
فناوری  مبتنی بر ارائھ راھکاری 

جھت توسعھ کیف پول  زنجیره بلوک 

 الکترونیکی  

•حجت عباس 
 محمدحسن فرنوش•



 چیستی کیف پول الکترونیک

 الکترونیکی پردازش سازوکار از استفاده با را خرد مبالغ با مبادالت تا می دھد امکان کسب و کارھا و مردم بھ کھ است فناوری بر مبتنی پولی ابزار

 برای )آنالین( برخط تأییدیھ ھای و مخابراتی بستر بھ نیاز ،)آفالین( برون خط تراکنش ھای در .دھند انجام بانکی زیرساخت بھ اتصال لحاظ بھ برون خطی

 .است ثانیھ یک زیر عمدتًا آن در تراکنش انجام زمان و نداشتھ وجود بانکی زیرساخت بھ اتصال



 لزوم راه اندازي کیف پول الکترونیک در کشور

دوازده میلیارد  
 تراکنش در سال

بر بستر  
 کارت خوان

ھزاروپانصد 
میلیارد تومان 
 ھزینھ کارمزد

پنجاه درصد 
تراکنش ھا زیر ده 

 ھزار تومان

میانگین تراکنش ھا  
مبالغ بیست ھزار 

 تومان

پانصد میلیارد  
تومان کارمزد 

تراکنش ھای زیر 
 مبلغ میانگین

نود درصد از 
تراکنش ھا زیر 

 صد ھزار تومان 

ھفت درصد از 
تراکنش ھا، رمز 

نامعتبر و موجودی 
 ناکافی

 حداقل کاھش بھ می تواند خرد پرداخت ھای در الکترونیکی پول کیف استفاده
 تومان میلیارد ۴۵٠ حداقل کاھش کاربری، خطای ھزینھ تومان میلیارد ٢١٠
 متمرکز سامانھ بار از درصد ٣٠ شدن کم ھمچنین و آنالین شبکھ کارمزد ھزینھ

  .انجامد بانک ھا

) برای مبالغ زیر بیست ھزار تومان(الکترونیکی از ابزار کیف پول با استفاده 
 .می شوددرصد از ھزینھ ھای بانک ھا بابت کارمزد شاپرک کاستھ  ٣٠

) برای مبالغ زیر یکصد ھزار تومان(الکترونیکی از ابزار کیف پول با استفاده 
 .می شوداز ھزینھ ھای بانک ھا بابت کارمزد شاپرک کاستھ درصد  ٧٠



 چالش هاي پیش روي پیاده سازي کیف پول الکترونیکی در کشور

چالش خلق پول 

نگرانی ھای امنیتی و نظارتی 



 چیستی فناوري زنجیره بلوك

 سیستم غیر متمرکز سیستم متمرکز



 چیستی فناوري زنجیره بلوك

 معاملھ

 خریدار

 شرکت پرداخت بانک مبدأ

 شرکت پرداخت

 شرکت پخش

 فروشنده

 فروشگاه شرکت مترو

 کیف پول

 بانک مقصد

 رگوالتوری



 راهکار مبتنی بر فناوري زنجیره بلوك براي توسعه کیف پول الکترونیکی

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 خرید :اول سناریوی



 راهکار مبتنی بر فناوري زنجیره بلوك براي توسعه کیف پول الکترونیکی

 فناور شرکت توسط توکن پیش خرید :دوم سناریوی

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
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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



 راهکار مبتنی بر فناوري زنجیره بلوك براي توسعه کیف پول الکترونیکی

 فناور شرکت توسط توکن پس خرید :سوم سناریوی

شبکه زنجیره بلوك

کاربر

کاربر

کاربر

کاربر

کاربر

بانک 
عهده

واریز مبلغ به حساب مسدودي شرکت فناور

ف پول 
انتقال توکن از کی

ف پول کاربر
ت فناور به کی

شرک

انتقال توکن از کیف پول شرکت به کیف پول 
کاربران پس از خرید 

شرکت فناور

شرکت فناور

شرکت فناور

مبلغ اولیه

مبلغ اولیه

حساب مسدودي

حساب مسدودي
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 جمع بندي

  بازار، کشش و وضعیت خود، سیاست ھای بھ توجھ با می تواند گذاری مقررات نھاد شده، بیان سھ گانھ سناریوھای میان از
  ترسیمی آینده و اھداف الکترونیک، پول کیف  دھنده ارائھ شرکت ھای  و  فناور شرکت ھای میان  در موجود رقابت میزان
  .نماید عملیاتی و انتخاب را مناسب سناریویی دیگر، موارد بسیاری و کشور اقتصادی و مالی فضای برای
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