ریالی که نزد بانک عهده دارند، قادر خواهند بود  بلوك). شرکت کنترل به کمک فناوري زنجیره
راهکار پیشنهادي بار عملیاتی باالیی نداشته و حتی از  سازي هاي کیف پول در اختیار مشتریان خود قرار دهند. پیاده سرویس

اندازي این زیرساخت هیچ تفاوتی نخواهد کرد. از طرفی بانک  ها پس از راه دید مشتریان، فرایند استفاده از این کیف پول
است نقش نظارتی و  بلوك، قادر مرکزي نیز با اعمال نظارت بر هر دو سوي این سامانه، هم بر سیستم بانکی و هم بر زنجیره

خوبی ایفا کند. در این راهکار پیشنهادي، براي جلوگیري از چالش خلق پول، مابازاي هر توکن،  کنترل نقدینگی خود را به
گرفته در  هاي انجام بایستی معادل ریالی آن در نزد بانک مرکزي در قالب یک حساب، مسدود گردد. از سویی دیگر، تراکنش

گردد تا با صرف هزینه بسیار کمتر نسبت به  بلوك تائید و ثبت نهایی می کترونیکی، توسط شبکه زنجیرههاي ال میان کیف پول
ها میسر و از سویی دیگر امکان تغییر در سوابق   تک تراکنش گیري و نظارت بر تک هاي متمرکز امکان رصد، ره سامانه

اي به دلیل غیرمتمرکز  چنین شبکه کل از میان برود. این ههاي قبلی ب ها و یا جایگذاري تراکنشی در میان تراکنش تراکنش
بلوك پیشنهادي  بودن، نقطه شکست واحدي نداشته و هک و نفوذ نمودن در آن نیز غیرممکن است. اعضاي شبکه زنجیره

9 Fin tech 
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مشخص،  هاي توانند مجموعه چند بانک یا موسسه مالی داراي مجوز و تائید شده توسط بانک مرکزي بوده و در زمان می
 نمایند. ها را بررسی و تائید یا رد می تراکنش

 هاي موجود در راهکار پیشنهادي تعاریف و نقش

 ها نقش

 شوند. هایی استفاده خواهند شد که نخست هرکدام اجماالً تعریف می شود نقش در مدلی که ارائه می

 بانک مرکزي

 فناور را بر عهده دارد. هاي شرکت ینگیو کنترل نقد یمدل بوده و نقش نظارت ین(رگوالتور) در ا مقررات گذاريواحد 

 بانک عهده

خواهد کرد تا بتوانند از  یزبانیرا م ها شرکت ینفناور در ارتباط خواهد بود و حساب ا هاي شرکتمشخص با  صورت بهکه  یبانک
 مسدود شده استفاده کنند. یالیبا پشتوانه ر یکپول الکترون یفبستر ک

 شرکت فناور

استفاده  یکیپول الکترون یفک یرساختخود نزد بانک عهده قادر خواهد بود از ز يمسدود یالیه به پشتوانه حساب رک یشرکت
 خود قرار دهد. یانمشتر یاردر اخت يمجاز هاي پول یفکرده و ک

 مشتریان

 .یکپول الکترون یفکاربران ک

 تعریف اصطالحات

 ها آناز  یفیدرك بهتر مدل، ارائه تعر يتفاده خواهد شد که برااس یاز عبارات و اصطالحات یشنهاديدر مدل پ ینهمچن
 ضرورت دارد.

 حساب مسدودي

آن توسط  یالیمنابع ر بااینکهداخل شبکه را دارد و  هاي تراکنش يبرا یالیپشتوانه ر یکنزد بانک عهده که نقش  یحساب
 حساب را ندارند. ینامجوز برداشت از  ها آناز  یک هیچاما  ،گردد می تأمینفناور  هاي شرکت

 کیف پول

آن  یقهستند که از طر یپول یفک يدارا یانفناور و مشتر هاي شرکتشبکه، ازجمله بانک عهده،  ینفعال در ا يتمام اعضا
توجه داشت که  یستی. بایندخلق توکن ، نما یژگیو يدر شبکه ثبت   دارا یالیر یرغ هاي تراکنشقادرند با استفاده از توکن 

 یانفناور و مشتر هاي شرکتموجود در نزد  یکپول الکترون یفلحاظ با ک ینا زوجود در نزد بانک عهده بوده و اپول م یفک
 متفاوت است.
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 توکن

ریال  1000این پول مجازي هر واحد  یشنهادي،.در مدل پ شود میکه در شبکه موجود است گفته  يبه هر واحد از پول مجاز
 شده است. در نظر گرفته

 تک هاي فین نهادي کیف پول الکترونیک براي شرکتراهکار پیش

 سناریوي اول: خرید توکن توسط کاربران

هاي  تواند در تمام تراکنش در این سناریو هر فردي داراي یک کیف پول الکترونیک است که از این کیف پول الکترونیک می
بانک، مقداري از پول خود را در حسابی نزد بانک  خرد مربوط به هر سرویس یا شرکت فناوري استفاده کند. فرد با مراجعه به

هاي جدیدي به کیف پول الکترونیک فرد منتقل شده و آن را شارژ  کند. معادل این پول مسدود شده در بانک، توکن مسدود می
داشته باشد، نماید. هر شرکت فناوري نیز داراي یک کیف پول الکترونیک است و زمانی که دریافت اعتبار از کاربرانش را  می

هایی را از کیف پول افراد دریافت و به کیف پول خود واریز نماید. براي این کار درخواستی از سمت شرکت  تواند توکن تنها می
تواند یک اپلیکیشن در تلفن همراه او باشد، فرستاده شده و  فناوري به میزان توکن موردنظر به کیف پول کاربر که درواقع می

فرد با این درخواست، انتقال توکن از کیف پول فرد به کیف پول شرکت فناوري انجام خواهد شد. حال در صورت موافقت 
هاي خود را نزد بانک برده و به معادل ریالی آن تبدیل و وجه  تواند در مقاطع زمانی مشخص، توکن شرکت فناوري نیز می
 متناسب را دریافت کند.

 تحلیل سناریوي خرید توکن توسط کاربران

در ادامه براي درك هرچه بهتر سناریو، سناریوي پیشنهادي از مناظر کاربر، شرکت فناور و بانک بررسی شده و معماري آن نیز 
 شده است. ترسیم شده است و درنهایت مثالی عملی از نحوه عملکرد سناریو ارائه

 از منظر کاربر

در حسابی نزد بانک عهده مسدود کند. معادل این مبلغ مسدود  کاربر براي استفاده از کیف پول الکترونیکی بایستی مبلغی را
ها و شبکه زیرساختی  تواند با استفاده از این توکن کند. حاال کاربر می هایی را به کیف پول وي منتقل می شده، بانک توکن

اند مبلغ معادل ریالی آن تو هاي فناور استفاده نماید. کاربر در هرلحظه نیز می هاي شرکت بلوکی از تمامی سرویس زنجیره
ها را نیز دریافت نماید. از طرفی دیگر، کاربر براي دریافت کاال و یا خدمات مجاز (تا مبلغی مشخص) و موردنظر خود،  توکن

دیگر نیازي به خرید اینترنتی یا انجام عملیات انتقال و فرایندهاي پیچیده ورود رمزها و اطالعات شخصی نداشته و تنها کافی 
 درخواست انتقال به کیف پول شرکت فناور مدنظر را تائید کند.است 

 از منظر شرکت فناور

بلوك به  ها به کمک فناوري زنجیره کند. این توکن ها توکن دریافت می شرکت فناور با فروش کاال و خدمات به مشتریان، از آن
ها را از  تواند معادل ریالی آن ، شرکت  فناور میگردند. در مقاطع زمانی مشخص کیف پول الکترونیکی شرکت  فناور منتقل می

 بانک دریافت نماید.
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 از منظر بانک عهده

هاي مسدود  کند. بانک از طرفی در شبکه بانکی کشور بایستی حساب بانک عهده نقش مهمی در این مدل و راهکار ایفا می
هایی را خلق و در اختیار کاربران قرار دهد. از طرفی  شده کاربران را میزبانی کند و از طرفی معادل این مبالغ مسدودي، توکن

تنها  دهد. بانک نه ها را در اختیارشان قرار می ها دریافت کرده و معادل ریالی آن هاي فناور را نیز از آن هاي شرکت بانک، توکن
جهت  یز در اختیار دارد. ازاینشده را ن شده یا فروخته هاي خریداري هاي بانکی را دارد، بلکه کنترل میزان توکن کنترل حساب

تواند نظارت کاملی بر فرایندهاي مالی  دهد، می بلوك در اختیار قرار می هایی که فناوري زنجیره بانک به کمک قابلیت
 هاي فناور داشته باشد. شرکت

 مثالی از کاربرد عملیاتی سناریوي اول

 200صورت آنالین، مبلغ  کند. وي با مراجعه به بانک یا به استفاده "پ"و  "ب"هاي  قصد دارد از سرویس شرکت "الف"کاربر 
کند.  توکن در کیف پول خود دریافت می 200هزار ریال از حساب خود نزد بانک عهده را جهت خرید توکن مسدود و معادل 

ز استفاده از توکن پرداخت کند. پس ا 30با استفاده از سرویس بایستی  "الف"دهد.  ونقل ارائه می سرویس حمل "ب"شرکت 
نماید.  ظاهرشده و تائید می "الف"روي گوشی هوشمند  "ب"توکن به کیف پول شرکت  30این سرویس، درخواست انتقال 

 توکن دارد. 30 "ب"توکن داشته و شرکت  170 "الف"حاال کاربر 

 "پ"و  "ب"هاي  م از شرکتکند. حاال هرکدا توکن خود را منتقل می 80نیز  "پ"با استفاده از سرویس شرکت  "الف"کاربر 
نیز  "الف"ها را دریافت نمایند. این کار را حتی کاربر  هاي خود معادل ریالی آن توانند با مراجعه به بانک و استرداد توکن می
 هیچ تفاوتی ندارد که از سرویس چه شرکتی "الف"تواند انجام دهد. نکته بسیار مهم در این فرایند این است که براي کاربر  می

 هایی واحد خواهد داشت. کند و همیشه یک کیف پول الکترونیک و توکن استفاده می
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شبکه زنجیره بلوك

کاربرشرکت هاي فناور

انتقال توکن به بانک جهت نقد 
شدن توسط شرکت فناور

انتقال توکن خریداري شده توسط 
کاربر به کیف پول وي

مسدود کردن حساب ریالی جهت 
خرید توکن از بانک

انتقال مبلغ ریالی بابت فروش 
توکن ها به بانک

انتقال توکن از کیف پول کاربر به 
کیف پول شرکت فناور در قبال 

سرویس ارائه شده

انتقال توکن از کیف پول کاربر به 
کیف پول شرکت فناور در قبال 

سرویس ارائه شده

کاربر

کاربر

کاربر

کاربر

بانک 
عهده

شرکت هاي فناور

شرکت هاي فناور

 
 کاربران توسط توکن دیخر -1شکل 

 خرید توکن توسط شرکت فناور ي دوم : پیشویسنار

گردد. هر شرکت فناوري که قصد  نظارت بانک مرکزي ایجاد میدر این سناریو، در ابتدا یک حساب بانکی نزد بانک عهده و با 
کند. معادل مبلغ واریزي به این  هاي کیف پول الکترونیک دارد، مقدار مشخصی پول به این حساب واریز می ارائه سرویس
ها  از این توکن تواند گردد. حال این شرکت می هایی منتشرشده و به کیف پول الکترونیک شرکت فناور منتقل می حساب، توکن

هاي بانکی  براي فروش کاال و خدمات خود استفاده نماید؛ به این صورت که کاربران بدون احساس هیچ تفاوتی با خرید از درگاه
گردد. در  هایی از کیف پول شرکت به کیف پول فرد منتقل می حساب شرکت فناور واریز کرده و معادل آن توکن مبلغی پول به

هاي همدیگر استفاده نمایند؛ چراکه ماهیت  هاي یکدیگر براي ارائه سرویس توانند از توکن هاي فناور می این سناریو شرکت
هاي یک شرکت با شرکت دیگر وجود ندارد. نکته بسیار مهم  ها در تمامی شبکه یکسان است و تفاوتی در ماهیت توکن توکن

هایی که از بانک خریداري کرده، قادر است توکن به کاربرانش  وکندر این سناریو این است که هر شرکت فناور تنها به تعداد ت
حساب بانک واریز نموده، پس  هاي هر شرکت فناور دقیقاً متناسب پولی است که به بفروشد. در این مدل چون تعداد توکن

ام الزم است این شرکت هاي کاربران خود واریز کند و در صورت اتم دقیقاً به همان تعداد توکن نیز قادر است به کیف پول
دوباره فرایند خرید توکن از بانک را تکرار نماید. از طرفی کاربر نیز پس از شارژ کیف پول خود، در صورت وجود امکان خرید 

ها نیز استفاده  هاي فناور در کیف پول مربوطه، قادر خواهد بود تا از اعتبار کیف پول خود در سایر سرویس سایر خدمات شرکت
 نماید.
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 هاي فناور خرید توکن توسط شرکت تحلیل سناریوي پیش

در ادامه براي درك هرچه بهتر سناریو، سناریوي پیشنهادي از مناظر کاربر، شرکت فناور و بانک بررسی شده و معماري آن نیز 
 شده است. ترسیم شده است و درنهایت مثالی عملی از نحوه عملکرد سناریو ارائه

 از منظر کاربر

تواند معادل آن پول، توکن دریافت  هاي مرسوم بانکی، می اریو کاربر داراي یک کیف پول است که با خرید از درگاهدر این سن
گردد. شرکت فناور نیز مقدار معادل آن توکن را به کیف پول کاربر  حساب شرکت فناور واریز می کند. مبلغ ریالی مذکور به

تواند در کنار خرید کاال و خدمات خاص آن شرکت  نماید. حاال کاربر می را شارژ میدیگر کیف پول او  عبارت کند یا به واریز می
افزارهاي کیف پول این امکان را در اختیار کاربران خود قرار داده باشند، از این اعتبار براي خرید  فناور، اگر تولیدکنندگان نرم

 هاي فناور نیز استفاده نمایند. کاال و خدمات سایر شرکت

شبکه زنجیره بلوك

کاربر

کاربر

کاربر

کاربر

کاربر

بانک 
عهده

خرید توکن از طریق درگاه هاي بانکی و واریز 
واریز مبلغ ریالی به حساب بانکی مسدود شدهمبلغ ریالی به حساب شرکت فناور

ور 
فنا

ت 
رک

 ش
سط

 تو
ده

 ش
ري

دا
خری

ن 
وک

ل ت
تقا

ان
 او

ول
ف پ

کی
به 

س مدنظر
 استفاده از سروی

ی توکن
در قبال تعداد مشخص

انتقال توکن از کیف پول شرکت فناور به کیف 
پول کاربر پس از خرید موفق کاربر

شرکت فناور

شرکت فناور

شرکت فناور

کاربر

 
 خرید توکن توسط شرکت فناور مدل پیش 2شکل 
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 از منظر شرکت فناور

هاي فناور،  کند که این حساب توسط شرکت حساب معینی نزد بانک عهده واریز می را به 10شرکت فناور ابتدا مبلغ مشخصی
برداشت خواهد بود. معادل  نک عهده و آن هم در قبال ارائه توکن، قابلبرداشت بوده و مبلغ مسدودي تنها توسط با غیرقابل

هایی که در اختیار تمامی  نماید. پس همواره، تعداد کل توکن مبلغ واریزي، بانک تعدادي توکن به کیف پول شرکت منتقل می
ب برابري خواهد کرد. حال شرکت هاي کاربرانش) قرار دارد، دقیقاً با مانده ریالی این حسا هاي فناور (و کیف پول شرکت

هاي خود درازاي مبلغ مشخصی به کاربران بفروشد. پس از طی کردن فرایند خرید توکن توسط کاربر،  تواند توکن فناوري می
گردد. کاربر  شود یا به عبارتی کیف پول او شارژ می تعدادي توکن از کیف پول شرکت فناوري به کیف پول کاربر منتقل می

کند. البته ممکن  تدریج به کیف پول شرکت فناور منتقل می هاي خود را به ید کاال یا خدمات از شرکت فناور، توکندرازاي خر
کند.  است لزوماً شرکتی که از آن توکن خریداري کرده است، همان شرکتی نباشد که از خدمات یا کاالهایش استفاده می

تواند با مراجعه به بانک و استرداد  اهد گشت. شرکت فناوري نیز میدرنهایت تعداد توکن مشخصی به کیف پول شرکت بازخو
 هر مقدار توکن که در کیف پول خود دارد، معادل ریالی آن را دریافت کند.

 از منظر بانک 

هایی به کیف پول  کند. درازاي این مبالغ، توکن هاي فناور را دریافت می بانک با میزبانی حساب مسدودي، وجوهات شرکت
ها پرداخت  کند. از طرفی نیز با استرداد توکن شرکت فناور، معادل ریالی آن را به این شرکت هاي فناور منتقل می شرکت

هاي خرد را در کل شبکه  هاي الکترونیک و نحوه تبادل پرداخت تواند در این سناریو، کل فرایند کیف پول خواهد کرد. بانک می
 نماید. اي فناور را نیز کنترل میه نظارت کند. از طرفی نحوه عملکرد شرکت

 مثالی از کاربرد عملیاتی سناریوي دوم

ی نزد بانک عهده و با نظارت بانک مرکزي واریز و به حسابهزار ریال  200هزار و  100هر یک به ترتیب  "ب"و  "الف"شرکت 
هاي داخل  یال و مجموع توکنهزار ر 300کنند. موجودي این حساب در حال حاضر  توکن دریافت می 200و  100به ترتیب 
هزار ریال شارژ  60با کمک شبکه شاپرك، اعتبار کیف پول خود را به میزان  "پ"توکن است. حال کاربر  300شبکه نیز 

"ب"کند. در حین این شارژ، شرکت  می
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 خرید توکن توسط شرکت فناور سناریوي سوم : پس

اي به مقدار الزم توکن جدید  صورت لحظه ه هر شرکت فناور بهترتیب ک این این سناریو تقریباً بالعکس سناریو قبل است. به
کند. هر مقداري پولی  از شرکت فناور، یک حساب مسدودي مجزا نزد بانک ایجاد می هر یککند. در این سناریو  دریافت می

زاي دریافت شود و به ا که به این حساب واریز شود، معادل آن توکن منتشر شده و به کیف پول صاحب حساب منتقل می
تعداد توکنی مشخص، امکان برداشت از این حساب وجود خواهد داشت. حاال مشتري یک شرکت فناور بدون احساس تغییر در 

کند. این  حساب شرکت واریز می هاي موجود مبلغی پول را به فرایند استفاده از سرویس خود و با خرید اینترنتی از درگاه 
نزد بانک عهده است. حاال به دلیل واریز به این حساب، معادل مبلغ واریزي، توکن حساب درواقع همان حساب مسدودي 

ها را به کیف پول مشتري خود  گردد. شرکت فناوري نیز این توکن جدید منتشر شده و به کیف پول شرکت فناوري منتقل می
 کند. منتقل می

 هاي فناوري خرید توکن توسط شرکت تحلیل سناریوي پس
ي درك هرچه بهتر سناریو، سناریوي پیشنهادي از مناظر کاربر، شرکت فناور و بانک بررسی شده و معماري آن نیز در ادامه برا

 شده است. ترسیم شده است و درنهایت مثالی عملی از نحوه عملکرد سناریو ارائه

 از منظر کاربر

نماید. با واریز شدن این مبلغ  ناور واریز میحساب شرکت ف صورت کامالً رایج، مقداري پول به کاربر با خرید اینترنتی به
گیرد. شرکت فناور نیز با دریافت توکن جدید، معادل  حساب مذکور، معادل آن توکن جدید در اختیار شرکت فناور قرار می به

ها  ي دریافت سرویسها برا نماید. حاال کاربر قادر است از این توکن مبلغ ریالی واریزشده توسط کاربر را به کیف پول او واریز می
 شود. استفاده نماید. عمالً از دید کاربر تغییر محسوسی در فرایند استفاده احساس نمی

 از منظر شرکت فناور

هاي فناور، حساب مشخص و مجزایی نزد بانک عهده دارند و براي شروع کار مانند سناریو قبلی الزم نیست  هر یک از شرکت
صورت خرید  یند. هر کاربري که قصد استفاده از کاال و خدمات این شرکت را داشته باشد، بهحساب واریز نما مبلغ بزرگی را به

کند. بانک عهده نیز در هرلحظه با واریز به این حساب، کیف پول صاحب  حساب شرکت واریز می اینترنتی مبلغ موردنظر را به
کند. از طرفی شرکت  را به کیف پول کاربر خود واریز میهایی  نماید. شرکت نیز با شارژ شدن کیف پولش، توکن آن را شارژ می

 هایش را دریافت کند. هاي موجود در کیف پولش به بانک، معادل ریالی توکن تواند با استرداد توکن فناور می

 از منظر بانک عهده

کند.  دود شده میزبانی میصورت مس مانند سناریو قبل بانک از این سناریو نیز بسیار خشنود است. چراکه مبالغ زیادي را به
گردد و بانک تنها نقش واسط مورداطمینان را دارد. بانک  صورت خودکار انجام می هاي فناور به عملیات شارژ کیف پول شرکت

حساب، کیف پول شرکت فناور را شارژ کرده و در زمان استرداد توکن، معادل ریالی آن را به شرکت پرداخت خواهد  با واریز به
 کرد.
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شبکه زنجیره بلوك
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 خرید توکن توسط شرکت فناور پس 3شکل 

 از منظر بانک مرکزي

هاي ریالی و توکنی داشته باشد. با اشرافی که بانک  تواند نظارت بسیار دقیقی بر تمامی تراکنش در این سناریو بانک مرکزي می
هاي فناور را بررسی کند و از طرفی چون یکی از  هاي شرکت تک حساب نده تکتواند ما مرکزي بر سیستم بانکی دارد، می

 ها و کاربران نظارت کند. ها، بانک هاي غیر ریالی شرکت بلوك است، قادر خواهد بود بر تمام تراکنش اعضاي زنجیره

 مثالی از کاربرد عملیاتی سناریوي سوم

توکن نیز به  10کند. درازاي این مبلغ  هزار ریال در آن مسدود می 10حسابی نزد بانک باز کرده و مبلغ اندك  "الف"شرکت 
دهد که با احتساب تخفیفی که  هزار ریالی انجام می 3نیز با استفاده از شاپرك، خرید  "ب"شود. کاربر  کیف پول او واریز می

ل به همان حساب مسدودي واریز، معادل هزار ریا 2ترتیب  این هزار ریال واریز نماید. به 2داده است، الزم است  "الف"شرکت 
 3نیز با احتساب تخفیف مذکور  "الف"شود. شرکت  منتقل می "الف"توکن جدید تولید و از طرف بانک به کیف پول شرکت  2

در حساب ریالی خود  "الف"شود. در حال حاضر شرکت  توکن شارژ می 3توکن به کیف پول کاربر منتقل و کیف پول کاربر 
تواند  توکن موجود است. حاال کاربر می 3توکن و در کیف پول کاربر نیز  9یال پول دارد از طرفی در کیف پول خود هزار ر 12
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هاي این شرکت خرید انجام دهد. دقت شود که همواره موجودي حساب مسدودي با مجموع  توکن از سرویس 3به میزان 
 کند. برابري می هایی که در اختیار شرکت صاحب حساب و کاربرانش است توکن

بندي جمع

 یزانو کشش بازار، م یتخود، وضع هاي سیاستبا توجه به  تواند یممقررات گذاري شده، نهاد  یانب گانه یوهاي سهسنار یاناز م
 يفضا يبرا یمیترس یندهاهداف و آ یک،پول الکترون یفدهنده ک ارائه هاي شرکتفناور و  هاي شرکت یانرقابت موجود در م

 . یدنما یاتیمناسب را انتخاب و عمل یوییسنار یگر،د موارد یاريکشور و بس يتصادو اق یمال

و نحوه  ییاجرا یاتدرك هرچه بهتر موضوع، جزئ منظور بهشده  ینکته توجه داشت که در راهکار فوق، سع ینبه ا یستیبا
شده تا بتوان ن یانفعالً ب يمسدود حساب هبگرفته  سود تعلق یفتکل یینتع یلاز قب یجانب یاتراهکار و جزئ سازي یادهپ یقدق

موشکافانه  یبررستر و  یقدق يمعمار یمرا همراه با ترس یومربوط به آن سنار یاتمناسب، جزئ یويپس از توافق بر سر سنار
 نمود. وتحلیل تجزیهکشور  یمال یستمبر کل اکوس یوسنار یراتو تأث یجوانب احتمال
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